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Na zabezpečenie jednotného postupu pri schvaľovaní vnútorných predpisov súčastí1 
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“)  
 
 

vydávam 
 

túto internú smernicu: 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Interná smernica je vypracovaná v zmysle § 21 ods. 3 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“).2 
 

2. Účelom internej smernice je upraviť spôsob schvaľovania vnútorných predpisov 
celouniverzitných pracovísk EU v Bratislave, t. j. súčastí EU v Bratislave podľa § 21 ods. 1 
písm. b) zákona o vysokých školách tak, aby vnútorné predpisy súčastí EU v Bratislave boli 
v súlade s vnútornými predpismi EU v Bratislave.  

 
3. Podľa platného Organizačného poriadku EU v Bratislave celouniverzitnými pracoviskami 

EU v Bratislave sú: 
• Centrum informačných technológií EU v Bratislave, 
• Bratislavská Bussines School EU v Bratislave, 
• Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave, 
• Ústav medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, 
• Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave, 
• Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave, 
• Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave,  
• Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave, 
• Archív EU v Bratislave, 
• Centrum protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave, 
• Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady EU v Bratislave, 
• Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR na EU v Bratislave,  
• Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko 

Kapušany, 
• Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave. 
 

4. Rektorát EU v Bratislave je hospodársko-správnym pracoviskom EU v Bratislave 
v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.  

 
 

                                                
1  § 21 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
2 § 21 ods. 3 zákona o vysokých školách znie: „Vnútorné predpisy súčastí verejnej vysokej školy musia byť 
v súlade s vnútornými predpismi verejnej vysokej školy. Spôsob schvaľovania vnútorných predpisov súčastí 
podľa ods. 1 písm. b) a c) upravuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy“.  
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Článok 2 
Spracovanie a pripomienkovanie vnútorných predpisov súčastí EU v Bratislave 

 
1. Návrh textu vnútorného predpisu súčasti EU v Bratislave, ktorý má byť prijatý, spracuje 

príslušný zamestnanec súčasti EU v Bratislave a potvrdí svojím podpisom príslušný vedúci 
súčasti EU v Bratislave. 
 

2. Predkladateľ návrh textu vnútorného predpisu doručí na vyjadrenie právnemu referátu. 
Účelom preskúmania vnútorného predpisu zo strany právneho referátu je najmä zistenie, 
či navrhovaný text vnútorného predpisu neodporuje všeobecne záväzným právnym 
predpisom a či nie je v rozpore ani s niektorým vnútorným predpisom EU v Bratislave. 
 

3. V prípade potreby konzultácie, resp. širšieho pripomienkovania navrhovaného textu 
vnútorného predpisu súčasti EU v Bratislave s ďalšími pracoviskami EU v Bratislave, 
zabezpečí predkladateľ pripomienkové konanie, na ktoré prizve zástupcov jednotlivých 
súčastí EU v Bratislave. 

 
Článok 3 

Schvaľovanie vnútorných predpisov súčastí EU v Bratislave 
 

1. Návrh textu vnútorného predpisu súčasti EU v Bratislave, po vyjadrení právneho referátu, 
predkladateľ postúpi rektorovi EU v Bratislave, ktorý návrh textu vnútorného predpisu 
predloží na rokovanie Vedenia EU v Bratislave, resp. Kolégia rektora EU v Bratislave. 
 

2. Po prerokovaní vnútorného predpisu Vedením EU v Bratislave, resp. Kolégiom rektora EU 
v Bratislave sa postúpi vnútorný predpis súčasti EU v Bratislave organizačnému referátu 
Rektorátu EU v Bratislave, ktorý vedie centrálnu evidenciu vnútorných predpisov EU v 
Bratislave. 

 
3. Organizačný referát Rektorátu EU zabezpečí: 

a) podpísanie vnútorného predpisu súčasti rektorom EU v Bratislave, 
b) prostredníctvom podateľne EU v Bratislave jeho distribúciu všetkým pracoviskám EU 

v Bratislave, 
c) prostredníctvom Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave 

zverejnenie vnútorného predpisu na webovom sídle EU v Bratislave. 
 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto interná smernica je záväzná pre súčasti EU v Bratislave.1 
 
2. Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosť od 15. 2. 2018.  
 
Bratislava 8. 2. 2018 

 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
                rektor 


