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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 25. 05. 2022 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021 (rektor, 

kvestorka EU v Bratislave) 

3. Správa o činnosti Správnej rady (rektor EU v Bratislave) 

4. Dodatok číslo 4 k Štatútu EUBA (rektor EU v Bratislave) 

5. Dodatok číslo 3 k Štipendijnému poriadku EUBA (rektor EU v Bratislave) 

6. Voľba nového člena Vedeckej rady EUBA (rektor EU v Bratislave) 

7. 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 30 členov, senát 

bol uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová doplnila 6. 

bod programu, voľba nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave a požiadala prítomných o ďalšie 

doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali žiadne 

námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.   

Za volebnú komisiu členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za zamestnaneckú časť 

doc. Ing. Jitku Melúchovú, PhD. (FHI) a za študentskú časť Filipa Žiaka (ŠP OF).  

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť doc. Ing. Jitku Melúchovú, PhD. (FHI) a za študentskú časť Filipa Žiaka (ŠP 

OF).  

Ad 2.: 

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 2.  

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

„Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021“. Informoval, že tento 

rok došlo k zmene v kompetencii Akademického senátu EU v Bratislave a Správnej rady. Podľa  novely 

zákona sa včera Správna rada EU v Bratislave oboznámila a vyjadrila sa k predloženému materiálu bez 

pripomienok a preto po jej vyjadrení sa materiál dostáva na prerokovanie do Akademického senátu EU 

v Bratislave. 

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

o obsahu predloženého materiálu a uviedla, že ide o obligatórnu správu sumarizujúcu činnosť EU 

v Bratislave za oblasť hospodárenia. Materiál bol vypracovaný podľa metodického usmernenia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a tabuľky1 až 23 

boli skontrolované pracovníkmi ministerstva školstva, pričom bola potvrdená ich správnosť. Ročná 

účtovná závierka je uvedená v registri účtovných uzávierok a tento rok bola Výročná správa 
o hospodárení EU v Bratislave kontrolovaná audítorom, pričom výrok audítora bol bez výhrad. 

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

predloženého materiálu a vyzvala členov k diskusii. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili doc. Pavelka (OF), doc. Kotlebová (NHF), rektor prof. Daňo, kvestorka Ing. 

Dziurová, prof. Majdúchová (FPM), Ing. Kintler (FPM). 

 

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. Zároveň členov akademického senátu upozornila, že sme na prvom zasadaní AS EU 

v Bratislave po účinnosti nového zákona o vysokých školách a preto za uznesenie hlasujeme podľa §9 
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písm. k) zákona o vysokých školách. Výročná správa o hospodárení sa schvaľuje po predchádzajúcom 

vyjadrení Správnej rady EU v Bratislave. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.05.2022 

prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2021“. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

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

Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol, že ide o novinku podľa nového 

vysokoškolského zákona. AS EU v Bratislave má za povinnosť podľa §9 ods.1 písm. m) o vysokých 

školách prerokovať pred zverejnením na webovej stránke Správu o činnosti Správnej rady EU 

v Bratislave. Rektor zároveň informoval, že Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne 

vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. 

 

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 podľa §41 ods. 13 zákona o VŠ. 

 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.05.2022 

prerokovali a berú na vedomie Správu o činnosti Správnej rady EU v Bratislave. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

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

 

Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD uviedol, že Novela zákona o vysokých školách mení obsah 

článkov týkajúcich sa Správnej rady. Správnu radu EU v Bratislave treba okamžite riešiť, pretože sa 

upravuje počet členov Správnej rady, spôsob predkladania návrhov, voľba členov Správnej rady 

a podobne. V súvislosti s týmto náročným procesom rektor predložil Dodatok číslo 4 k Štatútu  

Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Článok 23 vrátane nadpisu znie :  

„Článok 23  

Správna rada EU v Bratislave   

1. Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti  podporuje 

posilňovanie väzby EU v Bratislave a spoločnosti v súlade s poslaním EU v Bratislave. 

Správna rada EU v Bratislave uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU  

v Bratislave.  

2. Členmi Správnej rady EU v Bratislave sú najmä významné vedecké osobnosti, 

predstavitelia verejného života na celoštátnej alebo regionálnej úrovni a významní 

predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním EU v Bratislave alebo osoby, 

ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami 

právnickej osoby.    

