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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 15. 02. 2018 

 
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 
Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Dodatok číslo 1 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
3. Organizačný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor  EU v Bratislave) 
4. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave (rektor, 

kvestorka EU v Bratislave) 
5. Harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2018 (vedenie senátu) 
6. Rôzne 

 
Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS EU  
v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., kvestorku EU v Bratislave Ing. 
Máriu Dziurovú, novozvolených členov AS EU v Bratislave a všetkých prítomných členov AS EU  
v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 31 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 nemali žiadne 
námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.  

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  
za zamestnaneckú časť, Ing. Helenu Kuchyňkovú, (CPČaUS) a za študentskú časť Simonu Páldiovú 
(ŠP FPM).  
Ad 2.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval rektora EU v Bratislave prof. Daňa a kvestorku 
EU v Bratislave Ing. Dziurovú o uvedenie predloženého materiálu. 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária 
Dziurová predložili na zasadnutí AS EU v Bratislave Dodatok číslo 1 k Štatútu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Vysvetlili, prečo nastali zmeny v dodatku číslo 1 k Štatútu EU v Bratislave. 
Pri kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len 
„EU v Bratislave“) v roku 2017 bolo zistené, že EU v Bratislave má de facto dva štatúty. Uvedené 
vyplýva z toho, že t. č. platný Štatút EU v Bratislave, schválený Akademickým senátom EU  
v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) 29. apríla 2013 a zaregistrovaný Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) dňa 3. 9. 2013 
ustanovil v článku 41 bode 5 nasledovné: 
„(5) Týmto sa zrušuje Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol zaregistrovaný 
ministerstvom 1. februára 2006 pod č. j. CD-2006-747.“  

Uvedeným bodom sa zrušil Štatút EU v Bratislave z roku 2006, ktorý bol však už zrušený 
Štatútom EU v Bratislave z roku 2008. Správne mal byť Štatútom EU v Bratislave z roku 2013 
zrušený Štatút EU v Bratislave z roku 2008. Štatút EU v Bratislave z roku 2008 teda nebol doteraz 
zrušený a EU v Bratislave má t. č. dva štatúty.  

Uvedený nedostatok je potrebné odstrániť, preto uviedli, že týmto predkladajú AS EU  
v Bratislave na schválenie Dodatok č. 1 k Štatútu EU v Bratislave z roku 2013.  

Ďalšie zmeny sú podľa jednotlivých navrhovaných zmien nasledovné:  
1) V návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu EU v Bratislave je bod upravujúci znenie Článku 1 bodu 4 Štatútu 
EU v Bratislave. Tento bod obsahoval aj Dodatok č. 1 k Štatútu EU v Bratislave schválený AS EU  
v Bratislave dňa 07. 07. 2016, avšak MŠVVaŠ SR tento dodatok nezaregistrovalo. Dôvodom 
nezaregistrovania bol nesúhlas MŠVVaŠ SR s úpravou bodu 11 a vypustením bodov, 12, 13 a 17  
v článku 33 Štatútu EU v Bratislave, ktoré sa týkali dôvodov zníženia, odpustenia, ako aj odloženia 
splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom.  
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2) Článok 5 bod 1 vypustenie písmena c) – účelové zariadenia. Ide o zosúladenie textu štatútu  
s aktuálnou organizačnou štruktúrou EU v Bratislave.  

3) Článok 5 bod 3 - ide o vyjadrenie povinnosti mať v súlade vnútorné predpisy súčastí (iné 
pedagogické, výskumné a vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská, čiže 
celouniverzitné pracoviská a rektorát) s vnútornými predpismi EU v Bratislave.  

4) Spresnenie pôvodného znenia a doplnenie. Organizačné poriadky celouniverzitných pracovísk a 
rektorátu (§ 21 ods. 3 zákona o vysokých školách) vydáva rektor.  

5) Doplnenie chýbajúcej časti o vnútorných predpisoch. Na túto časť bude nadväzovať IS o 
schvaľovaní vnútorných predpisov súčastí.  

6) Doplnenie ďalšej podmienky „kedy AS EU v Bratislave je oprávnený vykonávať pôsobnosť AS 
fakulty“. Vyplýva to z novely VŠ zákona, ktorá bola vydaná pod číslom 455/2012 Z. z.  

7) Ide o zosúladenie textu Štatútu EU v Bratislave so zákonom o vysokých školách (§ 9 ods. 3).  

