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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 22. 10. 2013 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Štatúty fakúlt EU v Bratislave (rektor, dekani jednotlivých fakúlt EU v Bratislave) 
3. Informácia o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 
4. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU 

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
5. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na ak. 

rok 2014/2015 (rektor EU v Bratislave) 
6. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (predseda AS EU  

v Bratislave) 
7. Rôzne 

 
 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 
EU v Bratislave rektora EU v Bratislave, Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a všetkých 
prítomných členov AS EU v Bratislave. 
V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 
prítomných o prípadné, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.  

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s programom 
rokovania. 
  Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 34 
členov, senát bol uznášaniaschopný. 
Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda prof. Dupaľ navrhol 
volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI EU v Bratislave) – predsedníčka volebnej 
komisie 

- doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. (FPM EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
- Filip Kadlečík (ŠP FAJ EU v Bratislave) – študentská časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave prítomní všetkými hlasmi 
schválili za zamestnaneckú časť prof. PhDr. Jána Liďáka, CSc. (FMV EU v Bratislave), 
PhDr. Ľudovíta Baraca (FAJ EU v Bratislave) a za študentskú časť Petra Vanya (ŠP NHF EU 
v Bratislave). 
 
 
Ad 2.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ postupne privítal dekanov jednotlivých 
fakúlt EU v Bratislave resp. ich zástupcov, ktorí predložili na prerokovanie Štatúty fakúlt EU 
v Bratislave. Zároveň bol na zasadnutie AS EU v Bratislave pozvaný aj prorektor pre rozvoj 
EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. 
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Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave uviedla prodekanka NHF EU 
v Bratislave prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. 
 
Diskusia 
 V diskusii vystúpili Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave), Ing. Mgr. Černěnko 
(NHF EU v Bratislave),  prof. Baláž (OF EU v Bratislave), prof. Rievajová (NHF EU 
v Bratislave), prof. Dupaľ, rektor prof. Sivák, prorektor doc. Strieška. 
Nakoľko vo všeobecnej diskusii zazneli závažné požiadavky týkajúce sa úpravy štatútov 
jednotlivých fakúlt, navrhol doc. Strieška, aby členovia AS EU v Bratislave hlasovali o 
uvedených zmenách. 
Zmeny úpravy štatútov sú nasledovné:  
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne katedry fakulty, 
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne útvary fakulty, 
- vypustiť článok, v ktorom sú uvedené funkcie prodekanov jednotlivých fakúlt. 
Na návrh prorektora doc. Striešku, vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, aby sa 
členovia AS EU v Bratislave vyjadrili verejným hlasovaním o navrhovaných zmenách. 

Výsledky verejného hlasovania za zmeny úpravy štatútov: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 34 
hlasovali za..........................................................................27 
hlasovali proti.......................................................................6 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave 

dňa 22.10.2013 prijali návrh týkajúci sa predložených zmien úpravy štatútov jednotlivých 
fakúlt. 

 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 schválili návrh na úpravu zmien Štatútov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave 
nasledovne:  
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne katedry fakulty, 
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne útvary fakulty, 
- vypustiť článok, v ktorom sú uvedení jednotliví prodekani fakúlt. 

Z dôvodu, že neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 34 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti.......................................................................1 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
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Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave uviedol dekan OF EU v Bratislave  
Ing. Štefan Žák, PhD. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval dekana OF EU v Bratislave 
o zmenách v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave, ktoré boli odsúhlasené členmi AS EU 
v Bratislave. 
 
Diskusia 

V diskusii vystúpili PhDr. Kvapil (FAJ EU v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU EU 
v Bratislave), prof. Majdúchová (FPM EU v Bratislave),  prof. Baláž (OF EU v Bratislave), 
prof. Rievajová (NHF EU v Bratislave). 

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity  
v Bratislave“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
 

Štatút Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave uviedla prodekanka FHI 
EU v Bratislave prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval prodekanku FHI EU v Bratislave 
o zmenách v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave, ktoré boli odsúhlasené členmi AS EU 
v Bratislave. 
 
Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave), doc. Sodomová (FHI EU 
v Bratislave), doc. Máziková (FHI EU v Bratislave).   

