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Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 4. 11. 2021 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Schválenie volebnej komisie na voľbu zástupcu študentov do ŠRVŠ a následná voľba 
kandidáta do ŠRVŠ za študentskú časť (Miroslav Nguyen Duy - NHF EU v Bratislave, 

zástupca prezidenta študentského parlamentu) 

3. Informácie o nehnuteľnom majetku EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Štvrtá, piata a šiesta úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave – rok 2021 (rektor, 

kvestorka EU v Bratislave) 

5. Novela zákona o vysokých školách 
6. 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., 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 32 členov, senát 

bol uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 

prítomných o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Študentka Gáherová (ŠP NHF) za podpory 

doc. Kotlebovej (NHF) navrhli do programu rokovania Novelu zákona o vysokých školách ako 

samostatný rokovací bod pred bod rôzne. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali žiadne námietky 

a jednomyseľne súhlasili s doplneným programom.   

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť Mgr. Jitku Kmeťovú (SEK) a za študentskú časť Miroslava Nguen Duy (ŠP 

NHF).  

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo zástupcovi študentskej časti  

Bc. Miroslavovi Nguyen Duy. Zástupca študentov informoval členov AS EU v Bratislave, že študentská 

časť AS EU v Bratislave musí uskutočniť na dnešnom zasadnutí AS EU v Bratislave voľby pre zvolenie 

členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky. 

Študentská časť AS EU v Bratislave navrhuje do volebnej komisie Bc. Petra Záborského, Moniku 

Ferančákovú, Bc. Miroslava Nguen Duy. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

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

Uznesenie č. 1 

Študentská časť Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

4.11.2021 zvolila volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do Študentského parlamentu v zložení: Bc. 

Peter Záborský, Monika Ferenčáková a Bc. Miroslav Nguen Duy. 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................12 

hlasovali za....................................12 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 
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Zástupca študentskej časti AS EU v Bratislave Bc. Miroslav Nguyen Duy zároveň predstavil návrh 
delegáta do ŠRVŠ za AS EU v Bratislave Bc. Jakuba Nichtu. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

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

Uznesenie č. 2 

Študentská časť Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

4.11.2021 zvolila v tajnom hlasovaní zástupcu do ŠRVŠ a to Bc. Jakuba Nichtu. 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................12 

hlasovali za....................................12 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 
Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová vyzvala rektora EU v Bratislave prof. Daňa 

a kvestorku EU v Bratislave Ing. Dziurovú o uvedenie informácie v súvislosti s nehnuteľným majetkom 

vo vlastníctve EU v Bratislave. 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol, že predloženým materiálom 

o stave a prehľade nehnuteľného majetku univerzity plní požiadavku členov AS EU v Bratislave zo 

zasadnutia AS EU v Bratislave dňa 10.6.2021 na predloženie takéhoto materiálu.  

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová uviedla členom AS EU v Bratislave vyčerpávajúci 

prehľad stavu nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili, Ing. Kintler (FPM),a prof. Pružinský (PHF). 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala a pochválila takýto vyčerpávajúci 

prehľad o stave majetku na EU v Bratislave a skonštatovala, že ide iba o informatívny materiál, 

o ktorom nie je potrebné hlasovať. 

Ad 4.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala, o štvrtej, piatej a šiestej úprave 

dotačných zdrojov EU v Bratislave. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Dodatku číslo 4 k základnej 

dotačnej zmluve číslo 0107/2021 zo dňa 16. 2. 2021 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2021 

upravilo Ekonomickej univerzite v Bratislave rozpočet o 8 400 Eur. Ide o zvýšenie rozpočtu 

bežných výdavkov na podprograme 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania 

a zabezpečenie prevádzky VŠ. Išlo o vyplatenie tehotenských štipendií za 04-07/2021.     

