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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 07. 07. 2016 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2017/2018 (rektor, 

prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

3. Študijný poriadok EU v Bratislave (rektor, prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

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

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Prerokovanie návrhov v súvislosti s odpisom dlhodobých pohľadávok EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Dodatok č.1 k Štatútu EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

7. 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., prorektorku pre 

vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzanu Juhászovú, PhD. a všetkých prítomných 

členov AS EU v Bratislave. Prof. Dupaľ informoval prítomných členov senátu, že študent 

Leonard Guziňák (ŠP FAJ), člen AS EU v Bratislave, bol zvolený za nového prezidenta 

študentského parlamentu a v mene všetkých členov AS EU v Bratislave mu poprial veľa 

úspechov v novej funkcii. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 23 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 

prítomných o  doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU 

v Bratislave jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť doc. Ing. Elenu Fetisovovú (FPM) a za študentskú časť Leonarda 

Guziňáka (ŠP FAJ). 

Ad 2.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. po úvodných 

slovách odovzdal slovo rektorovi prof. Daňovi a prorektorke pre vzdelávanie doc. Juhászovej, 

PhD. 

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

EU v Bratislave „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický 

rok 2017/2018“. Informovali členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál bol 

predmetom dlhej diskusie medzi dekanmi jednotlivých fakúlt a diskusiami sa zaoberali aj 

jednotlivé fakulty. Nie všetci dekani fakúlt s novým návrhom súhlasili a konečná verzia 

predloženého materiálu je kompromisným riešením, ktorá bola schválená na kolégiu rektora. 

Zásadná zmena súvisí s novou formou prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia.  

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na NHF (s výnimkou študijného programu 

Ekonómia a právo), OF, FHI, FPM, FMV a PHF (so sídlom v Košiciach) EU v Bratislave 

bude pozostávať z písomných testov: 

- zo všeobecných študijných predpokladov, 

- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty. 

Prijímacia skúška na FAJ EU v Bratislave bude pozostávať z písomných testov: 

- zo všeobecných študijných predpokladov, 

- z dvoch cudzích jazykov podľa stanovených kombinácii. 
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Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na študijný program Ekonómia a právo  

na NHF EU v Bratislave bude pozostávať z písomných testov: 

- zo všeobecných študijných predpokladov, 

- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, 

- z dejepisu a náuky o spoločnosti, 

- z logiky. 

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia 

podľa pokynov absolvovať tiež skúšku zo slovenského jazyka. Neplatí to pre uchádzačov 

z ČR. 

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia budú oslobodení : 

a) uchádzači o štúdium na NHF (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného 

programu Ekonómia a právo), na OF, na FHI, na FPM (s výnimkou uchádzačov 

o štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku v anglickom 

jazyku), na FMV a na PHF (so sídlom v Košiciach) EU v Bratislave, ktorí 

absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu 

Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno 

absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných 

spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého 

testu bude rovný alebo vyšší ako 60. 

b) uchádzači o štúdium na FAJ, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných 

predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj 

testy z anglického a nemeckého jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci 

Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na 

štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo 

vyšší ako 60. 

Testy v rámci NPS možno absolvovať v priebehu akademického roka 2016/2017 

v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať 

viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí 

vykonať uchádzač najneskôr do 30.4.2017. Ak uchádzač neabsolvuje všetky 

predpísané testy v rámci NPS v danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej 

skúšky na danej fakulte zo všetkých predmetov prijímacej skúšky. 

Prijímacie konanie na druhý stupeň štúdia neobsahuje zásadné zmeny oproti minulému 

akademickému roku. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval rektorovi a prorektorke za podrobné 

informácie a otvoril diskusiu. 

