
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 16. 05. 2019 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (odstupujúci predseda AS EU v Bratislave) 

2. Voľba funkcionárov AS EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2019 - 2023 

3. Spoločné zásady prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň štúdia na EU v Bratislave na ak. rok 

2020/2021 (rektor  EU v Bratislave)        

4. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2018 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

5. II. úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave – rok 2019 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Štatút OF EU v Bratislave (rektor, dekan OF EU v Bratislave) 

7. Rôzne 

Ad 1. 
 Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na prvom 

zasadnutí AS EU v Bratislave novozvolených členov AS EU v Bratislave a pripomenul, že ich 

funkčné obdobie je platné od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 34 členov, senát bol 

uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku odstupujúci 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.   

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

komisiu v nasledovnom zložení: 

- PaedDr. Július Dubovský (CTVŠ) – predseda volebnej komisie 

- Ing. Jakub Kintler, PhD. (FPM) – zamestnanecká časť 

- Jakub Nichta (ŠP OF) – 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. Ing. Jitku Meluchovú, PhD. (FHI) a za študentskú časť Alexandru 

Gaherovú (ŠP NHF).  

Ad 2. 

Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ vyhovel požiadavke členov AS EU 

v Bratislave a vyzval každého člena novozvoleného AS EU v Bratislave, aby sa stručne predstavil.  

Po predstavení prítomných členov AS EU v Bratislave pripomenul, že v zmysle Zásad volieb do AS EU 

v Bratislave sa na prvom zasadnutí volia funkcionári AS EU v Bratislave. Podľa čl. 5 ods. 2 Zásad 

volieb do AS EU v Bratislave je potrebné, aby na voľbu funkcionárov bola prítomná 2/3 väčšina 

všetkých členov AS EU v Bratislave. Keďže prítomných bolo 34 z 39 členov AS EU v Bratislave, 

uvedená podmienka bola splnená. Za zvoleného sa považuje ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých členov AS EU v Bratislave. 

Členovia AS EU v Bratislave odsúhlasili ústne podávanie návrhov na funkcionárov AS EU 

v Bratislave: 

Výsledky verejného hlasovania na ústne podávanie návrhov: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................34 

hlasovali za..........................................................................34 

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

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

Členovia AS EU v Bratislave navrhli na funkciu predsedu AS EU v Bratislave prof. Ing. Helenu 

Majduchovú, CSc. (FPM). Prof. Majduchová sa poďakovala za prejavenú dôveru a súhlasila 

s kandidatúrou. 

Výsledky tajného hlasovania voľby predsedu AS EU v Bratislave 

(volili všetci členovia AS EU v Bratislave) 

Prítomní členovia AS EU 



oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

zvolili tajným hlasovaním za predsedu Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie 2019 – 2023 prof. Ing. Helenu Majduchovú, CSc. 

Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Novozvolená predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. poďakovala  

za dôveru a vyjadrila presvedčenie, že vynaloží všetky sily tak, aby AS EU v Bratislave svojou 

prácou, námetmi a pripomienkami prispieval k ďalšiemu rozvoju EU v Bratislave. 

 

Členovia zamestnaneckej časti AS EU v Bratislave navrhli na funkciu 1. podpredsedu AS EU 

v Bratislave  

- doc. Ing. Janu Kotlebovú, PhD. (NHF) 

- doc. Ing. Martina Mišúta, CSc. (FHI) 

- doc. Ing. Štefana Žáka, PhD. (OF). 

Všetci navrhnutí kandidáti poďakovali za dôveru a kandidatúru prijali. 

Výsledky tajného hlasovania voľby 1. podpredsedu AS EU v Bratislave 

(volila zamestnanecká časť členov AS EU v Bratislave) 

Prítomní členovia AS EU 

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

neplatné hlasovacie lístky .....................................................0 

hlasovali za doc. Ing. Janu Kotlebovú, PhD..........................4 

hlasovali za doc. Ing. Martina Mišúta, CSc. .......................14 

hlasovali za doc. Ing. Štefana Žáka, PhD...............................6 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

zvolili tajným hlasovaním za 1. podpredsedu Akademického senátu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (za zamestnaneckú časť) na funkčné obdobie 2019 – 2023 doc. Ing. Martina Mišúta, 

CSc. 

Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Doc. Mišút poďakoval za prejavenú dôveru a vyjadril presvedčenie o dobrej spolupráci  

so všetkými členmi AS EU v Bratislave v novom funkčnom období. 