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 34 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
 
Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty hospodárskej univerzity Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
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Štatút Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave uviedla prodekanka FPM 
EU v Bratislave Ing. Katarína Grančičová, PhD. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval prodekanku FPM EU v Bratislave 
o zmenách v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave, ktoré boli odsúhlasené členmi AS EU 
v Bratislave. 
 
Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU 
v Bratislave), prof. Majdúchová (FPM EU v Bratislave),  prof. Baláž (OF EU v Bratislave) 

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 34 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
 
Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
 
Po prerokovaní Štatútu Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave požiadali 

niektorí členovia AS EU v Bratislave o diskusiu o opätovnom prerokovaní zmien, ktoré sa 
týkajú štatútov fakúlt.   
 
Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Majdúchová (FPM EU v Bratislave), prof. Liďák (FMV EU 
v Bratislave), prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU v Bratislave), doc. 
Sodomová (FHI EU v Bratislave), doc. Máziková (FHI EU v Bratislave), Ing. Mgr. Černěnko 
(NHF EU v Bratislave),  prof. Baláž (OF EU v Bratislave), prof. Rievajová (NHF EU 
v Bratislave), PaedDr. Dubovský (CTVŠ), prof. Sivák - rektor EU v Bratislave, doc. Strieška- 
prorektor pre rozvoj EU v Bratislave, doc. Fetisovová (FPM EU v Bratislave). 

Prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. z hľadiska závažných pripomienok k novým 
úpravám štatútu fakúlt EU v Bratislave navrhla, aby sa názvy katedier ponechali 
v jednotlivých štatútoch a požiadala predsedu AS EU v Bratislave, aby dal hlasovať za 
zrušenie Uznesenia č.1, ktoré sa dotýka vypustenia názvov jednotlivých katedier v Štatútoch 
fakúlt EU v Bratislave. 

Pretože, aj ďalší členovia AS EU v Bratislave podporili návrh prof. Majdúchovej, 
predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému 
hlasovaniu o zrušení prijatého Uznesenia č.1 na základe ktorého boli zo Štatútov fakúlt 
vypustené názvy katedier. 
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Výsledky verejného hlasovania za zrušenie prijatého uznesenia č.1: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za............................................................................8 
hlasovali proti......................................................................20 
zdržali sa hlasovania..............................................................6 

 
Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013  neschválili zrušenie „Uznesenie č.1, týkajúce sa časti o uvedení katedier 
v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave“ 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal hlasovať o prijatí predloženého uznesenia. 
Výsledky verejného hlasovania o prijatí uznesenia č.6 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................34 
hlasovali za...........................................................................27 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................7 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave 

dňa 22.10.2013 verejným hlasovaním potvrdili prijatie Uznesenia č.1. 
 

Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave uviedol prodekan FMV  
Ing. Martin Grančay, PhD. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval prodekana FMV EU v Bratislave 
o zmenách v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave, ktoré boli odsúhlasené členmi AS EU 
v Bratislave. 
 
Diskusia 

Členovia AS EU v Bratislave nediskutovali k predloženému Štatútu a preto sa hneď o ňom 
hlasovalo. 

Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
 
Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
 
Štatút Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave uviedla dekanka FAJ EU 

v Bratislave prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval dekanku FAJ EU v Bratislave 

o zmenách v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave, ktoré boli odsúhlasené členmi AS EU 
v Bratislave. Odporučil tiež vynechať článok 31 v štatúte fakulty. 
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Diskusia 
V diskusii vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave). 
Ďalší členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili pripomienky k predloženému Štatútu 

a pristúpili k hlasovaniu. 
Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................32 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................2 
 
Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia s 
pripomienkami. 

 
Štatút Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

uviedol dekan PHF EU v Bratislave  so sídlom v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Michal 
Tkáč,CSc.  
        Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval dekana PHF EU v Bratislave 
o zmenách v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave, ktoré boli odsúhlasené členmi AS EU 
v Bratislave. 
 
Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Rievajová (NHF EU v Bratislave), prof. Liďák (FMV EU  
v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave). 

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

 
 
Výsledky verejného hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................8 
 
Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia 
s pripomienkami. 
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Ad 3.: 
Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. informoval členov AS EU 

v Bratislave o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave. Finančná situácia univerzity je 
stabilizovaná, všetky základné procesy činnosti univerzity sú do konca roka 2014 finančne 
zabezpečené.  

