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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10. 03. 2016 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie do funkcie prorektora (rektor EU v Bratislave) 

3. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akad. rok 

2016/2017 (rektor, prorektorka EU v Bratislave) 

5. Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave a disciplinárnych 

komisií fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

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

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

7. Harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2016 (vedenie senátu) 

8. Prerokovanie zriadenia komisií AS EU v Bratislave na rok 2016 (vedenie senátu) 

9. 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. 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 a od bodu 5 sa zasadania zúčastnilo 31 členov AS EU  

v Bratislave. 

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. 

 Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda prof. Dupaľ navrhol 

volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- PhDr. Ľudovít Barac (FAJ)– predseda volebnej komisie 

- Ing. Marián Križovenský (CIT) – zamestnanecká časť 

- Leonard Guziňák (ŠP FAJ) – študentská časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili za zamestnaneckú 

časť, prof. Ing. Helenu Majdúchovú, CSc. (FPM) a za študentskú časť Bc. Máriu Kozákovú 

(ŠP FPM). 

Výsledky verejného hlasovania za návrhy overovateľov zápisnice:  

Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za..........................................................................27 

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

            zdržali sa hlasovania.............................................................2 

Ad 2.: 

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

Akademického senátu EU v Bratislave, že prorektorka pre manažovanie akademických 

projektov doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. využila novú pracovnú ponuku a rozviazala s EU 

v Bratislave pracovný pomer. Za novú prorektorku navrhol doc. Ing. Janu Péliovú, PhD., 
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doterajšiu riaditeľku Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Rektor EU 

v Bratislave prof. Daňo pripomenul, že v predloženom materiáli sa mali možnosť členovia 

senátu oboznámiť s jej osobou a zdôvodnil na základe akých skutočnosti ju navrhol za novú 

prorektorku. 

Diskusia: 

- doc. Zubaľová (NHF), prof. Dupaľ (FPM) – podporili návrh pána rektora  

na vymenovanie doc. Péliovej za novú prorektorku pre manažovanie akademických 

projektov EU v Bratislave. Ide o správneho kandidáta, ktorý má všetky predpoklady na 

vykonávanie danej funkcie. 

Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – návrh na vymenovanie  

za prorektorku pre manažovanie akademických projektov: 

- Prítomní členovia AS EU 

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

- hlasovali za..........................................................................27 

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

- zdržali sa hlasovania.............................................................2 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ na základe výsledkov tajného hlasovania 

konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave schválili návrh rektora EU v Bratislave prof. 

Daňa na vymenovanie novej prorektorky. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 schválili tajným hlasovaním návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie 

doc. Ing. Jany Péliovej, PhD. za prorektorku pre manažovanie akademických projektov, 

s dátumom nástupu od 14.03.2016. 

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, že s rozviazaním pracovného pomeru na EU v Bratislave doc. Mikócziová 

stratila členstvo vo Vedeckej rade EU v Bratislave a preto navrhol za členku Vedeckej rady 

novú prorektorku, doc. Péliovú. 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave  

prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania s návrhom za člena  Vedeckej rady EU v Bratislave 

– doc. Ing. Jany Péliovej, PhD. : 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že doc. Péliová je v zmysle výsledkov 

tajného hlasovania zvolená za člena  Vedeckej rady EU v Bratislave.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 schválili tajným hlasovaním návrh rektora za člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave doc. Ing. Janu Péliovú, PhD., s dátumom nástupu od 14.03.2016. 

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

Ad 4.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ privítal na zasadnutí AS EU v Bratislave  

doc. Ing. Denisu Čiderovú, PhD., MA, prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium. 
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Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a prorektorka doc. Ing. 

Denisu Čiderovú, PhD., MA predložili na zasadnutí AS EU v Bratislave Spoločné zásady 

prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2016/2017. 

Stručne oboznámili členov senátu s obsahom nových zásad, ktoré sú vypracované v súlade  

so závermi komplexnej akreditácie a zároveň vychádzajú z poznatkov osvedčenej praxe.  

Diskusia: 

- Ing. Svobodová (OEPa MU), doc. Zubaľová (NHF), prof. Čaplanová (NHF), PaeDr. 

Dubovský (CTVŠ) poukázali na formálne pripomienky v texte a zároveň riešili vzťah  

právomoci rozhodnutia skúšobnej komisie a právomoci samotného dekana fakulty. 

- rektor prof. Daňo zdôraznil, že podľa zákona o prijatí rozhoduje dekan fakulty, ktorý  

za prijatie uchádzača zodpovedá. Ďalej špecifikoval, čo skúšobná komisia môže 

a nemôže vykonávať.  

- prof. Čaplanová (NHF) navrhla doplniť, že skúšobná komisia je len poradný orgán. 

