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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10. 05. 2018 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Štatúty fakúlt EU v Bratislave (prorektor pre rozvoj EU v Bratislave, dekani jednotlivých fakúlt 

EU v Bratislave) 

3. Schválenie členov Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 (predseda AS EU v Bratislave) 

4. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2017 (prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

5. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2017 (prorektor pre rozvoj EU v Bratislave, 

kvestorka EU v Bratislave) 

6. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2019/2020 (prorektor pre 

rozvoj univerzity, prorektorka EU v Bratislave) 

7. Rôzne 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS EU  

v Bratislave prorektora pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., ktorý 

zastupoval neprítomného rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., tiež všetkých 

prítomných členov AS EU v Bratislave.  

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

členov, senát bol uznášaniaschopný.  

V zmysle Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 

požiadal prítomných o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Uviedol tiež, že do bodu rôzne 

navrhuje zaradiť „Druhú úpravu dotačných zdrojov Ekonomickej Univerzite v Bratislave na rok 

2018“, ktorá práve prišla z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prítomní členovia AS 

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

Predseda AS EU v Bratislave za overovateľov zápisnice navrhol doc. Ing. Elenu Fetisovovú, 

PhD. (FPM) za zamestnaneckú časť a za študentskú časť bola navrhnutá Darina Capiaková (ŠP NHF). 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili návrh za overovateľov zápisnice.  

Ad 2.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ postupne privítal dekanov jednotlivých fakúlt, ktorí 

opätovne predložili na prerokovanie upravené štatúty. 

Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave uviedol dekan NHF EU v Bratislave Univ. 

prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik.  

V diskusii vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU), ktorá uviedla, že v upravenom Štatúte NHF EU 

v Bratislave nie sú žiadne formálne a vecné nedostatky. 

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

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 10.05.2018 

prerokovali a schválili „Štatút Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 

bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

 

Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave uviedol dekan OF EU v Bratislave  

doc. Ing. Štefan Žák, PhD. 

V diskusii po predchádzajúcich pripomienkach (12.4.2018) opäť vystúpila Ing. Svobodová 

(OEPaMU). Konštatovala splnenie všetkých pripomienok. 

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky, predseda AS EU v Bratislave  

prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

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 10.05.2018 

prerokovali a schválili „Štatút Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave“  

bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

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

 

Štatút Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave uviedol dekan FAJ EU v Bratislave  

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. 

Vdiskusii k materiálu Ing. Svobodová (OEPaMU), konštatovala odstránenie pripomienok. 

Pretože ani v tomto prípade neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky predseda AS 

EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého štatútu. 

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. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

prerokovali a schválili „Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 

bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

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

poďakoval všetkým trom pánom dekanom za opätovné predloženie opravených Štatútov. 

Ad 3.: Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. informoval členov AS EU  

v Bratislave, že predsedovia AS jednotlivých fakúlt EU v Bratislave a prezident ŠP EU v Bratislave 

zaslali písomné návrhy na členov Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave 

(ďalej len „Volebná komisia“) na funkčné obdobie 2019 – 2023. Návrhy boli odsúhlasené  

akademickými senátmi fakúlt a tiež Študentským parlamentom. K predloženým návrhom sa majú 

členovia AS EU v Bratislave vyjadriť hlasovaním. Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol 
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možnosti výberu pri hlasovaní. Buď aklamačne alebo tajným hlasovaním, pričom navrhol aklamačný 

spôsob hlasovania. Navrhol tiež spoločné hlasovanie podľa predloženého návrhu členov „Volebnej 

komisie“. 

V diskusii vystúpili doc. Zubaľová (NHF) a Ing. Svobodová (OEPaMU), obe podporili 

aklamačný spôsob hlasovania a spoločný spôsob hlasovania návrhov na členov volebnej komisie. 

Výsledky verejného hlasovania: 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave sa 

jednomyseľne dohodli na aklamačnom hlasovaní. 

Počet členov AS EU v Bratislave sa po príchode Ing. Mgr. Černěnka (NHF) zvýšil na počet 26. 

Výsledky verejného hlasovania návrhov na členov volebnej komisie: 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

jednomyseľne schválili volebnú komisiu v tomto zložení: Ing. Hana Poláčková, PhD. (NHF), doc. 

Ing. Milan Oreský, PhD.(OF), Ing. Mgr. Ingrid Ondrejková-Krčová, PhD. (FHI), doc. Ing. Daniela 

Rybárová, PhD. (FPM), prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. (FMV), PaedDr. Darina Halašová, PhD. 

(FAJ), Mgr. Miriam Mitrová (PHF), Veronika Trimajová (ŠP FPM), Katarína Baranovičová (ŠP 

NHF). 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia s tým, že 

v súlade so záverom zo zasadnutia AS EU v Bratislave zo dňa 12.04.2018 volebná komisia zaháji 

svoju činnosť volieb rektora EU v Bratislave po jej zvolaní predsedom AS EU v Bratislave a zvolením 

na ustanovujúcom zasadnutí aj jej predsedu. 

