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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29. 04. 2013 
 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Správnej rady EU v Bratislave (predseda AS 

EU v Bratislave) 
3. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2013 (rektor EU v Bratislave, kvestorka EU 

v Bratislave) 
4. Výročná správa EU v Bratislave za rok 2012 (rektor, prorektor pre rozvoj EU 

v Bratislave) 
5. Návrhy na úpravu Štatútu EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj EU 

v Bratislave) 
6. Návrhy na úpravu Štatútu  Správnej rady EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj 

EU v Bratislave) 
7. Návrh Dodatku č.1 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave (rektor, prorektor pre 

vzdelávanie EU v Bratislave) 
8. Návrh Dodatku č.1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU 

v Bratislave (rektor, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 
9. Odporúčané zásady tvorby študijných plánov (rektor, prorektor pre vzdelávanie EU 

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

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
11. 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., všetkých 
prítomných členov AS EU v Bratislave a zvlášť privítal nových členov AS EU v Bratislave .  
Zároveň požiadal členov AS o prejavenie úcty minútou ticha k pamiatke zosnulej kolegyne 
a členky AS EU v Bratislave Mgr. Haliny Martyniv, PhD. 
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 predloženým programom. 
  Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 35 
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: 

- Ing. Anton Zdarilek (CIT EU v Bratislave) – predseda volebnej komisie 
- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
- Dávid Mézeš (FPM EU v Bratislave) – študentská časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Ing. Helenu Kuchyňkovú (CPČaUS EU v Bratislave) a za študentskú 
časť Andreja Ralbovského (OF EU v Bratislave). 
 
 



 2

Ad 2.: 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. oboznámil členov AS EU 

v Bratislave, že Bc. Tomáš Sokol (OF EU v Bratislave) sa písomne vzdal členstva 
 v Správnej rade EU v Bratislave za študentskú časť a z tohto dôvodu pred vymenovaním 
nového člena Správnej rady musí AS EU v Bratislave odvolať tajným hlasovaním predošlého 
člena. Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženému návrhu. 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 
vyzval členov študentskej časti AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu na odvolanie člena 
Správnej rady EU v Bratislave Bc. Tomáša Sokola. 

Výsledky tajného hlasovania  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 14 
hlasovali za..........................................................................14 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č.1 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 29.04.2013 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej 
rady EU v Bratislave za študentskú časť Bc. Tomáša Sokola. 

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

Bc.Viera Tomanicová (FHI EU v Bratislave) informovala členov AS EU v Bratislave, 
že Študentský parlament EU v Bratislave navrhuje za nového člena Správnej rady EU 
v Bratislave Radovana Lacka (NHF EU v Bratislave). 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ vyzval členov študentskej časti AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu 
o predloženom návrhu. 

Výsledky tajného hlasovania 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 14 
hlasovali za..........................................................................10 
hlasovali proti........................................................................1 
zdržali sa hlasovania..............................................................3 
Uznesenie č. 2 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 29.04.2013 schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU 
v Bratislave Radovana Lacka. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil na rokovanie 
AS EU v Bratislave Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2013. 
Materiál, ktorý obsahuje Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU v Bratislave na 
rok 2013 a Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2013 bol 
vypracovaný v súlade s pravidlami rozpisu podľa MŠVVaŠ SR. Predložený materiál bol 
schválený na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave. 

Členovia AS EU v Bratislave prerokovali predložený materiál po jednotlivých 
častiach. 
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Diskusia 
 V diskusii vystúpil prof. Brezina (FHI EU v Bratislave).  
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, vyzval prof. Dupaľ predseda AS 
EU v Bratislave členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
rok 2013“ bez pripomienok. 

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

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 
porozumenie a pochopenie pri schvaľovaní predloženého materiálu. 

 
Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU 

v Bratislave o úpravách jednotlivých dotačných zdrojov EU v Bratislave, ktoré uskutočnilo 
MŠVVaŠ SR. Konkrétne išlo o nasledovné úpravy dotačných zdrojov: 

1. Prvá úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave udelená na základe Dodatku 1 č. 
0047/2013 k základnej dotačnej zmluve číslo 0947/2012  zo dňa 8. 1. 2013. 