Diskusia 

- Leonard Guziňák (ŠP FAJ), prezident ŠP EU v Bratislave podporil predložený návrh 

Spoločných zásad prijímacieho konania, z ktorých vypadla prijímacia skúška 

z matematiky. Podľa neho ide o správny krok, pretože počet uchádzačov na EU sa 

znižuje a to je spôsobené nielen demografickým vývojom, ale aj slabou úrovňou 

matematiky absolventov stredných škôl. 

- prof. Tkáč (FPH) výsledok predloženého materiálu chápe ako ťažko rodiaci sa 

kompromis a preto materiál podporuje. Zároveň poukazuje na veľký problém v tom, že 

Ekonomická univerzita začína pripravovať ekonóma, ktorý nebude vedieť matematiku, 

nebude vedieť narábať s číslami a to je nebezpečný jav pre celú spoločnosť. Prof. Tkáč 

zdôraznil, že ekonóm bez znalostí matematiky nie je ekonóm. Poukázal na skutočnosť, 

že dávame zarábať súkromnej firme, ktorá nezorientuje študenta, aké znalosti 

z matematiky bude potrebovať. Keď sa študent pripravoval na prijímacie skúšky 

z matematiky, vopred vedel, aké znalosti sa od neho očakávajú. Teraz študent nebude 

vedieť nič a nebude to motivovať ani výborných študentov. Našim cieľom by nemalo 
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byť pozbierať ľudí z ulice, ale budovať výnimočnosť našej školy, našej univerzity. 

Svetovým trendom je rozvíjanie a aplikácia kvantitatívnych metód v ekonómii a to sa 

dá uskutočňovať iba s dobrými základmi matematiky. Prof. Tkáč navrhuje paralelne 

urobiť prieskum, či nestratili vedomosti z matematiky aj tí dobrí študenti, ktorí 

prichádzajú s výbornými výsledkami zo stredných škôl. V závere svojho diskusného 

príspevku prof. Tkáč vyjadril presvedčenie, že touto novou zmenou týkajúcou sa 

prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia robíme pre výnimočnosť našej univerzity zlý krok. 

Ide o zlý kompromis, ale zároveň ho podporil, pretože veľmi ťažko vznikal. 

- Leonard Guziňák (ŠP FAJ), prezident ŠP EU v Bratislave za všetkých študentov 

vyjadril podporu k zvyšovaniu úrovne vedomostí. 

- Miroslav Vidlička (ŠP FHI) sa zaujímal o obsah nových testov z jazykov a ekonómie. 

- doc. Zubaľová (NHF) skonštatovala, že predložený materiál sa skutočne ťažko tvoril 

a preto ho tiež podporila. Ďalej uviedla, že práve prišla z rokovania Akademickej obce 

(AO) NHF EU v Bratislave a členovia tejto AO sú proti akýmkoľvek prijímacím 

skúškam, pretože skutočnosť je taká, že v konečnom dôsledku sa takmer všetci 

uchádzači prijmú. Navrhujú, aby sa v prvom ročníku riadne prehodnotili vedomosti 

jednotlivých študentov. Týmto by sa odbúrali finančné náklady spojené s prijímacími 

skúškami. 

- prof. Tumpach (FHI) vyjadril presvedčenie, že všetci z nás cítia, že treba niečo 

s prijímacími skúškami urobiť. Bolo by dobre prehodnotiť, prečo tí dobrí študenti zo 

stredných škôl odchádzajú študovať mimo SR. Uviedol, že podporuje prijímacie 

pohovory a zároveň víta prechod prijímacích skúšok od exaktných predmetov 

k predmetom všeobecného charakteru. Ekonomická univerzita by mala mať takú 

značku, že sem prídu študovať len takí študenti, ktorí majú o naše štúdium záujem.  

- V diskusii ďalej vystúpili prof. Tumpach (FHI), prof. Tkáč (FPM), M. Vidlička (ŠP 

FHI) s formálnymi pripomienkami k predloženému materiálu, ktoré sa dotýkali 

spresnenia formulácii, doplnenia textu podľa vyhlášky, odstránenie duplicitných 

pojmov a preformulovania textu na str. 15 ods. 4. 