8) Doplnenie práva rektora vydávať organizačné a riadiace akty t.j. smernice, opatrenia a príkazy.  

9) Forma platenia a splatnosť školného pre cudzincov – nie je osobitný vnútorný predpis podľa VŠ 
zákona a štatútu. Je súčasťou vnútorného predpisu o školnom a poplatkoch na EU v Bratislave.  

10) Podrobnosti o vykonávaní podnikateľskej činnosti nebudú vnútorným predpisom vydávaným 
podľa štatútu.  
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval za uvedenie predloženého materiálu a 
vyzval členov k diskusii.  
Diskusia 

- prof. Tumpach (FHI) uviedol technickú poznámku, ktorá sa týkala uvedenia všetkých platných 
vnútorných predpisov v Štatúte EU v Bratislave. 

- doc. Zubaľová (NHF) tiež prof. Tkáč (PHF) podporili požiadavku prof. Tumpacha o uvedenie 
zoznamu všetkých platných vnútorných predpisov do Štatútu EU v Bratislave. 

- Kvestorka EU v Bratislave konštatovala, že pôjde o duplicitu s Organizačným poriadkom 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, v ktorom sú všetky predpisy uvedené. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Daňo odpovedal, že zoznam všetkých platných predpisov môže byť 
uvedený v Štatúte EU v Bratislave. 

- prof. Dupaľ (FPM) vyššie uvedený návrh tiež podporil. 
- prof. Tumpach (FHI), doc. Zubaľová (NHF), Ing. Svobodová (OEPaMU), doc. Máziková (FHI), 

prof. Tkáč (PHF) upozornili na formálne nedostatky a na dôležitosť zosúladenia vnútorných 
predpisov so Štatútom EU v Bratislave. 

- Kvestorka EU v Bratislave zdôraznila, že všetky predpisy a opatrenia budú zosúladené 
a zverejnené na stránke EU v Bratislave. 

 
Prof. Dupaľ poďakoval za pripomienky a podrobné informácie, dal hlasovať za predložený návrh 

uznesenia.  
Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
prerokovali a schválili „Dodatok číslo 1 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave“  
s pripomienkou.  

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
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Ad 3.:  
Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol, že po úprave Štatútu EU 

v Bratislave sa vedenie EU v Bratislave rozhodlo spresniť a doplniť aj Organizačný poriadok 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vysvetlil, že  v návrhu Organizačného poriadku EU v Bratislave 
sú všetky zmeny textu vyznačené farebne: čierna farba, pôvodný text OP z roku 2010, modrá farba - 
text Dodatku č. 1 k OP z roku 2014, červená farba opravy/úpravy, spresnenia pôvodného textu OP, 
zelená farba označuje nové veci, ktoré vyplývajú z kontroly NKÚ. Rektor EU v Bratislave prof. Daňo 
pripomenul, že návrh mení platný Organizačný poriadok zo dňa 15. 12. 2009, ktorý nadobudol účinnosť 
1. 4. 2010 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 1. 12. 2014. Dnešný schválený Organizačný poriadok EU 
v Bratislave by mal platiť od 1. marca 2018. 

 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval za uvedenie predloženého materiálu a 

otvoril diskusiu.  
Diskusia 

- prof. Tumpach (FHI) uviedol požiadavku, ktorá sa týkala zverejnenia všetkých platných 
interných smerníc. Požiadal o technickú úpravu v článku 9. 

- prof. Tkáč (PHF) zdôraznil, že je potrebné zverejniť a dodržiavať platné nariadenia, tiež 
upozornil, že staré, neaktuálne náležitosti treba z internetu odstrániť. 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ (FPM) uviedol písomný návrh od ospravedlnenej 
prof. Majduchovej, v ktorom požiadala o úpravu textu v článku 7. 

- Kvestorka EU v Bratislave súhlasila s opravou a doplnením textu. 
- Rektor EU v Bratislave prof. Daňo uviedol poznámku so zverejňovaním materiálu na www 

a internetovej stránke univerzity a súhlasil s úpravou textu. 
 

Prof. Dupaľ poďakoval za pripomienky a dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.  
Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
prerokovali a schválili „Organizačný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave“  
s pripomienkou.  