2. Druhá úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave udelená na základe Dodatku 2 č. 
0187/2013 k základnej dotačnej zmluve číslo 0947/2012 zo dňa 8. 1. 2013. 

3. Tretia úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave udelená na základe Dodatku č.3 
k základnej dotačnej zmluve číslo 0947/2012 zo dňa 8. 1. 2013. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval pani kvestorke za podrobné 
informácie a otvoril diskusiu. 

V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili 
k hlasovaniu. 
Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a berú na vedomie „Prvú, Druhú a Tretiu úpravu dotačných 
zdrojov EU v Bratislave na rok 2013“. 

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

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. predložil na 
rokovanie AS EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2012“. 
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Informoval členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný podľa 
štruktúry MŠVVaŠ SR. 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. zdôraznil, že materiál 
sumarizuje činnosť jednotlivých fakúlt a celej univerzity. Zároveň zdôraznil, že univerzita 
a jednotlivé fakulty napĺňali v roku 2012 svoje poslanie a ich činnosť sa uskutočňovala 
v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na roky 2011-2015 s výhľadom do 
roku 2019.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval vedeniu univerzity za podrobné 
informácie a otvoril diskusiu. 
Diskusia 
 V diskusii vystúpili Ing. Mgr. Černěnko (NHF EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI 
EU v Bratislave), prof. Rievajová (NHF EU v Bratislave), PhDr. Peczeová (FAJ EU 
v Bratislave), Radovan Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave), rektor EU v Bratislave prof. 
Sivák, prorektor EU v Bratislave doc. Strieška.  
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, 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............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2012“ bez pripomienok. 

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

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. predložil na 
rokovanie AS EU v Bratislave upravený a doplnený „Štatút Ekonomickej univerzity 
v Bratislave“. Informoval členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný 
v súlade s §15 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Štatút upravuje postavenie, činnosť, základnú 
organizačnú štruktúru a ustanovenia o orgánoch a systéme akademickej samosprávy 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Diskusia 
 V diskusii vystúpili Ing. Mgr. Černěnko (NHF EU v Bratislave), PhDr. Peczeová (FAJ 
EU v Bratislave), Ing. Šuterová (OF EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU v Bratislave), 
prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave), Ing. Zdarilek (CIT). 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, 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............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
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Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave“  
s pripomienkami. 

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

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. uviedol 
doplnený „Štatút Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave“. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženému návrhu. 
Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval 
členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu . 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a odsúhlasili „Štatút Správnej rady Ekonomickej univerzity 
v Bratislave “ bez pripomienok. 

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

 Prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
oboznámil členov AS EU v Bratislave s Dodatkom č.1 k Štipendijnému poriadku EU 
v Bratislave. Podrobne informoval o zmenách, ku ktorým dochádza v súlade s § 9 ods. 1. 
písm. b) a § 15 ods.1 písm. i ) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Diskusia 
 V diskusii vystúpili Peter Vanya (ŠP NHF EU v Bratislave), Radovan Lacko 
(prezident ŠP EU v Bratislava), Ing. Svobodová (OEPaMU). 
Po diskusii predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave 
k verejnému  hlasovaniu 
 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 8. 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Dodatok č.1 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave“ 
s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
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Ad 8.:  
Prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. oboznámil 

členov AS EU v Bratislave s Dodatkom č.1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného 
štipendia študentom EU v Bratislave. Podrobne informoval, že zmeny vyplývajú zo zákona 
uvedeného v § 9 ods. 1. písm. b) a § 15 ods.1 písm. i ) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženému návrhu. 
Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval 
členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu . 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 

zdržali sa hlasovania....................................................................0 
 Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Dodatok č.1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného 
štipendia študentom EU v Bratislave“ bez pripomienok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
Ad 9.:  

Prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil 
členom AS EU v Bratislave Odporúčané zásady tvorby študijných plánov. Uvedené zásady 
boli prerokované na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave. Odporúčané zásady obsahujú: 

1. Návrh predmetov spoločného základu EU v Bratislave a ďalších povinných 
predmetov odporúčaných učebných plánov pre 1.stupeň štúdia 

2. Východiskové tvorby študijných plánov 
3. Odporúčané zásady tvorby študijných plánov (platí primerane aj pre 2. stupeň 

štúdia). 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému návrhu. 
Diskusia 

V diskusii vystúpila prof. Rievajová (NHF EU v Bratislave), 
Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 
vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu . 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 

zdržali sa hlasovania....................................................................0 
 Uznesenie č. 10 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali „Odporúčané zásady tvorby študijných plánov“ bez pripomienok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
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Ad 10.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a kvestorka EU v Bratislave 
Ing. Mária Dziurová uviedli v súlade s príslušným článkom Zákona o vysokých školách 
členom AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová bližšie informovala členov AS EU 
v Bratislave, že ide o udelenie súhlasu na nájom nehnuteľnej veci - nebytového priestoru vo 
vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. Konkrétne je to: 

1. Nájomná zmluva číslo 5/2013 
   - nájomca: aCsonogyn s.r.o., Hroboňova 4, 817 07 Bratislava, 

               -    predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove ŠD Hroboňova 
                    v Bratislave 

   -    doba nájmu: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016 (3 roky) 
   -    účel nájmu: poskytovanie zdravotníckych služieb 
 2. Nájomná zmluva číslo 6/2013 
   - nájomca: Outdoor Media, s.r.o., Gunduličová 12, 811 05 Bratislava, 

               -   predmet nájmu: časť pozemku – parcely číslo 5485/1 na Dolnozemskej ceste 1 
                    v Bratislave nachádzajúcej sa v katastrálnom území Bratislava – Petržalka 
                    a zapísanej na LV č. 1947 

   -    doba nájmu: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016 (3 roky) 
   -   účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie veľkoplošného reklamného zariadenia 
3. Nájomná zmluva číslo 7/2013, 
   -   nájomca: Krajské riaditeľstvo PZ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
   -   predmet nájmu: nehnuteľnosť – domček nachádzajúci sa v katastrálnom 
        území Bratislava – Petržalka na parcele číslo 5485/14, zastavaná plocha o výmere 

                   102 m2 a zapísaný na LV č. 1947 
   -   doba nájmu: 01. 07. 2014 do 30. 06. 2016 (3 roky) 
   -   účel nájmu: umiestnenie oddielu jazdeckej polície 
4. Nájomná zmluva číslo 8/2013 
   -   nájomca: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava 
   - predmet nájmu: 2 m2 v zádverí na prízemí nehnuteľnosti vo vlastníctve 

                   prenajímateľa nachádzajúcej sa na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave  
                   v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, na parcele číslo 5485/12, súpisné 
                   číslo 3340 a zapísanej na LV č. 1947 vedenom Správou katastra pre hlavné mesto  
                   SR Bratislava         

   -   doba nájmu: 01. 07. 2013 do 30. 06. 2016 (3 roky) 
   -   účel nájmu: umiestnenie bankomatu 
5. Nájomná zmluva číslo 9/2013 
   -   nájomca: euroAWK, spol. s.r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava  

               - predmet nájmu: časť pozemkov par. č. 964/3 a 964/22 nachádzajúcich sa  
                   v Bratislave – Petržalke na Starohájskej ulici 

   -   doba nájmu: 01. 07. 2013 do 30. 06. 2016 (3 roky) 
   -   účel nájmu: umiestnenie 2 ks reklamných zariadení 
6. Nájomná zmluva číslo 10/2013 

                 -  nájomca: ISPA, spol. s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava    
     -  predmet nájmu: časť pozemku parc. Č. 5485/5 nachádzajúceho sa v katastrálnom  

