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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18. 09. 2014 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Schválenie členov Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave na 

funkčné obdobie 2015 - 2019 (predseda AS EU v Bratislave) 
3. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave na akademický rok 2015/2016 (rektor EU v Bratislave, prorektorka pre vedu 
a doktorandské štúdium EU v Bratislave) 

4. 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 navrhnutým programom. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 28 
členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Ing. Danicu Svobodovú (OEPaMU EU v Bratislave) a za študentskú časť 
Bc. Janu Desiatnikovú (FMV EU v Bratislave). 
Ad 2.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval členov AS EU v Bratislave, že 
 po dohode členov AS EU v Bratislave dňa 10. 6. 2014 zaslali predsedovia AS jednotlivých 
fakúlt EU v Bratislave a prezident ŠP EU v Bratislave písomné návrhy na členov Volebnej 
komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“)  
na funkčné obdobie 2015 - 2019. Návrhy boli odsúhlasené akademickými senátmi fakúlt a 
k predloženým návrhom sa majú členovia AS EU v Bratislave vyjadriť hlasovaním. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol možnosti výberu pri hlasovaní, a to 
aklamačne alebo tajným hlasovaním. 

Výsledky verejného hlasovania za aklamačný spôsob: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................28 
hlasovali za.............................................................. ............28 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave sa 

jednomyseľne dohodli na aklamačnom hlasovaní. 
 

Výsledky verejného hlasovania návrhov za členov volebnej komisie: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................28 
hlasovali za.............................................................. ............28 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
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Uznesenie č. 1  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.09.2014  jednomyseľne schválili volebnú komisiu v tomto zložení: Ing. Monika 
Paráková, JUDr. Mária Veterníková, PhD., Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Miroslav 
Kmeťko, PhD., doc. Mgr. Katarína Seresová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD., Ing. 
Mikuláš Černota, PhD., Bc. Michaela Štefaňáková, Bc. Martina Badinková. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia s tým, 
že v súlade so záverom zo zasadnutia AS EU v Bratislave zo dňa 10.6.2014 volebná komisia 
zaháji svoju činnosť volieb rektora EU v Bratislave. 
Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. požiadal rektora EU 
v Bratislave prof. Siváka o uvedenie materiálu k bodu 3. 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. ospravedlnil neprítomnosť 
prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium z dôvodu zahraničnej služobnej cesty a zároveň 
oboznámil členov AS EU v Bratislave s predloženým materiálom. Zdôraznil, že Spoločné 
zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave  
na akademický rok 2015/2016 boli prerokované a schválené na zasadnutí Kolégia rektora EU 
v Bratislave dňa 18.6.2014.  Do materiálu boli už pred schvaľovaním na zasadnutí KR 
zapracované pripomienky z jednotlivých fakúlt. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval za uvedenie predloženého 
materiálu a vyzval členov AS EU v Bratislave k diskusii. 
Diskusia 

V diskusii vystúpili doc. Zubaľová (NHF EU v Bratislave), PhDr. Kvapil (FAJ EU 
v Bratislave), Bc. Vanya (ŠP NHF EU v Bratislave), Bc. Lacko (ŠP NHF EU v Bratislave), 
prof. Liďák (FMV EU v Bratislave), Ing. Šuterová (OF EU v Bratislave), doc. Máziková (FHI 
EU v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave). 

Najdôležitejšie poznámky diskutujúcich sa týkali článkov 9, 10 a 11. 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............................................................. 28 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 

      zdržali sa hlasovania.............................................................3 
 Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.09.2014 prerokovali a schválili „ Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016“  
s pripomienkami. Pripomienky zapracuje prorektorka prof. Čaplánová a konečnú verziu 
materiálu zašle na jednotlivé fakulty EU v Bratislave. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad.4.: 

- Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v bode rôzne zdôraznil 
mimoriadny význam a dôležitosť akademického roka 2014/2015, najmä z hľadiska 
realizácie komplexnej akreditácie, pokračujúcim procesom medzinárodnej akreditácie, 
naplnenia dlhodobého zámeru rozvoja univerzity, ako aj nastávajúcich volieb 
akademických funkcionárov jednotlivých fakúlt a univerzity. V súvislosti 
s komplexnou akreditáciou EU v Bratislave, informoval, že 13. a 14 . 10. 2014 
zástupcovia akreditačnej komisie navštívia EU v Bratislave a zahája komplexnú 
akreditáciu. Ďalej vyjadril presvedčenie, že každý člen Akademickej obce EU 
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v Bratislave svojím kvalitným plnením pracovných úloh a povinností prispeje 
k úspešnému naplneniu stanovených cieľov a úloh z dlhodobého zámeru rozvoja EU 
v Bratislave a zámerov rozvoja fakúlt EU v Bratislave. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák ďalej informoval členov AS EU v Bratislave o už 
 uskutočnených a  pripravovaných akciách v novom akademickom roku 2015/2016 na 
EU v Bratislave a pozval členov AS EU v Bratislave na slávnostné otvorenie 
akademického roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční v aule dňa 22.9.2014 o 13.30 hod. 
za účasti Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho a účasti 
predsedu Správnej rady EU v Bratislave Ing. Ivana Šramku. 

- V závere svojho vystúpenia poprial členom AS EU v Bratislave v novom 
akademickom roku veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov.  
 
Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky a námety, predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí AS EU v Bratislave a tiež im 
zaželal veľa úspechov v novom akademickom roku 2014/2015. 
 

Bratislava 18. 09. 2014 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 Ing. Danica Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
 
 
 

 
 
Bc.Jana Desiatniková (ŠP FMV EU v Bratislave) – študentská časť 
 


