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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 09. 04. 2015 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2015 (rektor EU v Bratislave, kvestorka EU 

v Bratislave) 
3. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora na členov Vedeckej rady EU v Bratislave 

(rektor EU v Bratislave) 
4. Prerokovanie a schválenie členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave 

v súvislosti s kreovaním nového AS EU v Bratislave (predseda AS EU v Bratislave) 
5. 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., kvestorku Ing. Máriu 
Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. Zároveň privítal nových členov 
AS EU v Bratislave 

- za zamestnaneckú časť: JUDr. Ing. Katarínu Brockovú, PhD. (FMV), ktorú kooptoval 
AS FMV namiesto Ing. Beáty Lipkovej, PhD., ktorá sa z dôvodu skráteného 
pracovného úväzku vzdala členstva v AS EU v Bratislave a doc. Ing. Martina Grešša, 
PhD. (FMV), ktorý bol kooptovaný namiesto prof. PhDr. Jána Liďáka, CSc., ktorý 
ukončil pracovný pomer na FMV 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. 
Zároveň bola jednomyseľne schválená volebná komisia v tomto zložení: 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI) – predsedníčka volebnej komisie 
- Ing. Marián Križovenský (CIT) – člen za zamestnaneckú časť 
- Miroslav Klucho (ŠP FPM) – člen za študentskú časť. 
Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 32 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť doc. Ing. Elenu Fetisovovú (FPM EU v Bratislave) a za študentskú časť 
Adama Antala (ŠP NHF EU v Bratislave). 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil na rokovanie AS 
EU v Bratislave Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2015. Materiál 
obsahuje Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave – rok 2015 a Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2015. 
Rektor zdôraznil, že materiál bol vypracovaný v súlade s novými pravidlami rozpisu podľa 
MŠVVaŠ SR a bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová upozornila a zdôraznila niektoré 
dôležité skutočnosti, ktoré sú uvedené v predloženom materiáli. 

Členova AS EU v Bratislave prerokovali predložený materiál po jednotlivých častiach. 
Diskusia: 

V diskusii vystúpili Ing. Križovenský (CIT), Ing. Mgr. Černěnko (NHF), prof. 
Rievajová (NHF), doc. Zubaľová (NHF), doc. Tumpach, rektor EU v Bratislave prof. Daňo, 
kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová. 
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V diskusii vznikla pripomienka k „Opatreniam k hospodáreniu EU v Bratislave pre rok 
2015“, a to k bodu 12. Z finančných prostriedkov účelovo určených na riešenie projektov 
VEGA, KEGA povinne použiť 15% na financovanie prevádzkových nákladov univerzity. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie predloženého materiálu: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................32 
hlasovali za.............................................................. ............31 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................1 
Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
09.04.2015 schválili „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2015“  
 s pripomienkou. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia č.1: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................32 
hlasovali za.............................................................. ............31 
hlasovali proti........................................................................1 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval členom AS EU v Bratislave za schválenie 
návrhu rozpočtu na rok 2015. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU 
v Bratislave o Prvej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2015. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval pani kvestorke Ing. Dziurovej  
za informáciu a otvoril diskusiu. 

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

Následne požiadal členov AS EU v Bratislave o hlasovaní návrhu k Prvej úprave 
dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2015. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................32 
hlasovali za.............................................................. ............32 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 2  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
09.04.2015  prerokovali a berú na vedomie „Prvú úpravu dotačných zdrojov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave v roku 2015“. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil návrh  
na jednotlivých členov Vedeckej rady EU v Bratislave. Uviedol, že navrhnutá štruktúra 
Vedeckej rady EU v Bratislave spĺňa podmienky v tom, že navrhnutí členovia sú významní 
odborníci z oblastí, v ktorých EU v Bratislave uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a ďalšiu 
tvorivú činnosť. Konštatoval, že členmi Vedeckej rady sú podľa čl. 2 bodu 1 Rokovacieho 
poriadku Vedeckej rady EU v Bratislave rektor univerzity, prorektori univerzity, dekani 
jednotlivých fakúlt, interní členovia – na návrh dekanov fakúlt, externí členovia – na návrh 
rektora. 
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Diskusia 
Zo strany členov AS EU v Bratislave neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky 
a pripomienky, preto predseda AS EU v Bratislave požiadal členov AS, aby pristúpili 
k voľbám. 

Výsledky hlasovania za predložený návrh na členov Vedeckej rady EU v Bratislave: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................32 
hlasovali za...........................................................................30 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................2 
Uznesenie č. 3  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
09.04.2015  schválili Návrh členov Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave  
na funkčné obdobie od 15.4.2015 do 31.1.2019. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval členom AS EU v Bratislave za rozhodnutie 
a ústretové posúdenie návrhu na členov Vedeckej rady EU v Bratislave. 
Ad.4.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. predložil na prerokovanie 
a schválenie návrh na členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave, ktorý súvisí 
s kreovaním nového Akademického senátu EU v Bratislave. 

V diskusii zo strany členov AS EU v Bratislave neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Vyjadrenie sa k aklamačnému hlasovaniu k návrhu na členov volebnej komisie súčastí EU 

v Bratislave je nasledovné : 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................32 
hlasovali za.............................................................. ............31 
hlasovali proti........................................................................1 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
 Predseda AS EU v Bratislave konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave pristúpia 

k aklamačnému hlasovaniu. 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................32 
hlasovali za.............................................................. ............32 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
5.2.2015 schválili členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave: Ing. Martinu Brčákovú, 
Ing. Gabrielu Somolániovú, PaedDr. Máriu Kalečíkovú, Mgr. Dagmaru Krausovú a Mgr. 
Máriu Petrovitsovú. 

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

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF EU v Bratislave) uviedol pripomienky k fungovaniu 
 verejného obstarávania 

- Ing. Križovenský (CIT EU v Bratislave), kvestorka Ing. Dziurová, doc. Tumpach 
(FHI) uviedli poznámky k elektronickému obstarávaniu 
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- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

účasť a pripomenul, že záverom apríla bude zvolané ešte jedno zasadanie 
Akademického senátu EU v Bratislave. 
 
 

Bratislava 9. 4. 2015 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 doc. Ing. Elena Fetisovová (FPM) – zamestnanecká časť 
 
 
 Adam Antal (ŠP NHF). - študentská časť 
 


