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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 30. 05. 2017 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2016 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

3. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Návrh na odvolanie a schválenie člena Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave) 

5. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala na 

zasadnutí AS EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., 

kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU 

v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 25 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

V zmysle rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 

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

EU v Bratislave nemali žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

 Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave podpredsedníčka  

doc. Sodomová navrhla volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

− doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI)– predsedníčka volebnej komisie 

− PhDr. Ľudovít Barac (FAJ) – zamestnanecká časť 

− Miroslav Vidlička (ŠP FHI) – 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 PhDr. Ľudovíta Baraca (FAJ) a za študentskú časť Darinu Capiakovú 

(ŠP NHF). 

Ad 2.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. vyzvala rektora 

EU v Bratislave prof. Daňa a kvestorku EU v Bratislave Ing. Dziurovú o uvedenie „Výročnej 

správy o hospodárení EU v Bratislave za rok 2016“.  

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

v Bratislave „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2016“, 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.  

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

v Bratislave o obsahu predloženého materiálu. Ing. Dziurová uviedla, že materiál bol 22.5.2017 

schválený Správnou radou EU v Bratislave s pripomienkami, ktoré boli ihneď zapracované 

a 23.5.2017 bola Správa o hospodárení schválená kolégiom rektora. Kvestorka  potvrdila, že 

správa bola vypracovaná podľa jednotnej metodiky MŠVVaŠ SR. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za uvedenie 

predloženého materiálu a vyzvala členov k diskusii. 
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Diskusia 

V diskusii vystúpili Ing. Šuterová (OF), prof. Čaplanová (NHF), prof. Tumpach (FHI), 

Ing. Svobodová (OEPaMU), kvestorka Ing. Dziurová – celá diskusia sa venovala problému 

regulácie kúrenia na univerzite, rekonštrukcie kotolne a niektorých technických pripomienok  

k materiálu.  

− doc. Zubaľová (NHF) vzniesla otázku na predstavu vedenia EU v Bratislave o budúcom 

stave zamestnancov.  
Doc. Sodomová poďakovala za pripomienky a podrobné informácie a dala hlasovať za 

predložený návrh uznesenia.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 25 

hlasovali za..........................................................................25 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

30.05.2017 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 

2016“ bez pripomienok.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.1. 

Ad 3.:  

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol 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 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

zákona č. 464/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov, žiadosť o udelenie písomného súhlasu 

na nájom nehnuteľných vecí vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok alebo 

na čas neurčitý . 

 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 7 nájomných zmlúv:  

1. Nájomca: Edulienka – občianske združenie  

    • adresa: 941 42 Veľké Lovce 48  

    • predmet nájmu: nezariadené nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti  

       v Bratislave na Konventnej ul. č. 1, a to:  

     a) miestnosti:  

            • miestnosť č. 118 o výmere 15,75 m
2
,  

 • miestnosť č. 119 o výmere 26,10 m
2
,  

 • miestnosť č. 121 o výmere 44,00 m
2
 (školiaca miestnosť),  

 • miestnosť č. 122 o výmere 55,40 m
2
 (školiaca miestnosť),  

               (ďalej spolu „miestnosti“),  

     b) miestnosti:  

• miestnosť č. 303 o výmere 20,40 m2,  

• miestnosť č. 304 o výmere 30,70 m2,  

• miestnosť č. 305 o výmere 20,20 m2,  

• miestnosť č. 306 o výmere 24,80 m2,  

               (ďalej spolu „miestnosti“),  

     c) ostatné priestory:  

• chodba č. 117 o výmere 10,30 m
2
, 
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• chodba č. 120 o výmere 11,30 m
2
, 

• sociálne zariadenie o výmere 10,30 m
2
 (WC – 2,35 m

2
, WC – 2,35 m

2
, WC –  

   1,90 m
2
 a kúpeľňa 3,70 m

2
),  

   (ďalej spolu „ostatné priestory“);  

spolu miestnosti a ostatné priestory 269,25 m
2
;  

    • účel nájmu: konzultačné a poradenské služby pre rodičov detí na individuálnom 

       vzdelávaní a na organizovanie vzdelávacích aktivít pre deti od 6 do 15 rokov.  