- prof. Majdúchová (FPM) sa informovala, čo je dôvodom uvedeným v čl. 4 odst. 1, že 

na každú z vypísaných tém bude prijatý len jeden uchádzač. 

- doc. Čidrová uviedla, že dôvodom je praktická skúsenosť, ktorá je taká, že uchádzač 

nemá vždy čas prekonzultovať tému s vedúcim doktorandskej práce a preto na každú 

vypísanú tému bude prijatý len jeden uchádzač.  

- rektor prof. Daňo doplnil, že ak má školiteľ záujem o viacej doktorandov na danú 

tému, môže to vyšpecifikovať vo formulácii zadania. 

- Zubaľová (NHF) sa zaujímala, či podľa str. 6 bodu 15 môže byť uchádzačom 

o doktorandské štúdium na EU v Bratislave aj absolvent právnickej fakulty. 

- rektor prof. Daňo uviedol, že v danom prípade ide iba o príbuzné študijné programy, 

presne vyšpecifikované. 

- rektor prof. Daňo oboznámil členov senátu s písomnými pripomienkami od prof. 

Tumpacha (FHI), ktorý sa z vážnych rodinných dôvodov nemohol zúčastniť rokovania 

AS EU v Bratislave. Rektor vysvetlil, že pri doplnení materiálu bude brať tieto 

pripomienky do úvahy. 

Prof. Dupaľ poďakoval za pripomienky a 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. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 

štúdia na EU v Bratislave na akad. rok 2016/2017“ s pripomienkami. 

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

Ad 5.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol a zdôvodnil, že 

predložené materiály „Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave“ a „Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Ekonomickej univerzity 

v Bratislave a disciplinárnych komisií fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave“ boli 

vypracované v spolupráci s právničkou, ktorá odporučila, aby sa oba materiály riešili naraz a 

komplexne. Preto sú na rokovanie senátu predložené naraz. Ide o materiály, ktoré sú podľa 

§15 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorným predpisom EU v Bratislave. 
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Diskusia: 

- rektor prof. Daňo oboznámil členov senátu s písomnými pripomienkami, ktoré 

k tomuto bodu rokovania dostal v písomnej forme od prof. Tumpacha (FHI). 

- prof. Čaplanová (NHF) poukázala na formálne pripomienky v texte predložených 

materiálov a zároveň navrhla do oboch materiálov zahrnúť aj študentov ERASMU. 

Ďalej súhlasila s prof. Tumpachom, aby s výsledkom disciplinárneho konania bol 

oboznámený aj samotný oznamovateľ. 

- doc. Zubaľová(NHF) a Ing. Kuchyňková (CPČaUS) podporili návrh prof. Čaplanovej. 

- PhDr. Kvapil (FAJ), Ing. Poláček (OF), prof. Majduchová (FPM), doc. Zubaľová 

(NHF), Bc. Antal (ŠP NHF) - sa zaoberali otázkou trestného činu, či problémom 

odpisovania na skúške. 

- rektor prof. Daňo zdôraznil, že trestný čin je presne vymedzený zákonom 

a odpisovanie na skúške nie je trestný čin. 

- prof. Čaplanová (NHF) zdôraznila, že univerzita je v procese medzinárodnej 

akreditácie a na medzinárodných univerzitách nie je povolené odpisovať. 

Prof. Dupaľ poďakoval za pripomienky a podrobné informácie a dal hlasovať za 

predložený návrh uznesenia. 

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 

10.03.2016 prerokovali a schválili „Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Ekonomickej univerzity 

v Bratislave a disciplinárnych komisií fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 

s pripomienkami. 

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

Členovia AS EU v Bratislave navrhli členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave 

v zložení: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhásová, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., Petra Olejárová, 

Leonard Guziňák. 

Výsledky verejného hlasovania za navrhnuté zloženie disciplinárnej komisie EU 

v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 

dňa 10.03.2016 prerokovali a schválili členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave  

v zložení doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhásová, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., Petra Olejárová, 

Leonard Guziňák. 

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

Ad 6 .:  

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

Dziurová uviedli v súlade so zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 
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Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.  v znení neskorších 

predpisov dve žiadosti o udelenie súhlasu AS EU v Bratislave. 

A. Prvá žiadosť o udelenie súhlasu na nájom nehnuteľných vecí vo vlastníctve EU 

v Bratislave je na čas dlhší ako jeden rok. Konkrétne nájomné zmluvy sú nasledovné: 

1. Nájomca: Československá obchodná banka, a.s. 

• adresa: Michalská 18, 815 63 Bratislava 

• predmet nájmu: nebytový priestor 2 m
2 

v objekte V2 vpravo od vchodu do budovy, 

  Dolnozemská cesta 1, Bratislava 

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

• účel nájmu: umiestnenie bankomatu 

• cena nájmu: 540 Eur/rok 

2. Nájomca: Na hrane, občianske združenie 

• adresa: Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava 

• predmet nájmu: plocha o výmere 198 m
2
, ide

 
o časť pozemku parcely číslo 5485/1, 

  ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bratislava Petržalka na Dolnozemskej 

  ceste1 

• navrhovaná doba nájmu: od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2019 s tým, že táto doba sa vždy 

   prerušuje od 1.11. do 31. 3. príslušného roka 

• účel nájmu: športové aktivity a činnosti súvisiace s organizovaním športových 

   udalostí 

• cena nájmu: 70 Eur/rok 

Pretože v diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave  

prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu o návrhu uznesenia. 