 

Členovia študentskej časti AS EU v Bratislave navrhli na funkciu 2. podpredsedu AS EU 

v Bratislave prezidenta študentského parlamentu EU v Bratislave Tomáša Mazána (ŠP NHF). 

 

Tomáš Mazán poďakoval za dôveru a kandidatúru prijal. 

 

Výsledky tajného hlasovania voľby 2. predsedu AS EU v Bratislave 

(volili všetci členovia AS EU v Bratislave) 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 10 

hlasovali za..........................................................................10 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

zvolili tajným hlasovaním za 2. podpredsedu Akademického senátu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (za študentskú časť) na funkčné obdobie 2019 – 2023 študentaTomáša Mazána. 



Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

 

     Na člena predsedníctva Rady vysokých škôl SR bol navrhnutý –  prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. 

Kandidatúru prijal. 

Výsledky tajného hlasovania za člena predsedníctva Rady vysokých škôl SR 

(volili všetci členovia AS EU v Bratislave) 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................34 

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

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

zdržali sa hlasovania.............................................................2 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

zvolili tajným hlasovaním za člena predsedníctva Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie  

2019 – 2023 prof. Ing. Miloša Tumpacha, PhD. 

Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Za tajomníčku AS EU v Bratislave bola navrhnutá RNDr. Daniela Sivašová, PhD., ktorá 

kandidatúru prijala. 

Výsledky tajného hlasovania  tajomníka AS EU v Bratislave 

(volili všetci členovia AS EU v Bratislave) 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................34 

hlasovali za..........................................................................34 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

zvolili tajným hlasovaním za tajomníka Akademického senátu  Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 RNDr. Danielu Sivašovú, PhD. 

Odstupujúci predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

RNDr. Daniela Sivašová, PhD. poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila presvedčenie o ďalšej 

dobrej spolupráci s novozvolenými členmi AS EU v Bratislave. 

 

Predseda volebnej komisie PaedDr. Július Dubovský privítal na zasadnutí AS EU v Bratislave 

rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. Oboznámil ho s výsledkami tajných volieb 

funkcionárov AS EU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023. Rektor zablahoželal novým 

funkcionárom a vyjadril presvedčenie o dobrej spolupráci s novozvolenými funkcionármi. Rektor sa 

zároveň poďakoval odchádzajúcemu predsedovi AS EU v Bratislave za dlhoročnú bezproblémovú 

spoluprácu a zaželal mu veľa zdravia a síl do ďalšej práce. 

Prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. zaželal novým funkcionárom AS EU v Bratislave bezproblémovú 

a tvorivú spoluprácu a odovzdal vedenie ďalšieho rokovania AS EU v Bratislave novozvolenej 

predsedníčke AS EU v Bratislave prof. Majduchovej. 

Novozvolená predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc ešte raz 

poďakovala za dôveru a vyjadrila presvedčenie, že spoločnou prácou, prinášaním konštruktívnych 

a dobrých riešení sa novému AS EU podarí posunúť EU v Bratislave v prospech nás všetkých 

pracujúcich na EU v Bratislave. 

Ad 3. 

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

v Bratislave „Spoločné zásady prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň štúdia na EU v Bratislave na ak. 

rok 2020/2021“. Informoval členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál obsahuje oproti 

minuloročnému materiálu iba formálne zmeny, schvaľovaný je každoročne a riadia sa ním jednotlivé 

fakulty EU v Bratislave. Dňa 24. 4. 2019 Zásady prerokovalo a schválilo Kolégium rektora EU 

v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie predloženého 

materiálu a vyzvala členov k diskusii. 



Diskusia 

V diskusii vystúpili p. Mazán (ŠP NHF), Ing. Bolek (FPM), doc. Lábaj (NHF), doc. Kotlebová 

(NHF), doc. Mišút (FHI) – požiadali o formálne a niektoré technické pripomienky k materiálu.  

− p. Mazán (ŠP NHF) požiadal o zmenu termínu posielania pozvánok na prijímacie konanie a to 

minimálne 21 dní pred konaním prijímacích skúšok na oba stupne štúdia, 

− doc. Mišút (FHI) požiadal o doplnenie v čl. 1 ods. 12 písmeno a) možnosť akceptovať 

Olympiádu z informatiky pre uchádzačov o študijný program Hospodárska informatika, 

− Ing. Bolek (FPM) a Ing. Lábaj (NHF) uviedli poznámky k náhradnému termínu prijímacieho 

konania  na 2. stupeň štúdia, 

− doc. Kotlebová (NHF), p. Mazán (ŠP NHF), doc. Mišút (FHI) požiadali spresniť termín – bez 

prijímacích skúšok, 

− doc. Kotlebová (NHF) vzniesla dve otázky – 1. otázka súvisela s oficiálnym anglickým 

prekladom predloženého materiálu a 2. otázka sa týkala definovania zníženia zdravotnej 

spôsobilosti resp. špecifických potrieb uchádzačov o štúdium. 