    • navrhovaná doba nájmu: od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2020  

    • cena nájmu: 20 € za jeden m
2
 za kalendárny rok, t. j. výška ročného nájomného  

       za predmet nájmu je 5 385,00 €;  

    • služby spojené s nájmom: dodávka tepelnej energie, vodné, stočné, strážna služba, odvoz  

       odpadov a dodávka elektrickej energie (ďalej spolu len „služby“); náklady za služby sa 

       zaväzuje nájomca hradiť prenajímateľovi vo výške 3,- Eur/ m
2
  s DPH za jeden mesiac,  

       t. j. ide o sumu vo výške 807,75 Eur za jeden mesiac;  

2. Nájomca: Slovak Telekom, a.s.  

    • adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

    • predmet nájmu:  

      a) nebytový priestor nachádzajúci sa na 13. podlaží nehnuteľnosti − Študentského domova  

        EKONÓM, na ul. Prístavná 8, Bratislava,  

    b) časť strešnej plochy na nehnuteľnosti − Študentského domova EKONÓM, na ul.  

        Prístavná 8, Bratislava;  

    • účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry    

       rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete,  

    • navrhovaná doba nájmu: od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019  

    • cena nájmu: 4 606 EUR ročne  

    • služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu na  

      základe stavu podružného merača;  

3. Nájomca: Slovak Telekom, a.s.  

    • adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

    • predmet nájmu:  

      a) nebytový priestor nachádzajúci sa na 9. podlaží nehnuteľnosti − Internátu Ekonomickej  

           univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava,  

       b) časť strešnej plochy na nehnuteľnosti − Internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave,  

           Dolnozemská cesta 1, Bratislava;  

    • účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry 

       rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete,  

    • navrhovaná doba nájmu: od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019  

    • cena nájmu: 5 520 EUR ročne  

    • služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu na 

       základe stavu podružného merača;  

4. Nájomca: Slovak Telekom, a.s.  

    • adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

a) nebytový priestor nachádzajúci sa v podkroví nehnuteľnosti − Študentského domova  

     Horský park Ekonomickej univerzity v Bratislave, ul. Prokopa Veľkého č. 41,  

     Bratislava,  

b) časť strešnej plochy na nehnuteľnosti − Študentského domova Horský park 

     Ekonomickej univerzity v Bratislave, ul. Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava;  
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    • účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry 

      rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete,  

    • navrhovaná doba nájmu: od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019  

    • cena nájmu: 5 280 EUR ročne  

    • služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu na  

      základe stavu podružného merača;  

5. Nájomca: Orange Slovensko, a.s.  

    • adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava  

    • predmet nájmu: časť strešnej plochy na nehnuteľnosti – na budove EU v Bratislave na 

       Dolnozemskej ul. č. 1, v Bratislave;  

    • účel nájmu: umiestnenie technologického zariadenia (na vymedzenej ploche na streche) a  

      osadenie nosičov antén a užívanie tohto technologického zariadenia a príslušnej  

      infraštruktúry rádioreléového bodu zahŕňajúc výmeny, opravy a dopĺňanie potrebných  

      častí technologického zariadenia;  

    • navrhovaná doba nájmu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019  

    • cena nájmu: 5 406 EUR ročne  

    • služby spojené s nájmom: náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, podľa skutočne  

       nameranej spotreby nájomcu vykázanej na podružnom merači elektrickej energie;  

6. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o.  

    • adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

    • predmet nájmu: časť strešnej plochy na nehnuteľnosti – v budove Študentského internátu  

      Ekonóm, Prístavná ul. č. 8, v Bratislave,  

    • účel nájmu: umiestnenie technologického zariadenia a osadenie nosičov antén a užívania  

      tohto technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreléového bodu  

      zahŕňajúc výmeny, opravy a dopĺňanie potrebných častí technologického zariadenia;  

    • navrhovaná doba nájmu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019  

    • cena nájmu: 6 500 EUR ročne  

    • služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, podľa  

      skutočne nameranej spotreby nájomcu vykázanej na podružnom merači elektrickej  

      energie;  

7. Nájomca: O2 Slovakia, s.r.o.  

    • adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

    • predmet nájmu: časť strešnej plochy na nehnuteľnosti – v budove Študentského internátu  

      v Horskom parku, Prokopa Veľkého č. 41 v Bratislave  

    • účel nájmu: umiestnenie technologického zariadenia a osadenie nosičov antén a užívania  

      tohto technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreléového bodu  

      zahŕňajúc výmeny, opravy a dopĺňanie potrebných častí technologického zariadenia;  

    • navrhovaná doba nájmu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019  

    • cena nájmu: 6 500 EUR ročne  

    • služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, podľa  

      skutočne nameranej spotreby nájomcu vykázanej na podružnom merači elektrickej  

      energie.  

V diskusii neboli uvedené žiadne námietky a pripomienky, preto podpredsedníčka AS EU  

v Bratislave doc. Sodomová dala hlasovať za predložený návrh uznesenia.  
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Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 25 

hlasovali za..........................................................................25 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

30.05.2017 prerokovali a schválili všetkých sedem predložených nájomných zmlúv bez 

pripomienok.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č. 2.  