- rektor prof. Daňo a prorektorka doc. Juhászová poďakovali za námety a pripomienky, 

ktoré budú zapracované do textu predloženého materiálu. 

Po ukončení diskusie, vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU 

v Bratislave k verejnému hlasovaniu za návrh uznesenia.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania 

na EU  v Bratislave na akad. rok 2017/2018“ s pripomienkami. 

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

Ad 3.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. oboznámil členov AS EU 

v Bratislave so zmenami, ktoré boli na návrh právničky uskutočnené v predloženom 

„Študijnom poriadku EU v Bratislave“. 

Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

doplnila, že sa doformulovali nové veci, ktoré majú jednoznačnejšie vysvetlenie. Predložený 



 4 

materiál ja výsledkom spolupráce a stretnutia pedagogických oddelení jednotlivých fakúlt EU 

v Bratislave spolu s vedením EU v Bratislave.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval rektorovi a prorektorke za podrobné 

informácie a otvoril diskusiu. 

Diskusia 

- Ing. Svobodová ( OEPaMU) upozornila na formálnu chybu v čl. 17 

- prof. Tumpach (FHI) vyjadril názor, že predložený materiál je príliš rozsiahly (30 

strán), pravidlá by mali byť ako zásady stručnejšie. Informoval, že svoje podrobné 

pripomienky v písomnej podobe odovzdal vedeniu EU v Bratislave. Uviedol hlavne  

pripomienky k  čl. 3 ods. 9, ktoré súvisia s doktorandským štúdiom  

a pripomienky k čl. 7 súvisiace s kreditným systémom. Navrhuje zjednodušiť pravidlá 

s prerušením štúdia, s disciplinárnym konaním a tým by tieto úpravy zjednodušili 

prácu dekanov pri ich rozhodnutiach súvisiacich s týmito problémami. 

- prof. Tkáč (FPH) vyjadril námietku k úvahám prof. Tumpacha, pretože upozornil, že  

z funkcie dekana vyplýva aj to, aby ľudsky posúdil jednotlivé prípady, je tu pre 

študentov. Preto si prof. Tkáč myslí, že netreba okliešťovať prácu dekana a zväzovať 

mu ruky pri jeho rozhodovaniach. Je to v predloženom materiáli dobre napísané 

a súhlasí s tým textom, pretože dekan za svoje rozhodnutia zodpovedá a je pod 

kontrolou AS fakulty. 

- prorektorka doc. Juhászová dodala, že život prináša nové situácie, ktoré je potrebné 

brať do úvahy a dekan vie prečo tak rozhodol v danom prípade.  

- doc. Máziková (FH) uviedla, že bola dlho vo funkcii prodekanky a prax ukázala, že 

mnohokrát dekan individuálne rozhodol v prospech napr. chorého študenta a ten 

nakoniec nastúpil do školy a bez problémov štúdium ukončil. Tiež si nemyslí, že by 

bolo potrebné zväzovať ruky dekanovi.  

- prof. Tkáč (FPH) a Ing. Križovenský (CIT) upozornili na formálne nedostatky, ktoré 

sa vyskytli v texte.  

- rektor prof. Daňo poďakoval za vecné pripomienky, ktoré budú zohľadnené v texte 

predloženého materiálu. 

Po ukončení diskusie, vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ členov 

mimoriadneho AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili „Študijný poriadok 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 a odovzdal slovo rektorovi  

prof. Daňovi. 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD uviedol v súlade s príslušným 

článkom Zákona o vysokých školách členom AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu 

na nájom nehnuteľných vecí vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. 
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Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová bližšie informovala členov AS EU 

v Bratislave o jednotlivých nájomných zmluvách. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie 

nasledovných 11 nájomných zmlúv: 

1. Nájomca: MUDr. Juraj Dočolomanský 

      • adresa: Družstevná 2, 900 21 Svätý Jur, IČO: 30858925 

      • predmet nájmu: nebytové priestory 45,07 m
2 
a 15,28 m

2
, ŠD Hroboňova, súp.  

