
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 11. 04. 2019 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2018  (prorektor, rektor EU v Bratislave) 

3. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2019 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

4. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. 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., prorektora pre rozvoj  EU 

v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a všetkých prítomných členov AS EU v 

Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 24 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. Danicu Svobodovú (OEPaMU) a za študentskú časť Tomáša Mazána 

(ŠPNHF).  

Ad 2. 

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

v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2018“. Informoval členov AS EU 

v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný štandardne a presne podľa osnovy MŠVVaŠ SR.  

Prorektor EU v Bratislave  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. zdôraznil, že materiál sumarizuje 

činnosť jednotlivých fakúlt a celej univerzity EU v Bratislave a vo všetkých činnostiach EU 

v Bratislave napĺňala v roku 2018 svoje poslanie. 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 dobré 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. Vyzdvihol tiež zvýšenie štandardu ubytovania študentov a nezabudol pripomenúť aj 

rezervy, ktoré súviseli hlavne s výskumnou a publikačnou činnosťou. 

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.  

V diskusii nezazneli žiadne námietky a pripomienky k predloženému materiálu. Predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu o schválení 

Výročnej správy o činnosti EU v Bratislave za rok 2018.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 24 

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

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 



2018“ bez pripomienok. 

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

Ad 3.: 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS EU  

v Bratislave kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a odovzdal slovo rektorovi prof. Daňovi.  

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

„Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2019“. Zdôraznil, že materiál bol vypracovaný 

v súlade so Zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v § 16 ods. 1 ustanovuje povinnosť verejných vysokých škôl zostaviť rozpočet výnosov 

a nákladov na kalendárny rok 2019 za účelom finančného zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodáriť 

na jeho základe. Rektor EU v Bratislave prof. Daňo ďalej informoval, že usmernením generálneho 

riaditeľa Sekcie vysokých škôl Jozefa Jurkoviča je, aby čo najviac študentov po bakalárskom štúdiu 

odchádzalo pracovať do praxe a znížiť tým počet študentov pokračujúcich v magisterskom štúdiu. Ide 

o zníženie financovania druhého stupňa štúdia. Rektor prof. Daňo tiež zdôraznil, že bakalárske 

štúdium na Ekonomickej univerzite je iné ako na technických smeroch, naši bakalári nemajú ucelené 

vedomosti a je potrebné, aby pokračovali v druhom stupni štúdia.   

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

v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý obsahuje:  

Rozpočet výnosov a nákladov EU v Bratislave na rok 2019. 

Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU v Bratislave na rok 2019  

Rozpis dotácií EU v Bratislave na rok 2019.  

Kvestorka pripomenula, že predložený materiál bol schválený na kolégiu rektora. 

  V diskusii vystúpili prof. Čaplanová (NHF), doc. Máziková (FHI), prof. Pružinský (PHF), Mgr. 

Ing. Černěnko (NHF), kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová. Obsahom diskusie boli otázky 

týkajúce sa príjmov, prenájmov Palisád a Konventnej ulici,  nákladov a výnosov, počtu študentov na 

EU v Bratislave na všetkých stupňoch štúdia. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD. poďakoval za pripomienky a 

podrobné informácie a dal hlasovať.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 24 

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

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovali a schválili „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2019“  

bez pripomienok .  

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

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU v Bratislave o 

prvej  úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2019. 
V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili  

k hlasovaniu o návrhu k prvej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2019. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 24 

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

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovali a berú na vedomie „Prvú úpravu dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity  

v Bratislave v roku 2019“. 

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

 



Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol v súlade s príslušným článkom 

Zákona o vysokých školách členom AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie 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 8 nájomných zmlúv. 

V diskusii vystúpili prof. Dupaľ, ktorý prečítal písomné stanovisko ospravedlnenej prof. 

Majdúchovej (FPM), Ing. Kuchyňková (CPČaUS), prof. Čaplanová (NHF), doc. Máziková (FHI), 

kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová. Obsahom diskusie boli otázky týkajúce sa ceny prenájmov, 

prenájmov Palisád a Konventnej, obsahu zmluvy o prenájme. 

Keďže nezazneli ďalšie pripomienky a námety k predloženému bodu rokovania, predseda AS EU 

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

 Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 24 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 11.04.2019 

prerokovali a súhlasia so všetkými ôsmimi predloženými nájomnými zmluvami bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 24 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia 

Ad 5.: 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ,CSc. poďakoval prítomným za účasť  

na poslednom zasadnutí AS EU v Bratislave v tomto volebnom období. Zároveň poďakoval 

členom AS EU v Bratislave za spoluprácu, porozumenie a za konštruktívne postoje 

a stanoviská k prerokovaným materiálom. Zaželal im veľa pracovných úspechov 

v nasledujúcom období. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. sa pripojil k poďakovaniu  

za spoluprácu, pripomienky, názory a nájdenie spoločných riešení. 

- Podpredseda študentskej časti AS EU v Bratislave Bc. Jakub Ševčík poďakoval za iniciatívnu 

spoluprácu so študentskou časťou akademického senátu. Študenti budú stále konštruktívnym 

a kreatívnym partnerom v AS EU v Bratislave.  

 

 

Bratislava 11. 04. 2019 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Danica Svobodová (OEPaMU) – zamestnanecká časť 

 

 

Tomáš Mazán (ŠP NHF) – študentská časť 


