
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 31. 01. 2019 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Personálne otázky 

- Prerokovanie návrhov rektora na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie rokov 

2019 - 2023 (rektor EU v Bratislave) 

- Návrh na schválenie člena Správnej rady EU v Bratislave za AS EU v Bratislave 

(predseda AS EU v Bratislave) 

3. Dodatok č. 2 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave – návrh (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

4. Úpravy dotačných zdrojov EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave  

na akademický rok 2019/2020 (rektor EU v Bratislave) 

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. Zároveň predstavil nového prezidenta študentského parlamentu EU v Bratislave  

Bc. Tomáša Mazána z NHF. 

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

o zaradenie do Programu rokovania bod číslo 5 - Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 

štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2019/2020. Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

nemali žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 32 členov, senát 

bol uznášaniaschopný 

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

volebnú komisiu v nasledovnom zložení:  

- doc. Ing. Elena  Fetisovova, CSc. (FPM) – predseda volebnej komisie,  

- PaedDr. Július Dubovský  (CTVŠ) – zamestnanecká časť,   

- Bc. Darina Capiaková (ŠP NHF) – 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 doc. JUDr. Ing. Katarínu Brockovú, PhD. (FMV) a za študentskú časť  

Bc. Tomáša Mazána (prezident ŠP EU v Bratislave).  

Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. v úvode informoval, že na základe 

výsledkov volieb kandidátov na rektora EU v Bratislave a návrhu AS EU v Bratislave bol prezidentom 

SR Andrejom Kiskom dňa 30. 1. 2019 vymenovaný za rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie  

od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 a preto predkladá návrh na vymenovanie prorektorov až na zasadnutí AS 

EU v Bratislave. 

Dr.h.c. prof, RNDr. Michal Tkáč, CSc.  vstúpil do rokovania a zdôvodnil, že podľa článku 2 bodu 

5 Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave majú byť materiály, ktoré sú predmetom rokovania 

akademického senátu pre členov AS EU v Bratislave k dispozícii aspoň týždeň vopred. Keďže  

prof. Daňo bol prezidentom SR vymenovaný za rektora EU v Bratislave až 30. 1. 2019, tak 

samozrejme, že návrh na prorektorov nemohol dať vopred a preto prof. Tkáč navrhol prijať uznesenie, 

ktoré by ošetrilo možné námietky, ide o procedurálny krok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ súhlasil s týmto procedurálnym krokom a dal hlasovať 

za nasledovné uznesenie: 

 

 



Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 31.1.2019 

súhlasia s prerokovaním a schválením návrhov na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie 

2019 – 2023 z dôvodu časovej tiesni.   

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................32 

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

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

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

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo predložil v súlade s §9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členom 

AS EU v Bratislave návrhy na vymenovanie prorektorov EU v Bratislave v abecednom poradí: 

 doc. Ing. Mgr. Zuzana  Juhászová, PhD – prorektorka pre vzdelávanie 

 doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy 

 doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov 

 Ing. Paula Puškárová, DiS. Art., Ph.D. – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium 

 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity. 

Rektor prof. Daňo oboznámil členov AS EU v Bratislave so základnou charakteristikou 

jednotlivých kandidátov a zdôvodnil, na základe akých skutočností sa rozhodol pre daných 

kandidátov. Zároveň požiadal členov AS EU v Bratislave o prípadné doplňujúce otázky súvisiace 

s návrhom na prorektorov, tiež požiadal členov AS EU v Bratislave o podporu jeho návrhu.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol, že štyroch prorektorov členovia AS EU 

v Bratislave poznajú a preto ich nie je potrebné podrobne charakterizovať, ale navrhol bližšie 

predstaviť novú kandidátku Ing. Puškárovú. 

Rektor prof. Daňo oboznámil členov AS EU v Bratislave so základnou charakteristikou 

Ing. Puškárovej a zdôvodnil na základe akých skutočností ju navrhuje za prorektorku (absolvovanie 

viacerých pobytov a stáží na zahraničných univerzitách, dobré jazykové znalosti, bohatá publikačná 

činnosť). 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, pristúpili členovia AS EU v Bratislave 

k tajnej voľbe kandidátov na prorektorov tajným hlasovaním. 

Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Mgr. Zuzana  Juhászová, PhD. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................32 

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

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

Výsledky tajného hlasovania – doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

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

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

zdržali sa hlasovania....................... 1 

Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Jana Péliová, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................30 

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

zdržali sa hlasovania....................... 1 

Výsledky tajného hlasovania –  Ing. Paula Puškárová, DiS. Art, Ph.D.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 



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

hlasovali proti................................. 7 

zdržali sa hlasovania....................... 1 

Výsledky tajného hlasovania – Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................28 

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

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

Na základe výsledkov tajného hlasovania predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, 

že členovia AS EU v Bratislave schválili návrh rektora EU v Bratislave prof. Daňa na vymenovanie 

prorektorov EU v Bratislave. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

31.1.2019 prerokovali a tajným hlasovaním schválili návrh rektora EU v Bratislave  

na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie od 1.2.2019 – 31.1.2023 v zložení: doc. Ing. Mgr. 

Zuzana Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie, doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre 

medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických 

projektov, Ing. Paula Puškárová, DiS. Art., Ph.D. – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium, 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity. 

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

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, poďakoval prítomným členom AS EU v Bratislave za ich 

stanovisko k navrhovaným prorektorom EU v Bratislave na funkčné obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023.  

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval, že vo februári 2019 mu končí funkčné 

obdobie člena Správnej rady EU v Bratislave. Z tohto dôvodu požiadal prítomných členov AS EU 

v Bratislave o  návrh na schválenie nového člena Správnej rady EU v Bratislave za AS EU 

v Bratislave. 

Ing. Helena Kuchyňková (CPČaUS) podala návrh na prof. Majduchovú (FPM), pretože  ide o 

veľmi aktívnu a vysoko erudovanú odborníčku, ktorá bude významným prínosom pre Správnu radu 

EU v Bratislave.  

Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. (FHI) podporila návrh Ing. Kuchyňkovej a uviedla, že prof. 

Majdúchová je osobnosť, ktorá bude dôstojne zastupovať členov akademického senátu v Správnej 

rade EU v Bratislave. 

Prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. (FPM) poďakovala za prejavenú dôveru a uviedla, že 

považuje za veľkú česť zastupovať členov akademického senátu EU v Bratislave v Správnej rade EU 

v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému návrhu.  

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k tajnému hlasovaniu. 

 Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc. (FPM) – predsedníčka volebnej komisie po ukončení tajných 

volieb oboznámila členov AS EU v Bratislave s výsledkom tajného hlasovania.  

Výsledky tajného hlasovania na vymenovanie za člena Správnej rady Ekonomickej 

univerzity v Bratislave – prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................30 

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

zdržali sa hlasovania....................... 1 

 Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 31.1.2019 

schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v  Bratislave prof. Ing. Helenu 

Majdúchovú, CSc. 

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

 



Ad 3.: 

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

že Dodatok č.2 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyplynul zo zákonných zmien, ktoré 

nastali s registráciou Dodatku 1 k Štatútu EU v Bratislave Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2018. Účinnosť schváleného zákona Štatútu EU 

v Bratislave si vyžiadala zmeny, s ktorými oboznámil členov akademického senátu. 

Diskusia 

- Ing. Jana Simonidesová, PhD. (PHF) podrobne oboznámila členov AS EU v Bratislave so 

Stanoviskom Akademického senátu PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach k Dodatku č.2 

k Štatútu EU v Bratislave. Navrhnuté úpravy a ich odôvodnenie zároveň aj písomne doložila. 

 Predložené znenie Dodatku č. 2 k Štatútu EU v Bratislave AS PHF Košice navrhuje upraviť 

nasledovne: V bode 24 v článku 25 sa za bod 11 vkladajú nové body 12 a 13 v nasledovnom znení: 

„(12) AS EU v Bratislave môže zrušiť akreditovaný študijný program, ak zabezpečí študentom 

možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom programe uskutočňovanom v rovnakom študijnom odbore 

na príslušnej vysokej škole alebo na inej vysokej škole. Ide o nutnú, nie však postačujúcu podmienku. 