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU 
v Bratislave o 6. a 7. úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2013. 
Diskusia 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky k prerokovanému bodu 
a pristúpili k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................34 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 10 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a berú na vedomie „Informácia o aktuálnej finančnej situácii EU 
v Bratislave“ a „Šiestu a Siedmu úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2013“.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
 
Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD a kvestorka EU v Bratislave Ing. 
Mária Dziurová predložili AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu na nájom 
nehnuteľných vecí (nebytových priestorov) vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako 
jeden rok. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie nasledovných nájomných zmlúv: 
1. Nájomná zmluva číslo 20/2013 

•   nájomca: budúci víťaz súťaže na poskytovanie stravovacích služieb v ŠD EKONÓM 
• predmet nájmu: budova internátu a budova jedálne v ŠD EKONÓM (spolu 
    432,55m2) 
•   doba nájmu: od 01.01.2014 do 31.12.2016 (3roky) 
• účel nájmu: poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov, študentov a 

           cudzích stravníkov 
2. Nájomná zmluva číslo 23/2013 

•  nájomca: CENT, s.r.o., nám. Hraničiarov 39, Bratislava 
•  predmet nájmu: nebytové priestory v nehnuteľnostiach – internátoch Ekonomickej  

          univerzity v Bratislave spolu o výmere 53,11m2 

•  doba nájmu: od 01.01.2014 do 31.12.2016 (3roky) 
•  účel nájmu: poskytovanie služby – pranie bez obsluhy v automatických práčkach 

3. Nájomná zmluva číslo 25/2013 
•  nájomca: Nadácia Národohospodár 
• predmet nájmu: nebytové priestory EU v Bratislave – tri nezariadené miestnosti 
   v objekte Výučba 1 na Dolnozemskej ceste číslo 1 Bratislava spolu o výmere 53,2m2 
•  doba nájmu: od 01.01.2014 do 31.12.2016 (3roky) 
•  účel nájmu: administratívne činnosti 

4. Nájomná zmluva číslo 26/2013 
•  nájomca: Coca-Cola HBC Slovanská republika, s.r.o. 
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• predmet nájmu: nebytové priestory v nehnuteľnostiach Výučba 1 a Výučba 2  
           na Dolnozemskej ceste 1v Bratislave  

•  doba nájmu: od 01.01.2014 do 31.12.2015 (2roky) 
•  účel nájmu: umiestnenie 2 ks predajných automatov s výrobkami nájomcu 

5. Nájomná zmluva číslo 28/2013 
•  nájomca: FAMOUS s.r.o., Jánošíkova 16, Nové Zámky 
• predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe 71,39 m2 v nehnuteľnosti – v objekte 

          prenajímateľa Výučba 2 na Dolnozemskej ceste 1v Bratislave  

•  doba nájmu: od 01.01.2014 do 31.12.2016 (3roky) 
•  účel nájmu: reštauračné služby (okrem iného príprava a predaj pizze, šalátov, bagiet  
   a pod.) s možnosťou využitia priľahlej terasy v letných mesiacoch. 

 
Diskusia 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................34 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 11 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a súhlasia s predloženým návrhom na „Prenájom nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia 
Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a kvestorka EU v Bratislave Ing. 

Mária Dziurová predložili AS EU v Bratislave návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve EU v Bratislave. 
Návrh bol predložený podľa §12 ods. 1, 2, § 13 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a) zák. 
č.176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona 
Národnej rady SR č.259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 
Z. z. v znení neskorších  predpisov. Konkrétne ide o súhlas na odpredaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve EU v Bratislave nachádzajúcich sa v Bratislave na Starohájskej ulici, v okrese 
Bratislava V, obci Bratislava – Petržalka, v katastrálnom území Petržalka, a zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1947. Ide o parcely číslo 964/3, 964/4, 964/9, 964/10, 964/11, 964/13 
a 964/14. 
 
Diskusia 
V diskusii vystúpili prof. Baláž (OF EU v Bratislave),  Ing. Jančíková (FMV EU 
v Bratislave), PaedDr. Dubovský (CTVŠ EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU 
v Bratislave), prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave), prof. Liďák (FMV EU v Bratislave). 
 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
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Uznesenie č. 12 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a súhlasia s „Návrhom na odpredaj nepotrebného nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“. Zároveň schválili nasledovných 
zástupcov AS EU v Bratislave, ktorí pred vyhlásením verejnej súťaže na odpredaj uvedeného 
majetku na rokovaní s pani kvestorkou posúdia otázky, ktoré boli v diskusii: prof. Baláž (OF 
EU v Bratislave), doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave) a Radovan Lacko (ŠP FHI EU 
v Bratislave). 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval väčšinové prijatie uznesenia. 
 
