
 1

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29. 04. 2015 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014 (rektor, 

prorektor pre rozvoj) 
3. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2014 (rektor, kvestorka) 
4. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
5. Rôzne 
 
Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na poslednom 
zasadnutí AS EU v Bratislave v tomto volebnom období rektora EU v Bratislave prof. Ing. 
Ferdinanda Daňa, PhD., kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú, prorektora pre 
rozvoj 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 31 
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 

- Ing. Marián Križovenský (CIT EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
- Mária Kozáková (ŠP 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 doc. Ing. Evu Sodomovú, PhD. (FHI EU v Bratislave) a za študentskú 
časť Máriu Harčarufkovú  (ŠP FHI EU v Bratislave). 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil na rokovanie AS 
EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2014“. Informoval členov 
AS EU v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný štandardne a presne podľa osnovy 
MŠVVaŠ SR. 

Prorektor EU v Bratislave  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.  zdôraznil, že 
materiál má informatívne – analytický charakter. Sumarizuje činnosť jednotlivých fakúlt 
a celej univerzity EU v Bratislave a vo všetkých činnostiach EU v Bratislave napĺňala v roku 
2014 svoje poslanie. Aktivity boli orientované najmä na napĺňanie Koncepcie rozvoja 
univerzity do roku 2015. Plnenie poslania univerzity a plnenie dlhodobého zámeru rozvoja 
EU v Bratislave bolo naplnené tým, že EU v Bratislave odovzdala všetky potrebné podklady 
na komplexnú a medzinárodnú akreditáciu vysokých škôl. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval členom vedenia univerzity za 
podrobné informácie a otvoril diskusiu. 
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Diskusia 
 V diskusii vystúpili  s formálnym pripomienkami prof. Rievajová (NHF), prof. Baláž 
(OF) a doc. Sodomová (FHI). 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, vyzval predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu o schválení 
Výročnej správy o činnosti EU v Bratislave za rok 2014.  

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2015 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2014“ bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.1. 
Ad 3. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala členov AS EU 
v Bratislave o „Výročnej správe o hospodárení EU v Bratislave za rok 2014“, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s §20 ods. 3 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa bola vypracovaná podľa 
jednotnej metodiky MŠVVaŠ SR. Sumarizuje činnosť univerzity za oblasť hospodárenia. EU 
v Bratislave dosiahla v roku 2014 celkový kladný výsledok hospodárenia. Tento bude použitý 
v súlade s § 16a ods. 9 zákona o vysokých školách. 

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

V diskusii vystúpili  Ing. Mgr. Černěnko (NHF), doc. Majdúchová (FPM),  
doc. Máziková (FHI), prof. Baláž (OF), doc. Zubaľová (NHF), doc. Sodomová (FHI), rektor 
prof. Daňo, kvestorka Ing. Dziurová. Diskusia sa venovala viacerým problémovým okruhom: 
hospodáreniu jednotlivých pracovísk a ich prínosu do rozpočtu univerzity, požiadavke  
na vnútropodnikové sledovanie hospodárenia týchto pracovísk, opatreniam rektora 
k hospodáreniu univerzity, počtu a štruktúre zamestnancov univerzity, k umiestneniu predajne 
Vydavateľstva Ekonóm v priestoroch univerzity, predaju nepotrebného nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve univerzity. 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne ďalšie  pripomienky k predloženej 
správe a pristúpili k hlasovaniu o schválení Výročnej správy o hospodárení EU v Bratislave  
za rok 2014. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.05.2015 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2014“ bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.2. 
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Ad 4. 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. oboznámil členov AS EU  
v Bratislave s tým, že dvom členom v Správnej rade EU v Bratislave Ing. Hrnekovi a Ing. 
Vidovi uplynul termín členstva, preto je potrebné schváliť nových členov Správnej rady EU v 
Bratislave. 

Rektor prof. Daňo predložil členom AS EU v Bratislave dva návrhy  na vymenovanie 
členov Správnej rady EU v Bratislave. Návrhy boli prekonzultované s predsedom Správnej 
rady EU v Bratislave, členmi Správnej rady EU v Bratislave a tiež so samotnými kandidátmi 
Ing. Pavlom Konštiakom, PhD. prezidentom Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a Ing. 
Igorom Vidom generálnym riaditeľom Raiffeisenbank, a.s. Rektor prof. Daňo tento návrh 
podporuje a je presvedčený, že obaja kandidáti svojimi významným pracovnými aktivitami 
budú veľkým prínosom pre spoluprácu s EU v Bratislave.  
Členovia AS EU v Bratislave podporili daný návrh, nevyjadrili žiadne pripomienky 

a pristúpili k tajnému hlasovaniu. 
Výsledky tajného hlasovania – Ing. Pavol Konštiak, PhD.  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................28 
hlasovali proti.......................................................................1 
zdržali sa hlasovania.............................................................2 
Výsledky tajného hlasovania –  Ing. Igor Vida  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................28 
hlasovali proti.......................................................................1 
zdržali sa hlasovania.............................................................2 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2015 schválili tajným hlasovaním za nových členov Správnej rady EU v Bratislave 
Ing. Pavla Konštiaka, PhD. a Ing. Igora Vida . 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.3. 
Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval členom AS EU v Bratislave za schválenie 
nových členov Správnej rady EU v Bratislave. 
Ad.5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. v bode rôzne požiadal členov 
AS EU v Bratislave o prerokovanie čl. 5 odsek 2 a 3 Spoločných zásad prijímacieho konania 
a podrobne vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli k tomuto kroku. 
Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky a námietky k predloženej žiadosti 
a pristúpili k hlasovaniu o schválení žiadosti rektora prof. Daňa. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.05.2015 prerokovali  úpravu článku 5 odsek 2 a 3 Spoločných zásad prijímacieho konania 
na EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016 a  schválili možnosť prihlásiť sa  
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na celouniverzitné študijné programy vyučované v cudzom jazyku – Manažment predaja, 
Medzinárodný manažment a Medzinárodný finančný manažment aj uchádzačom, ktorí 
skončili 1. stupeň štúdia na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave a zároveň 
predĺžili termín na podávanie prihlášky potenciálnym uchádzačom  o tieto študijné programy 
z FAJ EU v Bratislave do 15.5.2015, a to písomnou formou. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.4. 
Rektor prof. Daňo poďakoval za prerokovanie a schválenie predloženej požiadavky. 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ,CSc. poďakoval prítomným za 
účasť na poslednom zasadnutí AS EU v Bratislave v tomto volebnom období. Zároveň 
poďakoval členom AS EU v Bratislave za spoluprácu, porozumenie a za konštruktívne 
postoje a stanoviská k prerokovaným materiálom. Zaželal im veľa pracovných 
úspechov v nasledujúcom období. 

 
Bratislava 29. 04. 2015 

 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. (FHI EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
 
 
 
 
Bc. Mária Harčarufková (FH EU v Bratislave) – študentská časť 


