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ZÁPISNICA zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 16. 12. 2022 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Tajná voľba členov SR EU v Bratislave volených AS EU v Bratislave (predsedníčka AS EU v 

Bratislave) 

3. Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa štúdia na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024 (rektor, prorektorka EU 

v Bratislave)  

4. Rokovací poriadok Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

5. Odpovede na otázky senátora prof. Tumpacha (prorektorka EU v Bratislave) 

6. Šiesta a siedma úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave (rektor, kvestorka 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., 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 členov  AS EU v Bratislave. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí akademického senátu 

prítomných 28 členov (18 prítomných + 10 online), akademický senát bol uznášaniaschopný.  

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

prítomných o prípadné doplnenie do programu rokovania AS EU v Bratislave. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie programu rokovania  

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 schválenie programu.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová za overovateľov zápisnice navrhla za 

zamestnaneckú časť PhDr. Tatianu Hrivíkovú, PhD. (FAJ) a za  študentskú časť bol navrhnutý Bc. Peter 

Záborský (ŠP FHI).   

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice  

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala schválenie návrhu na overovateľov 

zápisnice. 

Ad 2.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová  informovala, že 9. 12. 2022 AS EU 

v Bratislave dostal list od pána ministra školstva, v ktorom nás informoval, že ďakuje za zaslanie  našich 

návrhov a súčasne oznamuje, že naše návrhy na členov Správnej rady EU v Bratislave (SR EU 

v Bratislave) berie na vedomie.  Ďalšou  našou úlohou je v zmysle zákona o vysokých školách potvrdiť 
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tajným hlasovaním našich kandidátov, ktorými sú: Belková Eva, Kestler Vladimír, Konštiak Pavol, 

Mihók Peter (hlasujú všetci členovia AS EU v Bratislave)  a Mazán Tomáš (hlasuje iba študentská časť 

AS EU v Bratislave). 

Tajné hlasovanie sa uskutočnilo formou, že členovia AS EU v Bratislave sa vyjadrili za kladnú 

alebo zápornú akceptáciu na člena Správnej rady EU v Bratislave.  

Hlasovanie za kladnú alebo zápornú akceptáciu na člena Správnej rady EU v Bratislave 

Eva Belková, MBA     –  za kladnú akceptáciu 28 členov 

Ing. Vladimír Kestler   –  za kladnú akceptáciu 28 členov 

doc. Pavol Konštiak     –  za kladnú akceptáciu 27 členov 

Dr.h.c. doc. Peter Mihók   –  za kladnú akceptáciu 28 členov 

Hlasovanie za kladnú alebo zápornú akceptáciu na člena Správnej rady EU v Bratislave – 

študentská časť AS EU v Bratislave 

Ing. Tomáš Mazán  –  za kladnú akceptáciu 8 členov 

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

16.12.2022 tajným hlasovaním potvrdili voľbu kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave 

navrhnutých AS EU v Bratislave a to: 

Eva Belková, MBA 

Ing. Vladimír Kestler, PhD. 

doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD. 

Dr.H.c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc.  

Ing. Tomáš Mazán 
 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie 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. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval za schválenie členov SR EU v Bratislave 

navrhnutých AS EU v Bratislave a informoval o aktuálnej situácii okolo návrhov na členov SR EU 

v Bratislave navrhnutých ministrom školstva. 

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 

uviedli Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa štúdia na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024.  

Diskusia 

V diskusii neboli uvedené žiadne návrhy ani pripomienky, preto prof. Majduchová dala hlasovať 

za predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

16.12.2022 prerokovali a schválili  „Rámcové podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024“ bez 

pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   
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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.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo a prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave 

doc. Puškárová uviedli Rokovací poriadok Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doteraz 

bol tento materiál schvaľovaný iba Vedeckou radou EU v Bratislave, ale v súčasnosti tento materiál 

schvaľuje aj Akademický senát EU v Bratislave. Predložený materiál je upravený v súlade s novým 

vysokoškolským zákonom.  

Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Tumpach (FHI), Ing. Kintler (FPM), PhDr. Hrivíková (FAJ), doc. 

Meluchová (FHI), rektor prof. Daňo a prorektorka doc. Puškárová. 

Po skončení diskusie prof. Majduchová dala hlasovať za predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

16.12.2022 prerokovali a schválili  „Rokovací poriadok Vedeckej rady Ekonomickej univerzity 

v Bratislave“ s pripomienkami. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie 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 5.:   

Prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. poďakoval, že dostal možnosť podľa čl. 5 ods. 2 písm. b) 

Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave využiť právo člena AS EU v Bratislave  položiť otázky 

akademickým funkcionárom EU v Bratislave. 