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmu nehnuteľných vecí vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave podľa predloženého zoznamu bez pripomienok. 

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

B. Obsahom druhej žiadosti je udelenie opakovaného predchádzajúceho písomného 

súhlasu na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU 

v Bratislave. Konkrétne ide o súhlas na predaj nehnuteľností vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave nachádzajúcej sa v Bratislave a Starohájskej 

ulici, v okrese Bratislava V, obci Bratislava – Petržalka, v katastrálnom území 

Petržalka, a zapísaných na liste vlastníctva č. 1947. 

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

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

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a súhlasia s predloženým návrhom na odpredaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave bez pripomienok.. 

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

Ad 7 .:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol, že podľa záveru 

rokovania AS EU v Bratislave dňa 16. 12. 2015 vedenie AS EU v Bratislave vypracovalo 

harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2016, ktorý elektronicky dostali všetci 

členovia senátu. Je potrebné, aby si podľa možnosti členovia AS EU v Bratislave  

na stanovené termíny neplánovali žiadne iné pracovné povinnosti. 

Diskusia: 

- doc. Zubaľová (NHF) pozitívne ocenila pripravený harmonogram a vyjadrila 

presvedčenie, že každý člen AS EU v Bratislave si bude môcť zadeliť svoje povinnosti 

podľa predloženého harmonogramu. 

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

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

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a schválili predložený „Harmonogram zasadnutí AS EU 

v Bratislave na rok 2016“ bez pripomienok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č. 8. 

 

Ad 8 .:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. otvoril diskusiu k téme 

prerokovanie zriadenia komisií AS EU v Bratislave na rok 2016.  

Diskusia: 
-  prof. Čaplanová (NHF), doc. Zubaľová (NHF), prof. Majduchová (PHF), PaedDr. 

Dubovský, Ing. Svobodová (OEPaMU), prof. Dupaľ, Bc. Takáč (FMV), Bc. Antal 

(NHF), rektor prof. Daňo, PhDr. Jančok (FAJ), PhDr. Kvapil (FAJ) ich diskusia bola 

prevažne zameraná na možnosť vytvorenia dočasnej komisie za účelom vypracovania 

etického kódexu pre všetkých študentov a pedagógov. Diskutovaným bodom bola tiež 

možnosť, že v prípade potreby môžu vzniknúť ad hoc aj komisie, ktoré nebudú mať 

trvalý charakter.  

Keďže diskusia nedospela do jednoznačného rozhodnutia, dal predseda AS EU 

v Bratislave odsúhlasiť návrh uznesenia 

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

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

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 
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Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali možnosť zriadenia komisií AS EU v Bratislave na rok 2016, 

nedospeli však jednoznačne k ich zriadeniu. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č. 9. 

Ad 9 .:  

- Ing. Svobodová (OEPaMU) navrhla, aby materiál na rokovanie AS EU v Bratislave 

bol doručovaný v elektronickej podobe. 

- Bc. Lukáš Takáč (FMV), Ing. Poláček (OF) podporili návrh Ing. Svobodovej. 

- Ing. Križovenský (CIT) konštatoval, že je to iba otázka dohovoru a že daný problém 

môže CIT intenzívne riešiť. 

- prof. Čaplanová (NHF) pripomenula, že pri tomto riešení treba brať do úvahy možnosť 

dostať sa k materiálom aj na zahraničnej služobnej ceste. 

- PhDr. Kvapil (FAJ) vyslovil nespokojnosť s prijatým bodovým hodnotením 

publikačnej činnosti. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo zdôraznil, že iná možnosť nie je, pretože nastavené 

hodnotenie publikačnej činnosti súvisí s požiadavkami akreditačnej komisie. 

- prof. Čaplanová (NHF) dodala, že iná cesta nie je možná, pretože máme záujem byť aj 

v medzinárodnej akreditácii, preto je nutné, aby všetky fakulty striktne plnili 

stanovené kritéria. 

- Ing. Šuterová (OF) konštatovala, že je potrebné pracovať kolektívne, a tak získavať 

čím najviac bodov. 

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

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

 

 

Bratislava 10. 03. 2016 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.(FPM) – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Mária Kozáková (ŠP FPM). – študentská časť 

 

 