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

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

Ad 4.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval rektora EU v Bratislave prof. Daňa a kvestorku 

EU v Bratislave Ing. Dziurovú o uvedenie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 
EU v Bratislave. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová zdôvodnila, že s účinnosťou od 1. 9. 2007 
postupuje Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) pri nakladaní  
s majetkom podľa zákona číslo 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a  
o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení zákona číslo 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je 
rektor EU v Bratislave povinný vyžiadať si na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok 
alebo na neurčitý čas predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu EU v Bratislave. 
Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová bližšie informovala členov AS EU v Bratislave o dvoch 
nájomných zmluvách. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie nasledovných nájomných zmlúv:  

 
1)   EU v Bratislave zverejnila na svojom webovom sídle ponuku na dlhodobý nájom nehnuteľností  
      vo vlastníctve EU v Bratislave nachádzajúcich sa v Bratislave na Palisádach č. 22 a 24 a   
      zapísaných na liste vlastníctva č. 3577 (ďalej len „nehnuteľnosti“).  
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EU v Bratislave boli predložené tri ponuky na nájom nehnuteľnosti, dve ponuky od právnických 
osôb a jedna od fyzických osôb. V dvoch ponukách bol uvedený účel prenájmu 
„výchovnovzdelávacie účely“ a v tretej ponuke „vybudovanie ubytovacieho zariadenia – 
hostelu“.  
 
Komisia na vyhodnotenie ponúk odporučila rektorovi prijať ponuku od spoločnosti JK 
EDUCATION, s. r. o, Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4-Nusle, organizačná zložka v SK, 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, nakoľko táto spoločnosť predložila cenovo najvyššiu ponuku.  
 
Nájomca:   JK EDUCATION, s. r. o., resp. touto spoločnosťou založená obchodná 
                   spoločnosť v Slovenskej republike 
Sídlo:      Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4-Nusle, organizačná zložka v SK, Mostová 

2, 811 02 Bratislava 
Predmet nájmu:  nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Bratislave na Palisádach č. 22 a 24, 
                             v katastrálnom území Bratislava – Staré mesto a zapísané na liste 
                             vlastníctva č. 3577 (príloha):     

a) stavba so súpisným číslom 716, postavená na pozemku - parcele č. 3179,  
                zastavané plochy a nádvoria, o výmere 475 m2, nachádzajúca sa  
                v Bratislave na ul. Palisády č. 22, celopodpivničená, s tromi   
                nadzemnými podlažiami a čiastočne obytným podkrovím, s celkovou  
                úžitkovou plochou 1 812,68 m2,  

b) stavba so súpisným číslom 717, postavená sa na pozemku – parcele č.  
                3176, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 388 m2, nachádzajúca sa  
                v Bratislave na ul. Palisády č. 24, celopodpivničená, s dvomi  
                nadzemnými podlažiami a krovom, s celkovou úžitkovou plochou   
                863,85 m2,  

c) pozemok – parcela č. 3177, záhrady, o výmere 903 m2,  
d) pozemok – parcela č. 3178, ostatné plochy, o výmere 502 m2,  
    (ďalej spolu „predmet nájmu"), 

 
Účel nájmu:  výchovnovzdelávacie účely, vybudovanie American Academy in  

   Bratislava pre 15 – až 19 ročných študentov (ekvivalent slovenského 
                            gymnázia),  
Doba nájmu:  od 01. 06. 2018 do 31. 07 2038 (20 rokov a 2 mesiace),  
Cena nájmu:  výška ročného nájomného za predmet nájmu je 140 000,00 Eur, z toho  

   nájomca v objeme najmenej 40 000,00 Eur bez DPH ročne (resp. za 
každých 12 mesiacov trvania nájmu) vykoná zhodnotenie predmetu nájmu; na 
základe predložených dokladov (faktúr) bude vykonané započítanie 
zhodnotenia predmetu nájmu v prospech nájomného vo výške najviac 40 
000,00 Eur bez DPH ročne (resp. za každých 12 mesiacov trvania nájmu),  

 
Služby spojené  
s nájmom:  nájomca bude hradiť v plnej výške náklady na vodné, stočné, dodávku plynu a 

elektrickej energie, odvoz a likvidáciu odpadov, poplatok za odvod dažďovej 
vody, daň z nehnuteľnosti, poplatky za využívanie telekomunikačných 
služieb, náklady na poistenie predmetu nájmu, náklady spojené s ochrannou 
predmetu nájmu, odborné prehliadky, revízie a servis predmetu nájmu, 
upratovanie a čistenie predmetu nájmu, bežnú údržbu predmetu nájmu a 
ďalšie výdavky týkajúce sa užívania a prevádzky predmetu nájmu, na ktorých 
sa zmluvné strany dohodnú počas trvania nájmu. 