                    území Bratislava – Petržalka na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave 
     -   doba nájmu: 01. 07. 2013 do 30. 06. 2016 (3 roky)   
     - účel nájmu: umiestnenie reklamného panela. 
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7. Nájomná zmluva číslo 11/2013 
   - nájomca: MUDr. Marcela Valigová, Červeňova 32, 811 03 Bratislava 1 
   - predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe spolu 45,5 m2 (zubnej ambulancie 

                 o výmere 22,00 m2 , čakárne o výmere 10,20 m2 , oddychovej miestnosti 
                  o výmere 10,60 m2 , sociálne zariadenia o výmere 2,70 m2) v nehnuteľnosti –  
                  v budove internátu EU v Bratislave vo Vlčom Hrdle v Bratislave 
                      -  doba nájmu: 01. 07. 2013 do 30. 06. 2016 (3 roky) 

   -  účel nájmu: výkon zdravotnej starostlivosti 
8. nájomná zmluva číslo 12/2013 
    -  nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
    - predmet nájmu: nebytové priestory v zádverí na prízemí o rozlohe 2 m2  

                              v nehnuteľnosti – v budove prenajímateľa – Výučba I. na Dolnozemskej ceste 1  
                    v Bratislave 

    -  doba nájmu: 01. 07. 2013 do 30. 06. 2016 (3 roky) 
   -  účel nájmu: inštalovanie a prevádzka bankomatu. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému návrhu. 
Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval 
členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu . 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................35 
hlasovali proti........................................................................0 

      zdržali sa hlasovania..............................................................0 
 Uznesenie č. 11 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili zoznam „Nájomných zmlúv na prenájom nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve EU v Bratislave“bez pripomienok. 

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 v súlade s príslušným zákonom na rokovanie AS EU v Bratislave 
žiadosť o udelenie súhlasu na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
EU v Bratislave. Konkrétne ide o súhlas na odpredaj: 

1. Nepotrebnej veci – časti pozemku nachádzajúcej sa v lokalite ŠD Prokopa 
Veľkého 41, v katastrálnom území: Staré Mesto okr. Bratislava 1 

2. Nepotrebnej veci – časti pozemku nachádzajúcej sa v obci Bratislava – Nové 
Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto. 

Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby resp. budovy iných organizácii. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému návrhu. 
Diskusia 

V diskusii vystúpili PaedDr. Dubovský (CTVŠ EU v Bratislave), Ing. Šuterová (OF 
EU v Bratislave), Radovan Lacko (ŠP NHF Bratislava), ktorí odporučili realizovať odpredaj. 
Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 
vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu . 
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Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 35 
hlasovali za..........................................................................33 
hlasovali proti........................................................................0 

zdržali sa hlasovania....................................................................2 
 Uznesenie č. 12 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili  predložený „ Návrhom na odpredaj nepotrebného 
nehnuteľného majetku majetku vo vlastníctve EU v Bratislave“.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval väčšinové prijatie uznesenia. 
Ad 11.: 

- prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. (FHI EU v Bratislave) v bode rôzne oboznámil členov 
AS EU v Bratislave s termínom komplexnej akreditácie EU . 

- Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v bode rôzne oboznámil 
členov AS EU v Bratislave s výsledkami pracovného stretnutia s mentorom EU 
v Bratislave v procese medzinárodnej akreditácie, s prof. Dušanom Mramorom, 
dekanom Ekonomickej fakulty Univerzity v Ljubljane. 

- Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v bode rôzne informoval 
členov AS EU v Bratislave so športovým úspechom volejbalového družstva Slávia 
Ekonomická univerzita v Bratislave, ktoré získalo majstrovský titul SR v sezóne 
2012/2013 a stal sa aj víťazom Slovenského pohára vo volejbale žien. 

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

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave  
za konštruktívne postoje a stanoviska k  prerokovaným materiálom. 
 
 
 

Bratislava 29.04.2013 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

- Ing. Helena Kuchyňková (CPČaUS)  –  za komoru zamestnancov 
 
 
 

 
 
– Andrej Ralbovský (OF EU v Bratislave) – za komoru študentov 

 


