
 1 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 16. 12. 2015 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2015-2019 

s výhľadom do roku 2023 (rektor, prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

3. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Informácie o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

5. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU  

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 

EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., prorektora 

pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a všetkých prítomných 

členov AS EU v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 29 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

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. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť, doc. Ing. Evu Sodomovú, PhD. (FHI) a za študentskú časť Darinu 

Volochovú (ŠP FMV). 

 

Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil na rokovanie AS 

EU v Bratislave Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 

2015 - 2019 s výhľadom do roku 2023 (ďalej len dlhodobý zámer). Rektor prof. Daňo 

informoval, že materiál bol viackrát prerokovaný dekanmi jednotlivých fakúlt, ich návrhy 

a odporúčania sú v materiáli zapracované. Dlhodobý zámer univerzity bol 23. 11. 2015 

prerokovaný aj na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Po úvodných slovách vyzval prorektora pre rozvoj EU v Bratislave o jeho podrobné uvedenie. 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.  

podrobne uviedol členom AS EU v Bratislave predkladaný materiál. Zdôraznil, že dlhodobý 

zámer univerzity zohľadňuje doterajší vývoj na univerzite s cieľom pokračovať v rozvoji 

všetkých pozitívnych skutočností z predchádzajúcich období. Zároveň zohľadňuje nové 

výzvy, ktoré vyplývajú z meniacich sa požiadaviek v akademickom a vedecko-výskumnom 

prostredí vysokých škôl a z potrieb spoločensko-ekonomickej praxe v Slovenskej republike 

a v rámci Európskej únie v kontexte globalizácie a budovania spoločného medzinárodného 

vzdelávacieho a výskumného priestoru. Prof. Sivák pripomenul, že dlhodobý zámer 

univerzity je vypracovaný podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ otvoril k danému bodu diskusiu. 

 

Diskusia: 

- prof. Dupaľ (predseda AS EU v Bratislave) odovzdal vedeniu EU v Bratislave písomné 

pripomienky od prof. Čaplánovej (NHF), ktorá musela služobne odcestovať  

do zahraničia a zasadnutia AS EU v Bratislave sa nezúčastnila. 

- prof. Tkáč (PHF) konštatoval, že na str. 16 uvedené podpory a iniciatívy sú zamerané 

na diplomaciu, medzinárodné vzťahy a politické vedy. Vyhovujú jedinej fakulte, 

odporúča tieto podpory a iniciatívy zamerať hlavne na ekonomické vedy. Prof. Tkáč 

upozornil, že v texte vypadli názvy fakúlt, vzťahy medzi jednotlivými fakultami, je 

potrebné doplniť význam Znaleckého ústavu a aspoň jednou vetou charakterizovať 

pracovisko v Kapušanoch. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo uviedol, že vedenie EU v Bratislave zoberie  

na vedomie dané pripomienky a zapracuje ich do materiálu. 

- PhDr. Jančok (FAJ) uviedol, že celá činnosť sa zameriava na zbieranie bodov  

vo vedecko – výskumnej oblasti, ale treba si uvedomiť, že univerzita musí mať 

vybudovaný svoj piár, zameraný na imidž univerzity navonok a  vytvoriť plán zameraný 

na boj o študentov, vzbudiť v nich záujem o našu školu. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo podrobne vysvetlil, že dané problémy sú 

rozpracované, pracuje sa aj na novej vizuálnej stránke EU v Bratislave a na webových 

stránkach jednotlivých fakúlt.  

- Bc. Takáč (ŠP FMV) informoval o uskutočnených, ale aj pripravovaných aktivitách, 

ktoré študentský parlament v spolupráci s vedením univerzity pripravuje pre študentov 

stredných škôl. 

- prorektor pre rozvoj EU v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že boj o študenta EU 

v Bratislave sa uskutočňuje hlavne tým, že pripravuje absolventov pre hospodársku prax 

a nie pre úrady práce.  

- Ing.Poláček (OF) pripomenul, že materiál by mal obsahovať aj premyslený program 

budovania hrdosti študentov na svoju univerzitu. 

- PhDr. Kvapil (FAJ) navrhol, aby sa EU v Bratislave venovala aj ďalšiemu vzdelávaniu 

stredoškolských učiteľov v oblasti ekonómie, ktorí by si doplnili vzdelanie a získali 

potrebné kredity. Práve EU v Bratislave je najkompetentnejšia pre túto činnosť. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo uviedol, že pre Bratislavskú Business School 

a Katedru pedagogiky táto myšlienka kontinuálneho vzdelávania bude doplnená. 