 

Ad 4.:   

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

Akademického senátu EU v Bratislave podľa článku 2 ods. 3  Rokovacieho poriadku 

Vedeckej rady EU v Bratislave nasledujúce návrhy: 

1. Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady EU v Bratislave 

 – Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmilu Lipkovú, CSc. 

    Zdôvodnenie: 

    Podľa článku 2 ods. 1 písm. c) sú členmi Vedeckej rady EU v Bratislave z titulu funkcie  

    dekani fakúlt univerzity. Vzhľadom ku skutočnosti, že pani prof. Lipkovej skončilo  

    funkčné obdobie dekanky Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave dňa 31. 3. 

          2017, rektor prof. Daňo navrhol z tohto titulu odvolať pani Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmilu  

          Lipkovú, CSc. z členstva vo Vedeckej rade EU v Bratislave. 

2. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady EU v Bratislave 

– PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD.  

    Zdôvodnenie: 

    Podľa článku 2 ods. 1 písm. c) sú členmi Vedeckej rady EU v Bratislave z titulu funkcie  

    dekani fakúlt univerzity. Vzhľadom ku skutočnosti, že pán PhDr. Rudolf Kucharčík,  

    PhD. bol menovaný dňom 1. 4. 2017 za dekana Fakulty medzinárodných vzťahov EU  

    v Bratislave, rektor prof. Daňo navrhol z tohto titulu vymenovať pána PhDr. Rudolfa 

    Kucharčíka, PhD. za člena Vedeckej rady EU v Bratislave.     

3. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady EU v Bratislave 

– Ing. Alexandra Rozina, CSc.  

    Zdôvodnenie: 

    PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. bývalá predsedníčka Štatistického úradu SR sa     

    listom zo dňa 22. 11. 2016 vzdala členstva vo Vedeckej rade EU v Bratislave.  

    Na základe tejto skutočnosti rektor prof. Daňo navrhol na vymenovanie externého člena    

    Vedeckej rady EU v Bratislave pána Ing. Alexandra Rozina, CSc. generálneho riaditeľa  

    spoločnosti Incheba, a. s. Ing. Rozin bol do 22. 11. 2016 členom Správnej rady EU  

    v Bratislave. Ide o významného, aktívneho a dlhoročného spolupracovníka 

    Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová požiadala členov AS EU 

v Bratislave, aby sa vyjadrili k  predloženým návrhom. Pretože neboli vznesené žiadne 

pripomienky, členovia Akademického senátu EU v Bratislave uskutočnili tajné 

hlasovanie. 
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Výsledky tajného hlasovania návrhu na odvolanie člena Vedeckej rady EU  

      v Bratislave – Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 25 

hlasovali za......................................................................... 24 

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

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

 

Uznesenie č.3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

30.05.2017 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave – Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č. 3. 

 

Výsledky tajného hlasovania návrhu na vymenovanie člena Vedeckej rady EU 

 v Bratislave – PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 25 

hlasovali za......................................................................... 24 

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

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

 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

30.05.2017 schválili tajným hlasovaním návrh za člena Vedeckej rady rady EU v Bratislave 

PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. 

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č. 4. 

 

 

Výsledky tajného hlasovania návrhu na vymenovanie člena Vedeckej rady EU 

 v Bratislave – Ing. Alexandra Rozina, CSc.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 25 

hlasovali za......................................................................... 17 

hlasovali proti........................................................................4 

zdržali sa hlasovania............................................................. 4 

 

 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

30.05.2017 neschválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v Bratislave –

Ing. Alexandra Rozina, CSc. 
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Ad 5.: 

− prof. Majdúchová (FPM) – predniesla pripomienky v mene kolegov z Fakulty 

podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave súvisiace s narastaním 

administratívnej záťaže učiteľov.  

− Ing. Mgr. Čerňenko (NHF) a prof. Tumpach (FHI) – podporili pripomienky prof. 

Majdúchovej. 

 

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová na záver poďakovala prítomným 

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

všetkým prítomným príjemnú dovolenku a načerpanie veľa ďalších síl. 

 

Na záver sa rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval prítomným členom AS EU 

v Bratislave za účasť, za konštruktívne postoje, názory a zároveň všetkým poprial peknú letnú 

dovolenku. 

 

 

Bratislava 30. 05. 2017 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                                 doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

                                                                                           podpredsedníčka AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

PhDr. Ľudovít Barac (FAJ) – zamestnanecká časť 

 

 

Darina Capiaková (ŠP NHF) – študentská časť 

 

 

 


