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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 04. 2022  

hybridnou formou 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave)  

2. Voľby rektora EU v Bratislave (predsedníčka AS EU v Bratislave)  

3. Návrh nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2021 (rektor, prorektor pre rozvoj EU  

v Bratislave)  

5. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2022 (rektor, kvestorka EU v 

Bratislave)  

6. Dodatok č.1 k Etickému kódexu EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

7. Návrh člena Disciplínárnej komisie za študentskú časť (prezidentka ŠP EU 

v Bratislave) 

8. 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., prorektora pre rozvoj EU  

v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, 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 39 členov (z toho 10 

členov pripojených online), akademický senát bol uznášaniaschopný.  

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

prítomných o doplnenie do programu rokovania bod číslo 2 - Voľba rektora EU v Bratislave.  

Prof. Majduchová informovala, že podľa odporúčania Rady vysokých škôl, ak sa voľby rektora 

vyhlásenia do 30. apríla 2022, tak sa voľby uskutočnia podľa starých predpisov. V zmysle nového 

zákona o vysokých školách, ktorý ešte nie je uverejnený v zbierke zákonov sa voľby rektora technicky 

nedajú stihnúť a to z dôvodu, že voľby je potrebné vyhlásiť 270 dní pred ukončením funkčného 

obdobia rektora. Uskutočnenie volieb podľa starých, zabehnutých a overených predpisov, preto vidí 

predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová ako najlepšie riešenie. Z tohto dôvodu podala 

prof. Majdúchová tento návrh do programu.  

Výsledky verejného hlasovania za zmenu program rokovania AS EU v Bratislave 

doplnením bodu 2 – Voľby rektora EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................39 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné schválenie zmeny 

programu.  

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  za 

zamestnaneckú časť PhDr. Tatianu Hrivíkovú, PhD. (FAJ) a za študentskú časť Pavlínu Dudovú  (ŠP 

FPM). 
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Za volebnú komisiu členovia AS EU v Bratislave schválili za zamestnaneckú časť  doc. Ing. 

Martina Mišúta, CSc. (FHI ), doc. Ing. Janu Kotlebovú, PhD. (NHF) a za študentskú časť Katarínu 

Strauszovú (ŠP FMV).  

 

Výsledky verejného hlasovania za návrh volebnej komisie  

členovia AS EU   

oprávnení hlasovať.............................................................39  

hlasovali za..........................................................................37  

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

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

 

Ad 2.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po úvodných slovách, ktoré uviedla v úvode 

rokovania AS EU v Bratislave odovzdala slovo diskutujúcim. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili prof. Tumpach (FHI), Paulína Dudová a doc. Lábaj (NHF). 

Na otázky diskutujúcich odpovedala prof. Majdúchová, že dnešný akademický senát EU v Bratislave 

vyhlási voľby kandidáta na rektora a zároveň stanoví presný termín konania volieb na 13. októbra 

2022. Na budúci týždeň sa uskutoční mimoriadne zasadanie AS EU v Bratislave, na ktorom sa schváli 

volebná komisia podľa návrhov akademických senátov jednotlivých fakúlt. Volebná komisia 

prevezme celú organizáciu a riadenie volieb na kandidáta na rektora. 

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave prof. 

Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za prijatie  uznesenia.   

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave podľa článku 16 odseku 1 a 2 

Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 20.04.202. vyhlasujú voľby 

na kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1.02.2023 do 31.01.2027. Zároveň 

vyhlasujú termín konania volieb kandidáta na rektora na 13.10.2022. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................37 

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

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

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

Prof. Majdúchová oznámila, že mimoriadne rokovanie AS EU v Bratislave bude konané hybridnou 

formou 27.4.2022 o 12.40 s jediným bodom a to voľbou volebnej komisie.  

Ad 3.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinanda Daňa, PhD. o uvedenie návrhu na člena vedeckej rady EUBA. 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. zdôvodnil, že členka vo Vedeckej rade 

EU v Bratislave prof. Ing. Machková, CSc. sa vzdala členstva z dôvodu ukončenia jej funkčného 

obdobia vo funkcii rektorky VŠE v Prahe. Novým rektorom je od 1.4.2022 doc. Ing. Petr Dvořák, 

Ph.D. a preto v záujme zachovania tradície prof. Daňo navrhuje, nového rektora VŠE v Prahe, za 

nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili prof. Tumpach (FHI) a doc. Kotlebová (NHF) s podporou uvedeného návrhu. 

Uznesenie č. 2  
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Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  

20.04.2022 schválili tajným hlasovaním  za nového člena Vedeckej rady Ekonomickej univerzity 

v Bratislave doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. 