                    č. 3484, kat. úz. Staré Mesto, LV č. 2369, parc. 4184 

      • účel nájmu: výkon stomatologickej lekárskej praxe 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 2676,72 Eur/rok 

         nebytové priestory: 56,00 Eur/m
2 

ročne 

         spoločné priestory: 10,00 Eur/m
2 

ročne 

         teplo, odvoz a likvidácia odpadu podľa kvalifikovaného odhadu technika  

         prenajímateľa, ostatné energie (elektrická energia, vodné a stočné) podľa 

         skutočnej spotreby                     

2. Nájomca MUDr. Alojz Dolinský 

      • adresa: Ďatelinová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 30869013 

      • predmet nájmu: nebytové priestory 37,64 m
2 
a 22,92 m

2
, ŠD Hroboňova, súp.  

                    č. 3484, kat. úz. Staré Mesto, LV č. 2369, parc. 4184 

      • účel nájmu: interná- rádiologická a ostodenzitometrická lekárska ambulancia 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 2449,04 Eur/rok 

         nebytové priestory: 56,00 Eur/m
2 

ročne 

         spoločné priestory: 10,00 Eur/m
2 

ročne 

         teplo, odvoz a likvidácia odpadu podľa kvalifikovaného odhadu technika  

   prenajímateľa, ostatné energie (elektrická energia, vodné a stočné) podľa 

   skutočnej spotreby 

3. Nájomca: Acsonogyn s.r.o. 

      • adresa: Hroboňová 4, 817 07 Bratislava, IČO: 46506381 

      • predmet nájmu: nebytové priestory 137,83 m
2 

a 24,59 m
2
, ŠD Hroboňova, súp.  

                    č. 3484, kat. úz. Staré Mesto, LV č. 2369, parc. 4184 

      • účel nájmu: ambulancia gynekologicko pôrodnícka, ultrazvuk v gynekológii,  

        pôrodníctvo 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 7964,38 Eur/rok 

         nebytové priestory: 56,00 Eur/m
2 

ročne 

         spoločné priestory: 10,00 Eur/m
2 

ročne 

         teplo, odvoz a likvidácia odpadu podľa kvalifikovaného odhadu technika  

                     prenajímateľa, ostatné energie (elektrická energia, vodné a stočné) podľa 

                     skutočnej spotreby 

4. Nájomca: CENT s.r.o. 

      • adresa: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35810602 

      • predmet nájmu: nebytové priestory 54,96 m
2
, ŠD Hroboňova, ŠD Prokopa 

                    Veľkého, ŠD Dolnozemská cesta, ŠD Starohájska 8, ŠD Ekonóm Prístavná 8,  

                    UZ Vlčie Hrdlo 

                  • účel nájmu: poskytovanie služby – pranie bez obsluhy v automatickej práčke 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 3 283,00 Eur/rok 

        elektrická energia, vodné a stočné podľa skutočnej spotreby 

5. Nájomca: Nadácia Národohospodár 
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      • adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, IČO: 17319579 

      • predmet nájmu: nebytové priestory 53,20 m
2
, Dolnozemská cesta 1, súp.  

                    č. 3273, kat. úz. Petržalka, LV č. 1947, parc. 5488 

      • účel nájmu: administratívne činnosti nájomcu 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 520,40 Eur/rok 

        bez energií 

6. Nájomca: Outdoor Media 

      • adresa: Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35882158 

      • predmet nájmu: veľkoplošné reklamné zariadenie, Dolnozemská cesta 1, kat. úz. 

                    Petržalka, LV č. 1947, parc. 5485/1 

      • účel nájmu: veľkoplošné reklamné zariadenie 6105 mm x 6665 mm x 410 mm 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 3125,00 Eur/rok 

        elektrická energia podľa skutočnej spotreby 

7. Nájomca: euroAWK 

      • adresa: Brečtanova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35808683 

      • predmet nájmu: časť pozemkov, Starohájska, kat. úz. Petržalka, LV č. 1947, parc. 