Diskusia k 1. nájomnej zmluve 
- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol písomné stanovisko a odporučania pri 

uzatváraní zmluvy o prenájme od prof. Majdúchovej (FPM).   
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- prof. Tumpach (FHI), prof. Tkáč (PHF), PaedDr. Dubovský (CTVŠ), ), Ing. Šuterová (OF)  
konštatovali, že vzhľadom na to, aby sa mohli kvalifikovane k návrhu vyjadriť, navyše ide 
o prenájom na 20 rokov, informácií majú málo. Je potrebné, aby náležitosti o nájomcovi boli 
dostatočné, nájomná  zmluva bola riadne ošetrená, aby univerzita neprišla do zbytočných a 
neriešiteľných problémov. Tiež aby v prípade vzniknutých problémov bolo možné zmluvu 
vypovedať. Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že budova na Palisádach je rok voľná, priestory 
sú prázdne, chátrajú a preto je potrebné, aby sa budova dala do prenájmu. 

- Ing. Kuchyňková (CPČaUS) vysvetlila, že informácie o prenájme nehnuteľnosti boli v rámci 
finančných možností EU v Bratislave dostatočne zverejnené. Pripomenula, že budova aj na 
svoju historickú  hodnotu nie je lukratívna. Je stará, nemá žiadne parkovacie miesta. V danom 
prípade išlo o najvyššiu ponuku od záujemcu na prenájom. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU), Ing. Križovenský (CIT) uviedli, že až potom, ako senát dá súhlas  
na prenájom budovy, môže EU v Bratislave začať rokovanie so záujemcom a dohodnúť všetky 
detaily, resp. ďalšie podrobnosti nájomnej zmluvy. 

- doc. Jančíková (FMV) konštatovala, že sa necíti byť kompetentná návrh tejto zmluvy posúdiť 
a zobrať na seba takúto zodpovednosť. 

- Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová pripomenula, že v prípade udelenia súhlasu  
na prenájom AS EU v Bratislave, sa vstúpi so záujemcom do rokovania a zmluva bude konzultovaná 
a uzavretá v súčinnosti s právnikom.  
Prof. Dupaľ poďakoval za prerokovanie návrhu a dal hlasovať za udelenie súhlasu resp. nesúhlasu  

na prenájom. 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
prerokovali a dávajú súhlas na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok, v tomto prípade 
na 20 rokov. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať...............................................................31 
hlasovali za...........................................................................22 
hlasovali proti........................................................................2 
zdržali sa hlasovania..............................................................7 

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

 
2)   Nájomca: Katarína Horváthová  

o adresa: Farského 1270/8, 851 01 Bratislava, IČO: 36909149,  
o predmet nájmu: nebytové priestory o rozlohe 20 m2 v nehnuteľnosti – v objekte Výučba I 
     pri miestnosti B108 na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave nachádzajúcej sa v katastrálnom  
     území Bratislava - Petržalka, na parcele číslo 5488, súpisné číslo 3273 a zapísanej na LV  
     č. 1947,  
o účel nájmu: prevádzkovanie bufetu s občerstvením pre potreby študentov, zamestnancov a  
     návštevníkov EU v Bratislave,  
o navrhovaná doba nájmu: od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2020 (doba nájmu sa prerušuje od  
     01.07. do 31.08.)  
o cena nájmu: 170 Eur/ mesiac,  
o nad rámec nájomného nájomca platí služby spojené s nájmom (teplo, elektrická energia).  
V diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky k návrhu druhého nájmu. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať.............................................................31 
hlasovali za.........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
prerokovali a dávajú súhlas na predložený druhý „Nájom nehnuteľných vecí vo vlastníctve 
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ pre nájomcu Katarínu Horváthovú. 

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol, že vedenie AS EU 
v Bratislave po konzultácii s vedením EU v Bratislave predkladá harmonogram zasadnutí  AS EU  
v  Bratislave na rok 2018. Sú naplánované 4 zasadnutia senátu, ale v prípade potreby sa môže zvolať 
tiež mimoriadne zasadnutie. Ide o významný a náročný rok, v ktorom sa uskutočnia aj voľby rektora. 
Je potrebné, aby si podľa možnosti členovia AS EU v Bratislave na stanovené termíny neplánovali 
žiadne iné pracovné povinnosti. 

V diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky k návrhu harmonogramu. 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať..............................................................30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
prerokovali a schválili predložený „Harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2018“ bez 
pripomienok. 

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

- predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ z listu za neprítomnú  prof. Majdúchová (FPM) 
konštatoval, že menovaná uvítala aktivity spojené s výmenou okien v budove na Dolnozemskej 
ceste. Zároveň položila otázku, prečo neboli s výmenou okien namontované aj rolety, resp. kedy 
dôjde k náprave? 

- Ing. Svobodová (OEPaMU), Ing. Kuchyňková (CPČaUS) vysvetlili, že rolety boli realizované 
iným verejným obstarávaním ako okná, budú namontované až po výmene okien. 

- Ing. Križovenský (CIT) informoval senát o dvoch pripravených novinkách: o jedinom prístupe 
zamestnanca univerzity do všetkých programov využívaných v univerzitnej sieti a tiež 
o spustení internej aplikácie na nahlasovanie akýchkoľvek porúch na EU v Bratislave. 

- Ing. Mgr. Čerňenko (NHF) otvoril dva problémy. Prvý – novší, je  viacnásobné poskytovanie 
tých istých údajov od pedagogických a nepedagogických pracovníkov k vedúcim pracovníkom 
útvarov. Navrhuje, aby rektorát (vedenie EU v Bratislave) „vypísalo“ smernicu, ktorou by sa 
zabránilo zbytočnému zdvojovaniu informácii. Druhý, permanentný problém menovaného je 
„stále“ nezjednotený rozvrh na EU v Bratislave. Navrhuje preto, aby bol stanovený presný 
termín, dokedy ho treba zverejniť pred začatím každého semestra.  

- Mgr. Fifiková (FAJ) podporila nielen problém s rozvrhom, ale aj predchádzajúci návrh, ktorý je 
pre ňu často brzdou a prekážkou v jej práci na fakulte. 

- Jakub Ševčík (prezident ŠP EU v Bratislave) podporil systém včasného zverejnenia rozvrhu pre 
študentov. 

- predseda AS EU v Bratislave, prof. Dupaľ navrhol, aby sa návrhy Ing. Mgr. Černěnka (NHF) 
prerokovali až na ďalšom zasadnutí AS EU v Bratislave.  

- prof. Tkáč reagoval na tento návrh so žiadosťou, aby návrhy Ing. Mgr. Černěnka boli 
premietnuté do uznesení, a aby sa o nich rokovalo už na tomto zasadnutí. Ďalej uviedol, že 
senát je impotentný, v zmysle neschopný riešiť problémy1, keď počas celého volebného obdobia 
sa ani jeden podnet od žiadneho senátora neprerokovával. Preto navrhol, aby sa návrhy Ing. 

                                                
1 Slovník cudzích slov (akademický)2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením 
V. Petráčkovej a J. Krausa. Preklad Ľ. Balážová, J. Bosák, J. Genzor, I. Ripka, J. Skladaná. Ed. Ľ. Balážová – J. 
Bosák, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – MlaDé LERá 2005. 1024 s. ISBN 80-10-00381-6. 
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Mgr. Černěnka sformulovali do uznesení a požiadal, aby sa o nich hlasovalo už na tomto 
zasadnutí. 

- predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal hlasovať za prijatie uznesení. 
Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
žiadajú rektora, aby pripravil takú smernicu zameranú na informačné toky, ktoré by zabránili 
zbytočnému zdvojovaniu informácii tečúcich od pedagogických a nepedagogických pracovníkov 
k vedúcim pracovníkom všetkých útvarov. 
 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať..............................................................23 
hlasovali za..........................................................................22 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Uznesenie č. 7 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 15.02.2018 
v súvislosti s rozvrhom žiadajú rektora, aby vypracoval spôsob, ktorým uzavreté rozvrhy budú 
dostupné v AISE 2 týždne pred začiatkom semestra . 

 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať..............................................................23 
hlasovali za..........................................................................20 
hlasovali proti.......................................................................1 
zdržali sa hlasovania.............................................................2 
 

 
 
 
Bratislava 15. 02. 2018 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
 
                                                                                                 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ing. Helena Kuchyňková (CPČaUS) – zamestnanecká časť 
 
 
Simona Páldiová (ŠP FPM) – študentská časť 