Výsledky tajného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................37 

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

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

nehlasovali............................................................................2 

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

 

Ad 4.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinanda Daňa, PhD. a prorektora pre rozvoj univerzity EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa  

Siváka, PhD., o uvedenie materiálu k bodu 4 .   

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol na rokovaní AS EU v Bratislave 

„Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2021“.Prof. Daňo informoval členov AS EU  

v Bratislave, že predložený materiál je tradične vypracovaný podľa osnovy MŠVVaŠ SR. Materiál bol 

prerokovaný na kolégiu rektora a po schválení na AS EU v Bratislave bude predložený na rokovanie 

Správnej rady EU v Bratislave.  

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. podrobne uviedol 

obsah predloženého materiálu. Zdôraznil, že správa zahŕňa aktivity nielen z predchádzajúceho roka, 

ale aj z dlhodobého zámeru, ktorý je spracovaný na obdobie rokov 2019 – 2027. Celkovo správa 

informuje a sumarizuje jednotlivé aktivity univerzity a jednotlivých fakúlt za rok 2021.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila 

diskusiu.   

Diskusia  

V diskusii vystúpili prof. Tumpach (FHI) a Paulína Dudová (ŠP FPM). 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky či otázky, predsedníčka AS EU  

 v Bratislave vyzvala členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

 Uznesenie č. 3  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 20.04.2022 

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

2021“  bez pripomienok.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................39 

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 odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave 

prof. Daňovi a kvestorke EU v Bratislave Ing. Dziurovej k uvedeniu materiálu k bodu 5.   

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

„Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2021“ a uviedol, že rozpočet je vypracovaný 
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podľa doterajšieho zákona. Ak bude v platnosti nový zákon, tak sa v materiáli upravia všetky zmeny. 

Rektor uviedol, že vedenie univerzity spolu s dekanmi jednotlivých fakúlt urobili všetky možné 

opatrenia, aby sa výraznou mierou neohrozilo fungovanie jednotlivých fakúlt a univerzity. Rektor 

informoval, že predložený materiál o rozpočte bol schválený na kolégiu rektora. Nakoľko sa zvýšili 

výdavky takmer vo všetkých oblastiach (odvody, nárast energii o 300% a podobne) je nevyhnutné 

naďalej hľadať financie a získavať úspory. Preto bude potrebné naďalej robiť opatrenia vo všetkých 

oblastiach na univerzite. Rektor pripomenul, že univerzita získala určité financie na stavbu novej 

športovej haly. Nakoľko ceny materiálov neustále rastú, tak táto realizácia je veľmi náročná. 

  Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová pripomenula, 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 za účelom finančného zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodáriť na jeho 

základe. V súlade s § 9 ods. 1 písm. f) zákona o vysokých školách návrh rozpočtu VVŠ schvaľuje jej 

akademický senát a v súlade s § 41 ods. 4 správna rada VVŠ po schválení v akademickom senáte. 

Tvorba rozpočtu je legislatívne upravená v článku 35 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „EU v Bratislave“). Zároveň má VVŠ povinnosť v súlade s § 20 ods. 1 písm. b) zákona o 

vysokých školách predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky návrh 

rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová ďalej podrobne 

informovala členov AS EU v Bratislave o štruktúre a jednotlivých detailoch predloženého materiálu, 

ktorý obsahuje:   

1) Rozpočet výnosov a nákladov Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2022  

2) Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR podľa § 89 zákona o 

vysokých školách na súčasti Ekonomickej univerzite v Bratislave na rok 2022  

3) Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR podľa § 89 zákona o vysokých 

školách na súčasti Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2022. Súčasťou návrhu sú tiež 

„Opatrenia rektora EU v Bratislave číslo  5/2022 k hospodáreniu“.  

Diskusia  

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

EU v Bratislave prof. Daňo a kvestorka Ing. Dziurová. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 20.04.2022 

prerokovali a schválili „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2022“  

bez pripomienok.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................39 

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

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

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

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala členov AS EU v Bratislave, že práve 

dnes prišla 1. úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2022. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na základe Dodatku číslo 1 k základnej dotačnej zmluve číslo 0167/2022 zo dňa  

25. 3. 2022 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na rok 2022 upravilo Ekonomickej univerzite rozpočet o sumu 663 009 

Eur. 
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Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová naformulovala uznesenie. 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 20.04.2021 

prerokovali úpravu rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle Dodatku 1 k základnej 

dotačnej zmluve číslo 0167/2022 zo dňa 25. 3.2022.. 