                    964/3, 964/22 

      • účel nájmu: 2 ks reklamné zariadenie 540 cm x 270 cm 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 1320,00 Eur/rok 

        bez energií 

8. Nájomca: ISPA 

      • adresa: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717 

      • predmet nájmu: reklamné zariadenie, Dolnozemská cesta 1, kat. úz. Petržalka,  

                    LV č. 1947, parc. 5485/5 

      • účel nájmu: reklamné zariadenie 504 cm x 238 cm 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 1 000,00 Eur/rok 

        bez energií 

9. Nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

      • adresa: Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 

      • predmet nájmu: nebytový priestor 2m
2
, Dolnozemská cesta 1, súp. č. 3273, 

        kat. úz. Petržalka, LV č. 1947, parc. 5488 

      • účel nájmu: umiestnenie a prevádzka bankomatu 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 520,00 Eur/rok 

        bez energií 

10. Nájomca: Wolters Kluwers s.r.o. 

      • adresa: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 

      • predmet nájmu: nebytový priestor 88m
2
, Dolnozemská cesta 1, súp. č. 3273, 

        kat. úz. Petržalka, LV č. 1947, parc. 5488 

      • účel nájmu: zariadenie a prevádzkovanie predajne odbornej liiteratúry 

      • navrhovaná doba nájmu: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

      • cena nájmu: 95 Eur/rok/m
2 

         teplo, odvoz a likvidácia odpadu podľa kvalifikovaného odhadu technika  

                     prenajímateľa, ostatné energie (elektrická energia, vodné a stočné) podľa 

                     skutočnej spotreby 

11. Nájomca: Budúci víťaz súťaže na poskytovanie stravovacích služieb 
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      • predmet nájmu: Študentská jedáleň na Dolnozemskej ceste 1, katastrálne územie  

                    Bratislava- Petržalka , súp. č. 3272, LV č. 1947, parc. 5487, nebytové priestory  

                    spolu 6621,10 m
2
, z toho: 

a) objekt č. 1, prízemie, suterén o rozlohe 2419,80 m
2
 

b) objekt č. 2, prízemie o rozlohe 2085,50 m
2
 

c) objekt č. 3, 1. poschodie o rozlohe 2115,80 m
2
 

      • účel nájmu: prevádzka kuchyne pre prípravu a podávanie jedál 

      • navrhovaná doba nájmu: 5. 10. 2016 do 31. 12. 2020       

Kvestorka Ing. Mária Dziurová uviedla, že získané peniaze z nájmov budú použité ako 

doplnkový zdroj financovania EU v Bratislave. 

Keďže nezazneli žiadne pripomienky a námety k predloženému bodu rokovania, 

predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému 

hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili všetkých jedenásť predložených 

nájomných zmlúv bez pripomienok. 

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

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD. ďalej informoval, členov AS EU v Bratislave 

o zámere vedenia univerzity s dlhodobým prenájmom objektu na Palisádoch, v ktorej sídli 

Bratislavská Business School (BBS), pretože ide o objekt dlhodobo stratový. BBS sa 

presťahuje na 3. poschodie do budovy rektorátu EU v Bratislave. 

Ad 5.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a kvestorka EU v Bratislave 

Ing. Mária Dziurová uviedli, že s účinnosťou od 1.9.2007 postupuje EU v Bratislave pri 

nakladaní s majetkom podľa zákona číslo 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č.259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je 

rektor EU v Bratislave povinný vyžiadať si na odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6000 

Eur predchádzajúci písomný súhlas AS EU v Bratislave. Preto rektor prof. Daňo predložil 

žiadosť o udelenie súhlasu na odpísanie troch dlhodobých pohľadávok EU v Bratislave. 