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Dodatku číslo 5 k základnej 

dotačnej zmluve číslo 0107/2021 zo dňa 16. 2. 2021 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2021 

upravilo Ekonomickej univerzite v Bratislave rozpočet o 968 560 Eur. Išlo o finančné 

prostriedky na zmiernenie ekonomických dopadov z dôvodu vzniku pandémie súvisiacej 

s ochorením COVID-19. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Dodatku číslo 6 k základnej 

dotačnej zmluve číslo 0107/2021 zo dňa 16. 2. 2021 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2021 

upravilo Ekonomickej univerzite v Bratislave rozpočet o 130 267 Eur. Išlo o finančné 

prostriedky súvisiace s dohodou v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na 

rok 2021 .    
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Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

4.11.2021 berú na vedomie štvrtú, piatu a šiestu úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave 

na rok 2021 v zmysle Dodatkov 4 až 6 k základnej dotačnej zmluve číslo 0107/2021 zo dňa 16. 

2.2021. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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 pripomenula členom AS EU v Bratislave celý 

proces a genézu spracovania Návrhu zákona o vysokých školách. Uviedla posledné stanovisko k tomuto 

procesu spracovania uverejnené na stránkach univerzity, ktoré bolo schválené na AS EU v Bratislave. 

Po tomto proteste bol návrh zákona o vysokých školách daný do medzirezortného pripomienkovania, 

ktorý nepriniesol požadovaný výsledok. Mnohé univerzity zverejnili svoje stanoviská k odmietnutiu 

zákona ako celku. Prof. Majduchová v spolupráci s predsedami akademických senátov jednotlivých 

fakúlt a v spolupráci s vedením univerzity pripravila dokument, ktorý bude uverejnený na webovej 

stránke EU v Bratislave. Cieľom tohto protestu je vyjadriť podporu stanoviska, ktorú prijala Rada 

vysokých škôl, Študentská rada VŠ, Slovenská rektorská konferencia a klub dekanov. Našim cieľom je 

pripojiť sa k mase protestujúcich, aby rokujúce inštitúcie s Ministerstvom školstva cítili masovú 

podporu zdola. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval o stretnutiach Slovenskej rektorskej konferencii, 

ktorá odmieta pripravenú Novelu vysokoškolského zákona ako celku. Uviedol tiež svoje návrhy do 

zapracovania zákona na Slovenskej rektorskej konferencii. Zároveň navrhol upraviť vetu, v ktorej sa 

uvádza odstúpenie ministra, za vetu, ktorá bude uvádzať stratu dôvery ministra školstva. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili doc. Mišút (FHI), prof. Pružinský (FPM) obaja podporili návrh rektora na 

zmenu vety a taktiež navrhli doplniť do úvodu vyhlásenia aj dekanov jednotlivých fakúlt. 

V diskusii vystúpila študentka Alexandra Gáherová, ktorá informovala, že Študentská rada 

vysokých škôl vyjadruje súčinnosť a podporu s protestom proti postoju Ministerstva školstva. 

Rektor prof. Daňo po rozhovore s dekanmi uviedol, že aj dekani podporujú pripravený protest na 

odmietnutie VŠ zákona. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová navrhla schváliť zmeny v pripravovanom 

proteste: a to doplniť do znenia aj dekanov jednotlivých fakúlt. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

4.11.2021 súhlasia s navrhnutými zmenami v texte a vyjadrujú podporu inštitúcii, ktorá 

nás zastupuje v procese rokovaní s Ministerstvom školstva. 
Výsledky verejného hlasovania za uvedené zmeny v texte protestu 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie 

navrhnutých zmien.  

 

Ad. 6. 
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- Rektor EU v Bratislave prof. Daňo oznámil členom senátu, že dostal informáciu z ACSB, 

o začatí hlasovanie o udelení našej akreditácii. Hlasovanie bude otvorené do 15. novembra 

2021. Po tomto termíne obdržíme dve správy a po týchto správach bude možné uverejniť 

výsledok hlasovania. 

 

Na záver predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala vedeniu EU v Bratislave 

a členom AS EU v Bratislave za účasť na zasadaní AS EU v Bratislave.  

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

    

 

                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  

 
 

   

Overovatelia zápisnice: 
 

Mgr. Jitka Kmeťová (SEK) – zamestnanecká časť 

 

 

 Bc. Miroslav Nguen Duy (ŠP NHF) – študentská časť 

 

 

 