(13) Ak AS EU v Bratislave zruší všetky študijné programy v niektorom študijnom odbore a stupni, 

dňom zrušenia posledného z nich EU v Bratislave 

a) stráca právo vytvárať študijné programy v tomto študijnom odbore a stupni a 

b) nesmie vytvárať študijné programy uskutočňované v kombinácii študijných odborov,  

              z ktorých jeden má byť príslušný študijný odbor.“ 

- Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, poďakoval za pripomienku, ubezpečil, že to nebolo tvorené 

so žiadnym úmyslom, ide len o zákonné ustanovenie. 

- Prof. Tkáč (PHF) uviedol príklad, ktorý by mohol nastať v Košiciach, ale ak je všetko upravené 

zákonom, potom súhlasí s rektorom prof. Daňom. Zároveň navrhol upraviť formálne chyby. 

- Prof. Majdúchová (PFPM) konštatovala, že ide o dôvodovú správu a preto tieto body v nej 

nemusia byť uvedené. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Daňo súhlasil s vypustením celého bodu 24 a predložil členom AS 

EU v Bratislave na rokovanie Dodatok č. 2 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave bez bodu 

24. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal hlasovať za prijatie takto upraveného Dodatku č.2 

k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................32 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 31.1.2019 

schválili „Dodatok č. 2 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave“ s pripomienkami . 

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

Ad 4.: 

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

so siedmou, ôsmou a deviatou úpravou dotačných zdrojov Ekonomickej univerzite v Bratislave 

poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a to na základe Dodatku číslo 7, 

Dodatku číslo 8 a Dodatku číslo 9 k základnej dotačnej zmluve číslo 0172/2018 zo dňa 27. 2. 2018. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................32 

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

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



 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 31.1.2019 

prerokovali a berú na vedomie „Dodatok č. 7, Dodatok č. 8 a Dodatok č. 9 k Základnej dotačnej 

zmluve 0172 /2018 zo dňa 27. 2. 2018“.  

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

Ad 5.: 

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

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

akademický rok 2019/2020. Uviedol, že ide o štandardný, každoročne sa opakujúci materiál, ktorý 

musí byť zverejnený najneskôr dva mesiace pred posledným dňom na podávanie prihlášok. V tomto 

roku je to  do 14. júna 2019. Ďalšia zmena je uvedená v bode 6 vo Všeobecných ustanoveniach, ide 

o zmenu vyplývajúcu zo zákona, ktorá sa týka odmeňovania doktorandov. Posledné zmeny súvisia so 

zmenou vo variabilnom symbole pri úhrade poplatku za prijímacie konanie. 

Diskusia  

- prof. Tumpach (FHI) uviedol:  

           -   vecnú pripomienku k bodu 6. vo Všeobecných ustanoveniach, 

    -  technickú pripomienku k variabilným symbolom a platobným podmienkam, 

           -  v článku číslo 4 v bode 1. vo štvrtom riadku navrhol nahradiť slovo „len“ za slovo „najviac“  

               a upraviť posledný rok v texte. 

- rektor EU v Bratislave  prof. Daňo poďakoval za vecné pripomienky. Ich akceptovanie 

           Spoločné zásady nijako neovplyvní a preto požiadal predsedu AS EU v Bratislave prof. Dupaľa 

           o hlasovanie návrhu: 

    - vypustiť bod 6 vo Všeobecných ustanoveniach,  

    - vypustiť v článku 1. bod 9, 10, 11 a následne text prečíslovať a  

    - v článku 4. v bode 1. nahradiť slovo „len“ za slovo „najviac“. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh predložený rektorom EU v Bratislave prof. Daňom 
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................32 

hlasovali za....................................32 

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 31.1.2019 

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

v Bratislave na akad. rok 2019/2020“ s pripomienkami.  

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

Ad 6.: 

- prof. Tumpach (za Akreditačnú komisiu), rektor EU v Bratislave  prof. Daňo (za Slovenskú   

          rektorskú konferenciu) a Martin Mlynár (za Študenstskú radu vysokých škôl) podali podrobné  

          informácie o podávaní návrhov kandidátov na členov výkonnej rady Slovenskej  akreditačnej  

          agentúry pre vysoké školstvo. 

 

Bratislava 31. 01. 2019 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD. (FMV) – zamestnanecká časť 

 

Bc. Tomáš Mazán (prezident ŠP EU v Bratislave) – študentská časť 