Konkrétne ide o súhlas na odpísanie nasledovných dlhodobých pohľadávok: 

1. Pohľadávka vo výške 20 192,64 Eur 

      • dlžník: S- KOMPLEX, Ing. Eugen Škopec 

                     M. Sch. Trnavského 9, 841 01 Bratislava 

                     IČO: 11 782 254 

      • pohľadávka spočíva v neuhradení nájomného z nájomnej zmluvy č. 4/99  

                    a č.9/2000 a to za mesiace január 2000 až december 2002 a služieb spojených 

                    s nájmom,          

                  • dlžník uznal svoj dlh voči EU v Bratislave a 23.5.2003 podpísal dohodu  

                    o splátkach, ktorú dlžník neplnil. Následne bol podaný v roku 2003 návrh  

                   na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Bratislava IV., ktorý nadobudol 

        právoplatnosť dňa 18.11.2003 (č.k.14ROB/637/03) 
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      • súdne vymáhanie pohľadávky: 13 rokov, k pohľadávke bola vytvorená opravná 

                    položka vo výške 20 192,64 Eur 

      • exekučné vymáhanie pohľadávky: od 22.5.2007/9 rokov. 

      • vyjadrenie právneho referátu: dlžník pohľadávku nesplatil ani na základe  

        právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, preto bol v roku 2004  

        podaný návrh na exekúciu číslo Ex-7/2004. Exekútorovi sa nepodarilo  

        do dnešného dňa vymôcť dlžnú  sumu. 

 

2. Pohľadávka vo výške 18 090,64 Eur 

      • dlžník: Restaurant cafe s.r.o. 

                     Tománková 3, 841 05 Bratislava 

                     IČO: 36289582 

      • pohľadávka spočíva v neuhradení nájomného z nájomných zmlúv č. 3/2006, 

                    12/2006 a 13/2006 a to za mesiace január 2006 až december 2006 a služieb  

                    spojených s nájmom,          

                  • EU v Bratislave spracovala dňa 7.12.2007 návrh na vydanie platobného rozkazu  

                    na uhradenie sumy vo výške 18 090,64 Eur. Okresný súd Bratislava IV. rozhodol  

                    o tejto veci rozsudkom zo dňa 2.9.2010. Dlžníkovi bolo uložené, aby dlžnú sumu  

        vo výške17 293,34 Eur zaplatil EU v Bratislave do 3 dní od právoplatnosti  

                    rozhodnutia súdu, 

      • súdne vymáhanie pohľadávky: 6 rokov, k pohľadávke bola vytvorená opravná 

                    položka vo výške 18 090,64 Eur, 

      • exekučné vymáhanie pohľadávky: od 28.9.2010/6 rokov. 

      • vyjadrenie právneho referátu: dlžník pohľadávku nesplatil ani na základe  

        právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, preto bol v roku 2010  

        podaný návrh na exekúciu číslo Ex 275/10. Exekútorovi sa nepodarilo  

        do dnešného dňa vymôcť dlžnú  sumu. Dlžník bol dňa 27.10.2014 zrušený a dňa  

       14.11.2014 ex offo vymazaný z Obchodného registra SR. Dňa 22.10.2014  

       exekútor podal na Okresný súd Bratislava IV. podnet na zastavenie exekúcie.  

       Exekúcia bola zastavená rozhodnutím Okresného súdu Bratislava IV. zo dňa  

       8.6.2016 (č. k. 15Er/3148/2010-18 EX 275/10). 

 

3. Pohľadávka vo výške 7 292,77 Eur 

      • dlžník: Avigal s.r.o. 