 

Ad 6.:  

        Prezidentka študentského parlamentu Pavlína Dudová informovala členov AS EU v Bratislave, že 

nakoľko minulý prezident študentského parlamentu Ing. Tomáš Mazán ukončil štúdium na EU 

v Bratislave, tak pochopiteľne sa mu ukončilo členstvo v Disciplinárnej komisii za študentskú časť na 

EU v Bratislave. Z tohto dôvodu navrhla za novú členku Disciplínárnej komisie za študentskú časť 

novú prezidentku ŠP EU v Bratislave, ktorou je ona Pavlína Dudová (ŠP FPM).  

   Nakoľko neodzneli žiadne námietky k tomuto návrhu, členovia AS EU v Bratislave pristúpili 

k hlasovaniu o návrhu. 

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 20.04.2022 

schválili za novú členku Disciplinárnej komisie na EU v Bratislave za študentskú časť Pavlínu 

Dudovú (ŠP FPM). 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia Prítomní 

členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................38 

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

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

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

 

Ad 7.:   

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil, na požiadanie predsedníčky 

Etickej komisie prof. Dubcovej, na rokovanie AS EU v Bratislave upravený materiál uvedený v  

Dodatoku č.1 k Etickému kódexu EU v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová upozornila, že materiál nie je súčasťou 

interných predpisov, preto AS EU v Bratislave sa nemá vyjadrovať ani schvaľovať tento materiál. 

Predchádzajúci akademický senát pod vedením prof. Dupaľa ho schválil, preto je logické, že materiál 

je opäť predložený na rokovanie akademického senátu. Napriek skutočnosti, že tento dokument nepatrí 

do kompetencii AS EU v Bratislave je možné tento materiál považovať za významný a nie je 

porušením predpisov, ak AS EUBA tento materiál prerokuje a dá pripomienky. Ale AS EU 

v Bratislave predložený materiál nebude schvaľovať. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová zároveň uviedla viaceré pripomienky 

k predloženému dodatku k Etickému kódexu. Tieto pripomienky písomne odovzdá pánu rektorovi na 

prekonzultovanie s predsedníčkou Etickej komisie. 

 

Ad 8.:  

- rektor prof. Daňo upozornil, že v najbližších hodinách uverejní nový Dodatok č.2 k opatreniu 

rektora č.4/2022 a následne Dodatok č.1 k príkazu rektora 2/2022, 

rektor následne informoval o prijímacích pohovoroch pre Ukrajinských študentov, informoval 

o promóciách, ktoré sa uskutočnia v Aule EU v Bratislave 

- doc. Kotlebová (NHF) diskutovala ohľadne výkonnostných zmlúv 

- Ing. Kintler ocenil aktivitu EU v Bratislave, ktorú poskytla utečencom z Ukrajiny 
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a zároveň sa informoval, ako to bude s prijatím študentov bez dokladu o ukončení strednej 

školy 

- rektor prof. Daňo odpovedal, že do začiatku akademického roka má každý študent z Ukrajiny 

možnosť preukázať sa dokladom, pretože bude mať možnosť absolvovať test o všeobecných 

študijných predpokladoch, ktorý nahradí maturitné vysvedčenie 

- rektor prof. Daňo zároveň poďakoval Ing. Kuchyňkovej a všetkým riaditeľkám internátu za 

poskytnutie pomoci utečencom z Ukrajiny. Dnes je na internátoch ubytovaných približne 80 

ukrajinských občanov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi našich študentov, 20 utečencov 

z Ukrajiny, na žiadosť Okresného úradu v Komárne, je ubytovaných vo Virte, kde dostávajú 

ubytovanie a stravu. Zatiaľ všetky tieto náklady hradí univerzita ale  riešime preplatenie 

nákladov s okresným úradom v Komárne. 

 

Na záver predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová vyjadrila spokojnosť, že sa EU 

v Bratislave vracia k svojim akademickým tradíciám, (ako sú napr. promócie, slávnostné otvorenie 

akademického roka a pod.), aby sa akademická komunita znovu obnovila. Je veľmi dôležité, aby 

študenti poznali svojich akademických funkcionárov, svojich učiteľov a aby prežívali normálny 

spoločný študentský život.  

Nakoniec všetkým pripomenula, že 27.4.2022 o 12.40 hodine sa uskutoční mimoriadne zasadanie AS 

EU v Bratislave s jediným bodom  - Voľba volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU 

v Bratislave. 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

                                                                                                   prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.                                                                                                   

                                                                                               predsedníčka AS EU v Bratislave    

      

Overovatelia zápisnice:  

  

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. (FAJ) – zamestnanecká časť  

  

  

Paulína Dudová  (ŠP PHF) – študentská časť  

  

  

  