Ad 4.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. požiadal prorektora EU  

v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., o uvedenie materiálu k bodu 4.  

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., uviedol na rokovaní 

AS EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2017“. Informoval členov AS 

EU v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný podľa osnovy MŠVVaŠ SR. Prorektor EU  

v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že materiál sumarizuje činnosť jednotlivých fakúlt a celej EU  

v Bratislave za rok 2017 a zobrazuje všetky skutočnosti. Výsledky, ktoré dosiahla univerzita  

v minulom roku možno hodnotiť pozitívne najmä z hľadiska plnenia poslania univerzity a plnenia 

dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave, tiež vo väzbe na komplexnú a medzinárodnú akreditáciu. 

Pozitívne vyzdvihol väzbu na uplatňovanie absolventov univerzity v praxi. Absolventi EU 

v Bratislave sú v praxi žiadaní, dobre sa uplatňujú o čom svedčí aj ich veľmi dobre ohodnotenie. 

Prorektor prof. Sivák vyzdvihol hlavne aktivitu v oblasti medzinárodných vzťahov, možnosť získania 

dvojitých diplomov, možnosti štúdia v zahraničí, možnosti štúdia viacerých jazykov, ako aj ďalšie 

skutočnosti. Rok 2017 bol rokom úspešným aj keď zrejme nie je všetko ideálne. Posun nastal 

pozitívnym smerom. Bude treba ešte niektoré veci doriešiť, aby Ekonomická univerzita v Bratislave 

bola atraktívna nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov zo zahraničia, aby sa univerzita stala 

uznávanou inštitúciou aj v zahraničí. Prof. Sivák uviedol, že sa neustále zdôrazňujú výsledky 

v medzinárodných trendoch, ale nezabúda sa ani na stránku pedagogickú. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Andrej Dupaľ poďakoval prorektorovi za podrobné 

informácie, pripomenul, že materiál prešiel všetkými inštitúciami schvaľovania a AS EU  

v Bratislave ho prerokováva a schvaľuje ako posledný článok celého reťazca. Otvoril zároveň aj 

diskusiu.  
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Diskusia  

V diskusii vystúpili Ing. Svobodová (OEPaMU) a Jakub Ševčík (prezident ŠP) iba s formálnymi 

pripomienkami. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce názory či otázky, vyzval predseda AS EU  

v Bratislave členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2017“  

bez pripomienok. 

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

Prorektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za schválenie 

Výročnej správy o činnosti.  

Ad 5.:  

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., predložil  

na zasadnutie AS EU v Bratislave „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2017“ a zároveň požiadal pani kvestorku o bližšie informácie k materiálu. 

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

v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý sumarizuje činnosť univerzity za oblasť hospodárenia 

v roku 2017. Osnova výročnej správy, ako uviedla, vychádza z metodického usmernenia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej Ing. Dziurová uviedla, že predložená správa poskytuje: 

- základné informácie o majetkovej a finančnej situácii univerzity (v rozsahu stanovenom 

zákonom o účtovníctve) 

- analýzu výnosov a nákladov, resp. príjmov a výdavkov s osobitným dôrazom  

na oblasti dôležité pre fungovanie univerzity s vyčlenením výnosov z podnikateľskej činnosti, 

- vývoj a konečný stav fondov, 

- stav a pohyb majetku, 

- zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých univerzite zo štátneho rozpočtu, 

- návrh na rozdelenie zisku. 

Medzi najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré v roku 2017 ovplyvnili činnosť univerzity v oblasti 

hospodárenia patrili: 

- nedostatočný objem prevádzkovej dotácie a následné dofinancovanie základného chodu 

univerzity z mimodotačných zdrojov, 

- opatrenia k hospodáreniu EU v Bratislave, ktoré schválili akademický senát a správna rada 

ako súčasť návrhu rozpočtu na rok 2017. Ich dodržiavanie a pravidelná kontrola pozitívne 

ovplyvnili výsledok hospodárenia univerzity.  

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová pripomenula, že Výročná správa o hospodárení EU 

v Bratislave za rok 2017 nemusí byť v tomto roku overená audítorom. 

Diskusia  

V diskusii vystúpil Ing. Poláček (OF) ohľadne tabuľky na str.6, ktorá má v riadku Manká a škody 

uvedený index 17/16 hodnotu 104,08. 

Kvestorka Ing. Dziurová podrobne vysvetlila plánovanú činnosť v oblasti verejných prác,  

na ktorú mali byť poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, avšak univerzita tieto prostriedky nedostala a v plánovanej akcii sa nepokračovalo. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, vyzval predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu k dvom uzneseniam. Príchodom  

doc. Grešša (FMV) sa počet členov rokovania akademického senátu zvýšil na 27. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 27 
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hlasovali za..........................................................................27 

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

podľa § 9 ods. 1 písm. k) a § 16a ods. 9 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovali a schválili „Výročnú 

správu o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2017“ bez pripomienok. 