Ad 5.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. vyzval rektora EU 
v Bratislave prof. Siváka o uvedenie materiálu k bodu 5.  

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák ospravedlnil neprítomnosť prorektorky pre 
vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave z dôvodu zahraničnej služobnej cesty. 
Zdôraznil, že ide o Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU 
v Bratislave. Cieľom je zjednotenie spôsobu prijímania doktorandov na univerzite. Na kolégiu 
rektora dekani jednotlivých fakúlt materiál prerokovali, navrhli pripomienky, ktoré 
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave prof. Čaplánová zapracovala do 
predloženého materiálu. 

 
V diskusii s návrhom formálnych úprav vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU EU 

v Bratislave). 
Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne ďalšie pripomienky k predloženému 

návrhu a pristúpili k hlasovaniu. 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................34 
hlasovali za..........................................................................34 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č.13  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015“ bez 
pripomienok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
 
Ad 6.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. oboznámil členov AS 
EU v Bratislave so skutočnosťou, že Bc. Tomáš Sokol (OF EU v Bratislave) sa písomne 
vzdal členstva v AS EU v Bratislave za študentskú časť a z tohto dôvodu je potrebné 
tajným hlasovaním  zvoliť podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť. Na 
ostatnom zasadnutí akademického senátu 19.6.2013 nebolo prítomných dostatočný počet 
študentov členu senátu, preto sa voľba podpredsedu AS EU v Bratislave  
za študentskú časť senátu musí zopakovať.  

Ladislav Varga (študent FHI EI v Bratislave) navrhol za podpredsedu, AS EU 
v Bratislave za študentskú časť prezidenta ŠP EU v Bratislave Radovana Lacka (NHF EU 
v Bratislave). 
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Z dôvodu, že neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave vyzval 
študentskú časť AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................11 
hlasovali za..........................................................................11 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č.14 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 na zasadnutí dňa 22.10.2013 schválili tajným hlasovaním  návrh na vymenovanie  za 
podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť Radovana Lacka, študenta NHF EU v 
Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
 
Ad 7.: 

- PhDr. Roman Kvapil, PhD. (FAJ EU v Bratislave) sa vyjadril ku kritériám, ktoré musí 
učiteľ univerzity plniť za dva roky v súvislosti s atestáciou na EU v Bratislave. Podľa 
neho ide o najprísnejšie kritéria na docentov a profesorov na Slovensku. Je toho 
názoru, že počet pridelených bodov za publikačnú činnosť nie je adekvátny 
vynaloženému času a námahe pri publikáciách a pedagogickej záťaží. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák zdôraznil, že všetci členovia kolégia 
rektora stanovené kritéria odsúhlasili, ich plnenie má väzbu aj na medzinárodnú 
akreditáciu. V súvislosti s komplexnou akreditáciou budú diskutované a predkladané 
nové kritériá a v nich je možné aj túto pripomienku uplatniť.  

- Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD. ( NHF EU v Bratislave) požaduje riešiť situáciu        
s malým počtom karentovaných časopisov v odbore ekonómia v SR. V odpovedi mu 
rektor EU v Bratislave uviedol, že Vedenie EU v Bratislave vyvíja maximálne úsilie, 
aby Ekonomické rozhľady boli zaradené do tejto kategórie časopisov. 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval členom AS 
EU v Bratislave za účasť na zasadnutí Akademického senátu a za ich ústretovosť pri  
prerokovaní významných materiálov EU v Bratislave. 

- Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing.Rudolf Sivák, PhD. poďakoval členom AS 
EU v Bratislave za konštruktívne postoje a stanoviská k prerokovaným materiálom. 

 
 
Bratislava 22.10.2013 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
Overovatelia zápisnice: 
 

- prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (FMV EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
 

- PhDr. Ľudovít Barac (FAJ EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
 
– Peter Vanya (NHF EU v Bratislave) – za študentskú časť 