                     Mierová 44, 821 05 Bratislava 

                     IČO: 31 405 185 

      • pohľadávka spočíva v neuhradení nájomného z nájomnej zmluvy č. 12/2003 

                    a to za obdobie od 1.2.2004 do 31.7.2005 a služieb spojených s nájmom,          

                  • dlžník uznal svoj dlh voči EU v Bratislave listom zo dňa 16.6.2005 a potvrdil  

                    jeho splatenie v lehote do 31.7.2005. Nakoľko dlžník svoj dlh v uvedenej lehote  

                    nesplatil, bol podaný v roku 2006 návrh na vydanie platobného rozkazu  

                    na Okresný súd Bratislava II., ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 18.7.2006 

                    (č. k. PR/19/2005-6), 

      • súdne vymáhanie pohľadávky: 10 rokov, k pohľadávke bola vytvorená opravná 

                    položka vo výške 7 292,77 Eur, 

      • exekučné vymáhanie pohľadávky: od 1.12.2009/7 rokov. 

      • vyjadrenie právneho referátu: dlžník pohľadávku nesplatil ani na základe  

        právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, preto bol v roku 2009  

        podaný návrh na exekúciu číslo Ex- 81/2009. Exekútorovi sa nepodarilo  
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       do dnešného dňa vymôcť dlžnú sumu. Exekučné konanie bolo 5.1.2012 zastavené 

       na návrh súdneho exekútora Okresným súdom Bratislava II. (č. k. 56Er 

       1309/2009-9) z dôvodu ustanovenia §57 ods.1 písm. h) Exekučného poriadku,  

       nakoľko majetok povinného nestačil ani na úhradu trov exekúcie.   

Diskusia 

- prof. Tkáč (FPH) uviedol, že je treba vyhodnotiť tieto skutočnosti, prečo sa to takto 

robí a treba urobiť všetko preto, aby sa takéto situácie viacej neopakovali. 

- M. Vidlička (ŠP FHI) sa informoval, že v posledných dvoch prípadoch exekučné 

konanie bolo zastavené súdom a čo je s prvým prípadom, v ktorom to nebolo zrušené.  

- rektor prof. Daňo odpovedal, že prvý prípad ešte nie je súdne rozhodnutý, stále trvá jeho 

riešenie.    

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a súhlasia s odpisom troch predložených dlhodobých 

pohľadávok EU v Bratislave. 

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

 

Ad 6 .:  

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

mimoriadneho AS EU v Bratislave dva návrhy súvisiace s úpravou Štatútu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. Konkrétne ide o schválenie Dodatku č.1 Štatútu EU v Bratislave, 

ktorý upravuje  

- Článok 1 bod 4 súvisiaci s používaním okrúhlej pečiatky s textom Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

- Článok 33 súvisiaci s poplatkami spojenými so štúdiom na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval pánu rektorovi prof. Daňovi za 

informáciu a otvoril diskusiu. 

V diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave 

pristúpili k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili Dodatok č.1 Štatútu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č. 5. 
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Ad 7 .:  

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo v bode rôzne informoval členov AS EU v Bratislave 

o Šiestej a Siedmej úprave dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v roku 2016. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval rektorovi EU v Bratislave  

za informáciu a otvoril diskusiu k obom úpravam. 

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

k hlasovaniu. 

Následne požiadal členov AS EU v Bratislave o hlasovanie návrhu k Šiestej úprave 

dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2016 a Siedmej úprave dotačných zdrojov EU 

v Bratislave na rok 2016. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 6  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016  prerokovali a berú na vedomie „Šiestu úpravu dotačných 

zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2016 a Siedmu úpravu dotačných zdrojov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2016“. 

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

- v bode rôzne neboli prednesené žiadne ďalšie námety a pripomenky  

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval prítomným členom mimoriadneho 

zasadnutia AS EU v Bratislave za účasť, za konštruktívne postoje, názory a zároveň 

všetkým poprial peknú dovolenku. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. na záver poďakoval prítomným 

za účasť, za podnetné názory a pripomienky na mimoriadnom rokovaní AS EU v Bratislave 

a zaželal všetkým prítomným peknú letnú dovolenku a načerpanie veľa ďalších síl. 

 

 

Bratislava 07. 07. 2016 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc. (FPM) – zamestnanecká časť 

 

 

Leonard Guziňák  (ŠP FAJ) – študentská časť 

 

 