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

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

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

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

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

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

podľa § 9 ods. 1 písm. k) a § 16a ods. 9 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválili rozdelenie zisku po zdanení 

Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2017 v celkovej výške 252 092,68 , Eur nasledovne: 

1. „Zisk v sume 222 092,68 Eur bude v priebehu roku 2018 zúčtovaný na účet 421 – Tvorba 

rezervného fondu z výsledku hospodárenia a následne bude použitý na zníženie straty 

z minulých rokov“. 

2. „Zisk v sume 30 000,00 Eur bude v priebehu roku 2018 použitý na doplnenie fondu  

na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami“. 

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

Ad 6.:  

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

na rokovanie AS EU v Bratislave „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU  

v Bratislave na akademický rok 2019/2020“, ktorý sa týka iba 1. a 2. stupňa štúdia. Informovala 

členov AS EU v Bratislave, že zásadná zmena súvisí s podávaním prihlášok. Výhradne elektronicky, 

prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave. Na základe tejto skutočnosti 

sa upravili a zjednodušili aj všetky administratívne náležitosti, ktoré sú v predloženom materiáli 

presne vyznačené. Ďalej prorektorka doc. Juhászová uviedla, že sa zvýšil počet uchádzačov, ktorí sú 

oslobodení od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Ide o uchádzačov, ktorí sa zúčastnili  

na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej 

s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda 

mladý účtovník a Matematická olympiáda, konanej do 30.4.2019. Pre uchádzačov Fakulty 

aplikovaných jazykov ide o účastníkov celoslovenského kola jazykovej olympiády s celoslovenskou 

pôsobnosťou pre študentov stredných škôl konanej do 30.4.2019. Do úvahy sa berie aj absolvovanie 

celoslovenského kola v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž 

organizovaná niektorou z fakúlt EU v Bratislave do 30.4.2019. Všetky zmeny a presné či doplnené 

informácie sú v texte materiálu vyznačené červenou farbou. Prorektorka doc. Juhászová informovala 

aj o úspešnosti SCIO testov a uviedla, že v minulom roku požadovanú úroveň nad 60% úspešnosti 

dosiahlo 111 študentov. V tomto roku je to 150 študentov. Celkovo sa zvýšil aj počet prihlásených 

záujemcov o našu univerzitu o 385 uchádzačov oproti minulému roku.  

Diskusia: 

̶doc. Zubaľová (NHF) pozitívne zhodnotila všetky zmeny, tie môžu prispieť k nárastu záujemcov 

o štúdium na EU v Bratislave. Spýtala sa, či sú oslobodení od povinnosti vykonať prijímaciu 

skúšku všetci účastníci uvedených súťaží alebo len úspešní súťažiaci. 

̶ prorektorka Juhászová potvrdila, že ide o všetkých účastníkov, pretože väčšina úspešných 

súťažiacich odchádza študovať do zahraničia. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 27 
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hlasovali za..........................................................................27 

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

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

Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2019/2020“  

bez pripomienok. 

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

Ad 7.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala, že Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na základe Dodatku číslo 2 k základnej dotačnej zmluve číslo 0172/2018 zo dňa 

27.2.2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

na rok 2018 zvýšilo Ekonomickej univerzite v Bratislave rozpočet o 540 731 Eur. Zvýšenie rozpočtu 

bežných výdavkov sa týka: 

a) prvku 077 12 02 Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi 

(VEGA) vo výške 472 420 Eur, 

b) prvku 077 12 05 Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA) 

vo výške 68 311 Eur. 

Celkový objem pridelenej dotácie k 30.4.2018 predstavuje 21 051 377 Eur. Ide o bežné výdavky. 

V porovnaní so schválenou dotáciou roku 2018 nárast predstavuje 4,06 %. Podiel miezd a poistného 

predstavuje z upravenej bežnej dotácie 76,02 %. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

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

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

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

Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.05.2018 

prerokovali a berú na vedomie „ Druhú  úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave  na rok 2018“. 

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

- prof. Tkáč (PHF) – sa informoval, či bola opravená zápisnica z 15.02.2018 podľa písomného 

návrhu, ktorý zaslal mailom predsedovi senátu. 

- prof. Dupaľ potvrdil opravu zápisnice 

- Ing. Kuchyňková (CPČaUS) nesúhlasila s opravou zápisnice z 15.02.2018, pretože nie je pravda 

podľa prof. Tkáča,, že senát nepracoval, lebo minimálne Etický kódex EU v Bratislave členovia 

senátu, aj na jeho podnet opravili. 

Bratislava 11. 05. 2018 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                                 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

doc. Ing. Elena Fetisovová, PhD. (FPM) – zamestnanecká časť 

 

 

Darina Capiaková (ŠP NHF) – študentská časť 