-  

V diskusii neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, preto predseda AS EU v Bratislave  

prof. Dupaľ poďakoval za podrobné informácie a dal hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

 
Výsledky verejného hlasovania :  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 29  

hlasovali za..........................................................................29  

hlasovali proti.......................................................................0  

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

16.12.2015 prerokovali a schválili „Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na obdobie 2015-2019 s výhľadom do roku 2023“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.1. 
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Ad 3.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil na rokovanie AS 

EU v Bratislave „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 

a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave“. Materiál bol pripravený 

v súlade s §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rektor zdôraznil, že predložený 

materiál bol vypracovaný na podnet dekanov fakúlt EU v Bratislave, obsahuje jednoznačný 

výklad samotného výberového konania, rieši sporné otázky ku ktorým dochádzalo. 

 

Diskusia: 
V diskusii vystúpili s formálnymi pripomienkami a námetmi k Zásadam výberového konania   

na obsadzovanie uvedených pracovných miest prof. Tumpach (FHI),  prof. Tkáč (PHF),  

doc. Zubaľová (NHF), Ing. Mgr. Černěnko (NHF), PhDr. Kvapil (FAJ), Ing. Svobodová 

(OEPaMU), prof. Dupaľ (FPM), prof. Daňo – rektor EU v Bratislave.  

Po diskusii vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave  

k verejnému hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 

 

Výsledky verejného hlasovania :  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 29  

hlasovali za..........................................................................29  

hlasovali proti.......................................................................0  

zdržali sa hlasovania.............................................................0  

 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

16.12.2015 prerokovali a schválili „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave“ 

s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.2. 

 

Ad 4.:  

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 

EU v Bratislave kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú. 

Rektor EU v Bratislava prof. Ing. Ferdinand Daňo,PhD. informoval členov AS EU 

v Bratislave o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave v štruktúre príjmy a výdavky, 

náklady a výnosy (hlavná činnosť a podnikateľská činnosť) k 30.9.2015.  

Písomná správa obsahuje tiež informácie o úpravách rozpočtu EU v Bratislave v roku 2015 

(príloha číslo 1)  a  „ materiál  vychádzajúci zo strednodobej analýzy a rešpektujúci zámer EU 

v Bratislave v oblasti vývoja počtu a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, stabilizácie 

mladých VŠ učiteľov a vedeckovýskumných zamestnancov v úzkej nadväznosti na vývoj 

počtu študentov a záujem o štúdium jednotlivých študijných programov s cieľom 

udržateľnosti pozitívneho vývoja ekonomickej situácie na EU v Bratislave“ (príloha číslo 2).  

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

AS EU v Bratislave o stave čerpania rozpočtu univerzity a o ostatnej úprave dotačných 

zdrojov (6. úprava dotačných zdrojov).  Z analýz vyplýva, že celkový výsledok hospodárenia 
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ovplyvňuje  presun časti dotácie z tovarov a služieb do miezd a poistného a ich následné 

dofinancovanie z mimodotačných zdrojov, nedostatočne zisková podnikateľská činnosť a 

najmä dodržiavanie opatrení  rektora k hospodáreniu univerzity zameraných na zníženie 

nákladov v hospodárskej a personálnej oblasti a zvýšenie príjmovej stránky rozpočtu EU 

v Bratislave do konca roku 2015. 

Ďalej informovala o procese prípravy rozpočtu na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR predložilo na vyjadrenie orgánom reprezentácií vysokých škôl návrh 

metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrh 

rozpisu dotácií.  Pridelený objem prostriedkov nevytvára podmienky pre rozvoj vysokých 

škôl a necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku 

budúcnosť Slovenska. V prípade EU v Bratislave rozpočet na rok 2016 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom zaznamenal medziročný pokles (je to trend ostatných rokov).  

Situácia je zložitá a bude nutné prijať opatrenia na finančnú stabilizáciu univerzity (okrem 

iného zníženie počtu zamestnancov).  

Pripomienky, resp. návrhy zástupcov orgánov akademickej  samosprávy EU v Bratislave boli 

v procese schvaľovania  návrhu rozpočtu zohľadnené len v minimálnej miere. V tejto 

súvislosti rektor univerzity požiadal  listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o zvýšenie rozpočtu univerzity. 