1. Aký je dôvod na vytvorenie databázy alebo zoznamu časopisov, ktoré sa vytvárajú na našej 

škole s názvom EUBA Star? Ak má škola ambície vytvárať nejaké zoznamy, ktoré sú lepšie ako 

zoznamy Web of Science a Scopus, ktoré sú medzinárodne akceptovateľné, potom by bolo 

potrebné nejakým spôsobom zargumentovať, či má škola na toto prostriedky.  

2. Aký bude účel tejto databázy?  

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová veľmi podrobne 

informovala o celej situácii: 

1. Dôvodom tvorby databázy resp. zoznamu časopisov, ktoré sa vytvárajú na našej škole s názvom 

EUBA Star a celá myšlienka tejto realizácie súvisí so získaním prestížnej medzinárodnej akreditácie 

AACSB a jej odporúčaniami. Prorektorka tiež uviedla, že uvedená databáza sa bude využívať pri 

odmeňovaní učiteľov a vedeckých pracovníkov za mimoriadne publikačné výstupy a pri hodnotení 

doktorandov. Finančné zabezpečenie je pomocou projektu Európskeho sociálneho fondu „Revízia 

vnútorného systému zabezpečovania kvality“, ktorý vedie prorektorka pre manažovanie akademických 

projektov doc. Péliová. 

2. Doc. Puškárová ďalej uviedla, že ide o silný trend medzinárodného prostredia a vedenie si myslí, 

že je potrebné našich doktorandov na tento trend pripraviť. 

 

 

Diskusia 
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V diskusii vystúpili prof. Tumpach (FHI), doc. Kotlebová (NHF), doc. Brocková (FMV), prof. 

Majdúchová (FPM), Ing. Kintler (FPM), PhDr. Hríviková (FAJ), doc. Mišút (FHI), Mgr. Kmeťová 

(SEK), prof. Mihalčová (PHF), doc. Meluchová (FHI) a prorektorka doc. Puškárová. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po ukončení rozsiahlej  diskusie uviedla, že víta 

snahu pani prorektorky aj jej tímu o vytvorenie podkladu pre finančné odmeňovanie výnimočných 

publikačných výstupov a pre hodnotenie doktorandov. Zároveň však v mene senátu vyjadrila vážne 

pochybnosti o objektivite hodnotiacej komisie, osobitne vo väzbe na kritériá jej výberu ( napr. nie sú 

v súlade s Etickým kódexom univerzity).  

V rámci diskusie zo strany prorektorky Puškárovej  a aj zo strany niektorých senátorov zaznelo, že 

v západných krajinách sú kreované nezávislé profesionálne panely posudzovateľov vedeckých 

časopisov. Títo posudzovatelia  vytvárajú  zoznamy časopisov využívané univerzitami na globálnej 

úrovni.  

 Prof. Majduchová uviedla, že by sme mohli využiť celú túto prácu a poznatky, ktoré vyplynuli 

z diskusie na to, aby sme oslovili MŠVVaŠ SR s ponukou, aby sa EU v Bratislave  stala  lídrom 

v kreovaní  celoslovenského panela hodnotiteľov vedeckých časopisov. Išlo by o spoločnú prácu 

viacerých univerzít, na ktorej by sa univerzity aj finančne podieľali a takúto objektívnu hodnotiacu 

skupinu by vytvorilo ministerstvo školstva v spolupráci s univerzitami. Prof. Majduchová zdôraznila, 

že toto by mala byť výzva zo strany našej univerzity. 

Prorektorka doc. Puškárová poďakovala za pozvanie na rokovanie AS EU v Bratislave k tomuto 

bodu a získaniu názorov a nových podnetov k danej problematike. 

 

Ad 6.:  

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

dodatkoch číslo 6 až 8 k základnej dotačnej zmluve číslo 0167/2022 zo dňa 23. 3. 2022 o poskytnutí 

dotácie Ekonomickej univerzite v Bratislave zo štátneho rozpočtu. 

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

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

Diskusia  

V diskusii vystúpila doc. Kotlebová(NHF) 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

16.12.2022 prerokovali úpravu rozpočtu EU v Bratislave v zmysle Dodatkov číslo 6, číslo 7 a číslo 8 

k základnej dotačnej zmluve číslo 0167/2022 zo dňa 23. 3.2022. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie 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 7.:  

V bode rôzne predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za účasť na 

rokovaní AS EU v Bratislave a všetkým popriala krásne a pokojné vianočné sviatky. 

. 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

                                                                                                        prof. Ing. Helena Majduchová, 

CSc.                                                                                                                                                                                                 

predsedníčka AS EU v Bratislave    
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Overovatelia zápisnice:  

  

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

 

Bc. Peter Záborský  (ŠP FHI) – študentská časť  

 


