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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 19. 06. 2020  
uskutočnilo v zmysle opatrení rektora č. 5/2020 online formou 

Prítomní : Podľa online pripojenia 
Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 
2. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2019 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 
3. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 2021/2022 (rektor, 

prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave) 
4. Voľba zástupcu EU v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl (prezident ŠP EU 

v Bratislave) 
5. Rôzne 

Ad 1.: 
 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. privítala na zasadnutí AS 
EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., prorektorku pre 
vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzanu Juhászovú, PhD., kvestorku EU v Bratislave  
Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 
 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 27 členov, senát 
bol uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 
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 doc. Ing. Vladimíra Boleka, PhD. (FPM) a za študentskú časť Bc. Tomáša 
Mazána (ŠP NHF).  
Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. Ing. 
Ferdinanda Daňa, PhD. a kvestorku univerzity EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú o uvedenie 
materiálu k bodu 2.  

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 2019“, ktorá bola vypracovaná  
v súlade s § 20 ods. 1 písm. b) 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 metodického usmernenia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (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), Ing. Svobodová (OEPaMU), prof. Tumpach (FHI)  - 
uviedli poznámky k informáciám o hospodárení jednotlivých fakúlt, požiadali o informáciu o sume 
účtovnej uzávierky a poukázali na formálne chyby. 

Rektor prof. Daňo a kvestorka Ing.Dziurová odpovedali na uvedené otázky. 
Prof. Majduchová poďakovala za pripomienky a dala hlasovať za predložený návrh, ktorý vyplynul 

z diskusie. 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.06.2020 
zaväzujú vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, aby  k Výročnej správe o hospodárení EU 
v Bratislave za rok 2020 bola poskytnutá   doplňujúca informácia o  hospodárení  jednotlivých 
fakúlt. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
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oprávnení hlasovať............................................................. 27 
hlasovali za..........................................................................22 
hlasovali proti.......................................................................5 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia a zdôraznila, 

že táto doplňujúca informácia nebude súčasťou správy. 
Prof. Majduchová vyzvala členov AS EU v Bratislave k ďalším hlasovaniam o výročnej správe..  
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.06.2020 
prerokovali a schválili „Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2019“ bez 
pripomienok.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 27 
hlasovali za..........................................................................27 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 
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 2021/2022“. Informoval členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál obsahuje oproti 
minuloročnému materiálu iba malé zmeny, schvaľovaný je každoročne a riadia sa ním jednotlivé 
fakulty EU v Bratislave. Zásady prerokovalo a schválilo Kolégium rektora EU v Bratislave. 

Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. stručne 
uviedla zmeny, ktoré nastali oproti minulému roku. Konkrétne ide o zmenu podávania prihlášok na 1. 
a 2. stupeň štúdia od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 elektronicky a to výhradne prostredníctvom 
Akademického informačného systému EU v Bratislave. S touto zmenou súvisia aj aktualizácie 
v dátumoch, ďalej sa rozšírila ponuka o odpustenie prijímacích skúšok a ponuka SCIO testov aj 
v anglickom jazyku. Prorektorka upozornila, že rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa 
posiela na študijný program uvedený ako prvý v poradí. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie predloženého 
materiálu a vyzvala členov k diskusii. 
Diskusia 

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF) a doc. Bolek (FPM). 
Keďže išlo o formálne pripomienky, ktoré obsahovo nemenia materiál, predsedníčka AS EU v 

Bratislave prof. Majduchová vyzvala členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu za prijatie uznesenia. 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.06.2020 
prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave  
na akademický rok 2021/2022“ s formálnymi pripomienkami.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 27 
hlasovali za..........................................................................27 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.......................................................... ..0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 4.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala prezidenta ŠP EU v Bratislave, 
aby oboznámil členov AS EU v Bratislave s návrhom na zástupcu študentskej časti AS EU 
v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl (ŠR VŠ). 

Prezident ŠP EU v Bratislave Bc. Tomáš Mazán uviedol, že nakoľko Bc. Martin Mlynár v tomto 
akademickom roku končí štúdium na EU v Bratislave, podal písomné oznámenie vzdania sa mandátu 
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delegáta v ŠR VŠ. Bc. Mazán uviedol, že študentská časť na svojom zasadaní navrhla za zástupcu 
študentov EU v Bratislave do ŠR VŠ Bc. Jakuba Nichtu (ŠP OF). Všetci zástupcovia študentskej časti 
AS EU v Bratislave s predloženým návrhom súhlasili. 

Uznesenie č. 4 
Študentská časť Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
19.06.2020 tajnou voľbou jednomyseľne schválila študenta Bc. Jakuba Nichtu (ŠP OF) za zástupcu 
študentov EU v Bratislave do ŠR VŠ. 

Výsledky tajného hlasovania za voľbu zástupcu ŠR VŠ  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 8 
hlasovali za..........................................................................8 
hlasovali proti......................................................................0 
zdržali sa hlasovania........................................................... 0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 5.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová predložila členom AS EU v Bratislave, 
inovovaný Rokovací poriadok AS EU v Bratislave, ktorý konzultovala aj s právnym oddelením EU 
v Bratislave. Zároveň vyzvala členov AS EU v Bratislave, aby vyjadrili svoje námety, pripomienky 
i otázky k predloženému materiálu. 

- prof. Tumpach (FHI) požiadal o vypustenie článku 4 odsek 2 a článku 7 odsek 3 a 4, pretože 
ide o články, ktoré sú v rozpore s právomocami činnosti akademického senátu a sú nad 
rámcom zákona o VŠ.  

- prof. Pružinský (PHF) podporil návrh prof. Tumpacha, pretože dávame do rokovacieho 
poriadku články, ktoré nemajú oporu v zákone. 

- doc. Kotlebová (FHI) podporila návrh prof. Tumpacha a zároveň uviedla formálne 
pripomienky. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) uviedla formálne pripomienky 
- Ing. Kintler (FPM) uviedol vecné pripomienky k článku 5 a 6. 
Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová skonštatovala, že nakoľko ide o veľmi 

dôležitý materiál, rozhodla sa tento materiál z rokovania senátu stiahnuť. Zároveň sa zaviazala, že 
materiál prepracuje podľa pripomienok, prekonzultuje opäť s právnym oddelením a predloží ho na 
najbližšom zasadnutí AS EU v Bratislave. Tak isto je potrebné aktualizovaťaj materiál o Zásadách 
volieb do AS EU v Bratislave, ktorý taktiež na najbližšom zasadnutí senátu pripraví v inovovanej 
podobe. 

- prof. Tumpach (FHI) požiadal vedenie EU v Bratislave, aby dali súhlas rektorátnemu 
oddeleniu, na vyžiadanie si potrebných údajov o zamestnancoch na personálnom oddelení. 
Tým by boli všetci zamestnanci oslobodení od podávania tých istých informácii viacerým 
úradníkom z rektorátu. 

- doc. Kotlebová predniesla žiadosť na pani kvestorku, aby sa na dvere každej kancelárii na EU 
v Bratislave urobili jednotné vizitky. 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala všetkým členom AS EU 
v Bratislave za účasť, aktívny a konštruktívny prístup na rokovaní a zapriala všetkým 
príjemnú letnú dovolenku. 

Bratislava 19. 06. 2020 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
    
                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 
                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  
   
Overovatelia zápisnice: 
 
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. (FPM)  – zamestnanecká časť 
 
 
Bc. Tomáš Mazán (ŠP NHF) – študentská časť 