3. Činnosť Správnej rady EU v Bratislave určuje § 40 zákona o VŠ.   
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4. Počet členov Správnej rady EU v Bratislavy je 11 (jedenásť). Počet zodpovedá najmenej 

jednej štvrtine počtu členov akademického senátu a je nepárny.   

5. Jedného člena Správnej rady EU v Bratislave volia a odvolávajú tajným hlasovaním 

ostatní členovia Správnej rady EU v Bratislave. Jednu polovicu ostatných členov 

Správnej rady EU v Bratislave volí a odvoláva Akademický senát EU v Bratislave, z 

toho jedného člena Správnej rady EU v Bratislave volí a odvoláva len jeho študentská 

časť.  Druhú polovicu ostatných členov Správnej rady EU v Bratislave vymenúva a 

odvoláva minister školstva.  

6. Štatút Správnej rady EU v Bratislave schvaľuje na návrh predsedu Správnej rady EU v 

Bratislave Správna rada EU v Bratislave a registruje ho ministerstvo školstva postupom 

podľa § 103 zákona o VŠ.  

7. Zasadnutia Správnej rady EU v Bratislave sú verejné a konajú sa minimálne dvakrát 

ročne.“.   

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová doplnila, že Správna rada EU v Bratislave  

končí svoju činnosť 30.11.2022 a od toho momentu už musí byť kreovaná nová Správna rada EU 

v Bratislave. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), prof. Majduchová (FPM), rektor prof. Daňo, kvestorka 

Ing. Dziurová. 

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 podľa §15 ods. 1 písm. a) vnútorného predpisu verejnej vysokej školy. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.05.2022 

prerokovali a schválili Dodatok číslo 4 k Štatútu EU v Bratislave.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

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

 

Ad 5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD oboznámil členov AS EU v Bratislave so zmenami 

v Štipendijnom poriadku EU v Bratislave, ktoré budú uvedené v Dodatku číslo 3 k Štipendijnému 

poriadku EU v Bratislave. Rektor prof. Daňo pripomenul, že Akademický senát Ekonomickej 

univerzity v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vysokých školách“) prerokuje tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Štipendijný poriadok 

Ekonomickej univerzity v Bratislave  

Nakoľko neboli uvedené žiadne pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

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

uznesenia podľa §15 ods. 1 písm. k) vnútorného predpisu verejnej vysokej školy. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.05.2022 

prerokovali a schválili Dodatok číslo 3 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala  jednomyseľné prijatie uznesenia. 
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Ad 6.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD oboznámil členov AS EU v Bratislave, že dňa 24.5.2022 

dostal list od Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc., v ktorom oznámila, že od 1.7.2022 sa vzdáva 

členstva vo Vedeckej rade EU v Bratislave. Po výzve rektora, dekan FMV EU v Bratislave PhDr. Rudolf 

Kucharčík, PhD. podal návrh na nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave na doc. Ing. Martina 

Grešša, PhD.  

Nakoľko neboli uvedené žiadne pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k tajnému hlasovaniu podľa §9 

ods. 1 písm. d ) zákona o vysokých školách. 

Výsledky tajného hlasovania za návrh člena Vedeckej rady - doc. Ing. Martin Grešš, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................30 

hlasovali za....................................30 

hlasovali proti................................. 0 
zdržali sa hlasovania........................0 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.05.2022 

schválili tajným hlasovaním návrh za člena Vedeckej rady EU v Bratislave - doc. Ing. Martina 

Grešša, PhD. (FMV). 

Ad 7.: 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval, že fakulty EU v Bratislave zosúlaďujú 

študijné programy so štandardami 

- rektor prof. Daňo, prof. Tumpach (FHI), doc. Kotlebová, doc. Mišút diskutovali o metodike 

tvorby rozpočtu a evidencii publikačnej činnosti 

- Mgr. Kmeťová (SEK) požiadala o spoluprácu fakúlt kvôli jednoduchším prehľadom 

publikačnej činnosti a výstupom z databázy 

- doc. Simonidesová (PHF) informovala, že na PHF v Košiciach prebehli voľby na kandidáta 

na dekana, novým dekanom bol zvolený Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

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

za účasť na zasadaní AS EU v Bratislave, členom AS EU v Bratislave poďakovala za ich pripomienky 

a námety. Všetkým popriala pevné zdravie a peknú letnú dovolenku. 

 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

   

Overovatelia zápisnice: 

 

doc. Ing. Jitka Melúchová, PhD. (FHI) – zamestnanecká časť 

 

 

Filip Žiak (ŠP OF) – študentská časť 

 

 

 