Diskusia 
V diskusii vystúpili Ing. Mgr. Černěnko (NHF),  prof. Tumpach (FHI), prof. Tkáč (PHF),  

doc. Zubaľová (NHF), prof. Dupaľ (FPM), PaeDr. Dubovský (CTVŠ), Ing. Svobodová 

(OEPaMU), kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová, prof. Dupaľ (FPM), prof. Daňo – 

rektor EU v Bratislave.  

Po diskusii vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave  

k verejnému hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................29 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

16.12.2015 zobrali na vedomie „Informácie o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave“. 

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

 

Ad 5.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil žiadosť o udelenie 

súhlasu na nájom nehnuteľných vecí (nebytových priestorov) vo vlastníctve Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok.  

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

v Bratislave o konkrétnych nájmoch: 

1. Nájomca: Wolters Kluwer s.r.o 

• adresa: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 

• predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe 14 m
2 

, ktorý sa nachádza 

   v nehnuteľnosti – v objekte Výučba 1 na Dolnozemskej ceste 1, k. ú. Petržalka – 

   LV 1947, 

• navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2016 – 31. 8. 2017 

• účel nájmu: prevádzka predajne odbornej ekonomickej a právnickej literatúry 
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• cena nájmu: 87 Eur/ m
2 
/rok + energie na základe skutočnej spotreby. 

2. Nájomca: Ministerstvo vnútra SR 

• adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

• predmet nájmu: stavba so súpisným číslom 3340 na parcele číslo 5485/14 o výmere  

  102 m
2 

nachádzajúca sa v areáli univerzity na Dolnozemskej ceste 1, Petržalka – LV 

   číslo 1947, 

• navrhovaná doba nájmu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 

• účel nájmu: nájomca bude oprávnený predmet nájmu použiť výlučne na účely 

   umiestnenia administratívnej zložky svojho výkonného útvaru – oddelenia jazdeckej 

   polície  

• cena nájmu: 30 Eur/ m
2 
+ energie na základe skutočnej spotreby. 

3. Nájomca: Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike 

• adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 

• predmet nájmu: nebytové priestory na Konventnej ul. o výmere 165,2 - LV 3580,  

   k. ú. Bratislave Staré mesto, parc. číslo 3219, 

• navrhovaná doba nájmu: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019 

• účel nájmu: využívanie priestorov pre administratívne účely nájomcu 

• cena nájmu: 20 Eur/ m
2 
/rok + energie 900 Eur mesačne. 

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

vyjadrili k predloženým návrhom. 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 

vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu k návrhu uznesenia. 

 

 Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.05.2014 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmov nehnuteľného majetku   

vo vlastníctve EU v Bratislave podľa predloženého zoznamu bez pripomienok. 

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

 

Ad 6.: 

-  Dr.h.c. prof. Tkáč (PHF) v bode rôzne predložil dva návrhy: 

   1. Vypracovať harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2016 

   2. Vytvoriť z členov AS EU v Bratislave, prípadne ďalších členov akademickej obce EU 

       v Bratislave komisie.  

-  predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol zo skúseností z minulých období, kedy  

   komisie boli vytvorené, že ich efekt bol minimálny, preto aj zanikli. Členovia AS  môžu 

   navrhnúť komisie a ich účel.  Prof. Dupaľ navrhol, že  Akademický senát  sa k tomu   vyjadrí 

   na budúcom zasadnutí AS EU v Bratislave. Čo sa týka harmonogramu zasadnutí 

   AS EU v Bratislave, ten sa dá vypracovať iba orientačne. Vieme, že rôzne situácie a okolnosti 

    spôsobujú či vyžadujú aj operatívne riešenie problémov. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. po diskusii požiadal členov AS 

EU v Bratislave, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ prisľúbil, že vedenie AS EU v Bratislave sa bude 

týmito návrhmi v mesiaci január 2016 zaoberať.  



 6 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ sa na záver poďakoval prítomným za účasť  

   a poprial všetkým spokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku  

   2016. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. v závere svojho vystúpenia  

   poďakoval členom AS EU v Bratislave za spoluprácu, porozumenie a za konštruktívne  

   postoje k prerokovaným materiálom. Poprial všetkým príjemné vianočné  

   sviatky a veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom kalendárnom roku 2016. 

 

 

Bratislava 16. 12. 2015 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

  

Overovatelia zápisnice: 

 

 

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. (FHI) – zamestnanecká časť 

 

 

 

 

 

Darina Volochová (ŠP FMV) – študentská časť 