− rektor prof. Daňo odpovedal na jednotlivé pripomienky, poďakoval sa za konštruktívne námety, 

ktoré budú v materiáli zapracované. Taktiež uviedol, že dá zabezpečiť preklad najdôležitejších 

častí uvedeného materiálu do anglického jazyka. Presné definovanie zníženia zdravotnej 

spôsobilosti resp. špecifických potrieb je uvedené v zákone. 

− Ing. Válek (NHF) a doc. Grešš (FMV) sa ospravedlnili z vážnych pracovných povinností 

a odišli z rokovania AS EU v Bratislave. 

Prof. Majduchová 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............................................................. 32 

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

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň štúdia na EU 

v Bratislave na ak. rok 2020/2021“ s pripomienkami.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 4. 

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 2018“, 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 a uviedla, že materiál bol vypracovaný podľa jednotnej metodiky 

MŠVVaŠ SR. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie predloženého 

materiálu a vyzvala členov k diskusii. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), prof. Tumpach (FHI), Ing. Kintler (FPM). Obsahom 

diskusie boli otázky týkajúce sa príjmov administratívnych a pedagogických pracovníkov, príjmov 

u mužov a žien, počtu a výkonu jednotlivých skupín zamestnancov a situáciou budovy na Palisádoch 

Prednesené boli aj niektoré formálne pripomienky.  

Rektor prof. Daňo a kvestorka Ing.Dziurová odpovedali na uvedené otázky. 

Prof. Majduchová poďakovala za pripomienky a informácie a dala hlasovať za predložený návrh 

uznesenia. ,  

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. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2018“ bez 

pripomienok.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 5. 

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

o druhej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2019 a o rozdelení finančných prostriedkov 

na projekty VEGA a KEGA podľa jednotlivých pracovísk. 

V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili  

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

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. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

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

v Bratislave v roku 2019“. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 6.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. oboznámil členov AS EU v Bratislave  

so skutočnosťou, že v zmysle legislatívnych zmien bol pripravený dodatok k celouniverzitnemu 

štatútu, ktorý bol už na AS EU schválený. Jednotlivé fakulty budú musieť tiež vzhľadom na 

legislatívne zmeny upraviť štatúty buď formou dodatkov alebo pripravia nový štatút. 

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

 Ing. Peter Drábik, PhD. Dekan Ing. Drábik predložil kompletne nový štatút OF EU v Bratislave 

vypracovaný podľa novej legislatívy. 

V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili  

k hlasovaniu. 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 16.05.2019 

prerokovali a schválili „Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave“ bez pripomienok. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 7.: 

- Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová uviedla niekoľko nasledovných 

organizačných záležitosti k zasadnutiam AS EU v Bratislave.: 

- na rok 2020 bude vypracovaný plán zasadnutí AS EU v Bratislave, členovia AS EU 

v Bratislave sa dohodli na orientačných termínoch zasadnutia 

- v prípade, že sa členovia nemôžu zúčastniť zasadnutia AS EU v Bratislave oznámia to aspoň 

tri dni pred zasadnutím senátu tajomníčke AS EU v Bratislave 

- podklady na zasadnutie AS EU v Bratislave budú členovia AS EU v Bratislave dostávať do 

osobitnej elektronickej schránky s prístupovým heslom, ktorú na požiadanie členov AS EU 

v Bratislave zriadi pán Ing. Novák (CIT) 

- členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili, že zápisnice sa budú formulovať 

vecne a pragmaticky. V prípade, že diskutujúci bude exaktne žiadať, aby jeho zásadné 



pripomienky k materiálu boli uvedené v zápisnici, odovzdá priamo na rokovaní akademického 

senátu tajomníčke AS EU v Bratislave svoje naformulované pripomienky. 

- členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zasadací poriadok spolu s vlastnou 

menovkou tak, ako boli usadení na dnešnom rokovaní AS EU v Bratislave. 

 

 

Bratislava 16. 05. 2019 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

doc. Ing. Jitka  Meluchová  (FHI) – zamestnanecká časť 

 

 

Alexandra Gaherová  (ŠP NHF) – študentská časť 


