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2022-01-24-zapisnica-as 2022-01-24-zapisnica-asZápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 24. 01. 2022 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Dodatok č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na EUBA (rektor EU v 

Bratislave, prorektorka Puškárová) 

3. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v 

Bratislave na akademický rok 2022/2023 (rektor EU v Bratislave, prorektorka Puškárová) 

4. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave (predsedníčka  AS EU v Bratislave) 

5. Úprava dotačných zdrojov  (kvestorka EU v Bratislave ) 

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., prorektorku pre vedu 

a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Ing. Paulu Puškárovú, Dis. Art., PhD., kvestorku EU  

v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. Predsedníčka prof. 

Majduchová informovala, že dnešné online zasadnutie pripravil doc. Bolek, pretože doc. Mišút sa 

ospravedlnil z rokovania. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 28 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 schválili za zamestnaneckú časť doc. Ing. 

Janu Kotlebovú, PhD. (NHF) a za študentskú časť Paulínu Dudovú (ŠP PHF).  

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Za členov volebnej komisie vzhľadom na skutočnosť, že rokovanie AS EU v Bratislave prebieha 

online formou boli navrhnutí Ing. Jakub Kintler, PhD. (PHF) – predseda volebnej komisie, PaedDr, 

Július Dubovský, PhD. (VTVŠ) – člen volebnej komisie za zamestnaneckú časť, Peter Záborský (ŠP 

FHI) – člen volebnej komisie za študentskú časť. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh volebnej komisie 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

hlasovali za..........................................................................26 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................2 
Podľa výsledkov hlasovania bola volebná komisia schválená. 

Ad 2.: 

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

s predloženým materiálom. Dodatok č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na 

EU v Bratislave, ktorý bol pripravený v súvislosti zosúlaďovania študijných programov, zosúlaďovania 

štandardu pre habilitačné a inauguračné konania. Zatiaľ sa postupuje tak, ako je to v súčasnosti 

legislatívne nastavené, pretože nový Vysokoškolský zákon nie je schválený. O ďalšie doplnenie rektor 

prof. Daňo požiadal prorektorku doc. Puškárovú. 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Ing. Paula Puškárová, Dis. Art., 

PhD. uviedla podrobne predložený materiál a predstavila najvýznamnejšie zmeny, ktoré Dodatok č. 1 

k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality obsahuje. 

https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vnutorne-predpisy/2020/spolocne_zasady_prijimacieho_konania_na_3_stupen_akad.rok_2021_2022.pdf
https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vnutorne-predpisy/2020/spolocne_zasady_prijimacieho_konania_na_3_stupen_akad.rok_2021_2022.pdf
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Predsedníčka prof. Majduchová vyzvala všetkých členov AS EU v Bratislave, aby k predloženému 

návrhu zaujali námety resp. pripomienky. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili Ing. Kintler (FPM), prof. Pružinský (PHF), PhDr. Hrivíková (FAJ), 

prorektorka doc. Puškárová, rektor prof. Daňo. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová uviedla skutočnosť, že pozícia a pôsobnosť 

AS EU v Bratislave k danému materiálu sa riadi §9 zákona o vysokých školách ods. 1 písm. l v 

nadväznosti na §15 ods. 1 písm. b. Z toho vyplýva, že AS EU v Bratislave sa k tomuto materiálu iba 

vyjadruje a neschvaľuje ho. Na samotných predkladateľoch záleží, do akej miery budú prednesené 

pripomienky akceptovať. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 24.01.2022 

prerokovali „Dodatok č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na EU  

v Bratislave“ s pripomienkami. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

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

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

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

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

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave 

prof. Daňovi a prorektorke pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárovej, ktorí 

podrobne uviedli Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú univerzitu 

v Bratislave na akademický rok 2022/2023. 

V diskusii neboli uvedené žiadne návrhy a pripomienky a preto prof. Majduchová dala hlasovať za 

predložený návrh uznesenia.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 24.01.2022 

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

univerzitu v Bratislave na akademický rok 2022/2023“ bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

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

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 oboznámila členov Akademického senátu EU 

v Bratislave, že novým prezidentom ŠR EU v Bratislave sa stala Paulína Dudová študentka FPM. Preto 

Paulína Dudová bola navrnutá za druhého podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť. 

Predsedníčka prof. Majduchová vyzvala všetkých členov akademického senátu, aby sa k predloženému 

návrhu vyjadrili. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k danému návrhu, predsedníčka AS EU 

v Bratislave prof. Majduchová vyzvala študentskú časť AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu za 

návrh 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť. 

Výsledky tajného hlasovania za návrh 2. podpredsedu AS EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................11 

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

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

Uznesenie č. 3 



[Zadajte text] 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 24.01.2022  

v tajom hlasovaní zvolil za druhého podpredsedu AS za študentskú časť Paulínu Dudovú. 

Predseda volebnej komisie  Ing. Jakub Kintler, PhD. konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 5.: 

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

v Bratislave o dodatkoch číslo 7až 12 k základnej dotačnej zmluve číslo 0107/2021 zo dňa 16. 2. 2021 

o poskytnutí dotácie Ekonomickej univerzite v Bratislave zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

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

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

sa vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili Ing. Kintler (FPM), kvestorka Ing. Dziurová, rektor prof. Daňo. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 10.06.2021 

prerokovali úpravu rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle Dodatkov 7 až 12 

k základnej dotačnej zmluve číslo 0107/2021 zo dňa 16. 2.2021. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

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

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

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

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

Ad 6.: 

- Doc. Kotlebová (NHF) položila vedeniu EU v Bratislave, niekoľko otázok: 

1. otázka súvisela so štádiom rozpracovania verejného obstarávania výpočtovej techniky 

2. otázka súvisela s reformou alebo zavedením nového Informačného systému. 

3. V akej fáze je budovanie Športového areálu na pozemku za NHF? 

4. Je možné odstrániť technické problémy spojené s vypadávaním Wifi? 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová odpovedala, že Viacúčelová športová hala je 

v štádiu rozpracovania, v súčasnosti prebieha výber verejného obstarávania na zhotoviteľa 

stavby, zároveň EU v Bratislave spracovala investičné projekty na roky 2022 – 2027 

a zaslala ich na ministerstvo školstva s požiadavkou na kapitálové výdavky na rok 2022. 

Ostatné otázky smerujú na Ing. Nováka a kvestorka nevie o ich riešeniach. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo nevie o výpadkoch s Wifi na NHF a o obstarávaní 

výpočtovej techniky. Ide o otázky smerujúce k pánu riaditeľovi Novákovi. Rektor ďalej 

informoval, že bol ponúknutý nový informačný systém, ale po jeho prezentácii ponuka bola 

zamietnutá. 

- Prof. Pružinský tiež uviedol problém s pripojením sa na Wifi na PHF v Košiciach. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo sľúbil, že tento problém preverí.  

 

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

a všetkým 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: 

 

doc. Ing. Jana Kotlebová,  PhD. (NHF) – zamestnanecká časť 

 

Paulína Dudová  (ŠP FPM) – študentská časť 

 


