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 V zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, tiež Zákona č. 363/2007 Z. z. a Zákona z 13.12.2012, podľa §9, ods. r) predkladáme  
Akademickej obci Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2013. 
 AS EU v Bratislave ma 39 členov. Komora učiteľov je zastúpená 21 členmi (po troch 
učiteľoch z každej fakulty), študentskú komoru tvorí 14 členov – študentov ( z každej fakulty 
dvaja), celouniverzitné pracoviská sú zastúpené v senáte štyrmi členmi (Rektorát, Centrum 
informačných technológií, Centrum podnikateľských čnností a univerztných služieb, Centrum 
telesnej výchovy a športu EU v Bratislave). V samotnej štruktúre senátu došlo v roku 2013 
k určitým zmenám, najmä v študentskej komore. Túto opustili ukončení absolventi štúdia, 
noví boli nahradení právoplatnými voľbami z  jednotlivých študentských parlamentov fakúlt. 
V zastúpení celounverzitných pracovísk očakávame návrh a výsledok z Centra informačných 
technológii, ktorým bude novozvolený člen senátu z tohto pracoviska, namiesto odídeného 
Ing. Antona Zdarílka. 
 Obsahom zasadnutí AS EU v Bratislave v roku 2013 bolo  prerokovanie 
a schvaľovanie rozhodujúcich materiálov či dokumentov, ktoré bezprostredne súviseli 
s činnosťou a napredovaním EU v Bratislave. Samozrejme, boli to aj iné skutočnosti, ktoré 
vyplynuli z nových vyhlášok a nariadení. To bolo potrebné doplniť, rešpektovať, zapracovať 
do novoschvaľovaných dokumentov. 

V hodnotenom období AS EU v Bratislave zasadal trikrát (apríl, jún a október 2013). 
Program zasadnutí jednotlivých senátov bol vždy veľmi bohatý. V predloženej Správe 
informujeme prostredníctvom uznesení z jednotlivých zasadnutí AS EU v Bratislave o tých 
rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré boli perokované, schválené a odsúhlasené členmi 
Akademického senátu EU v Bratislave. 

 
 Prvé - zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 29.4.2013. Program rokovania 
bol nasledovný: 
 

1. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Správnej rady EU v Bratislave (predseda AS 
EU v Bratislave) 

2. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2013 (rektor EU v Bratislave, kvestorka EU 
v Bratislave) 

3. Výročná správa EU v Bratislave za rok 2012 (rektor, prorektor pre rozvoj EU 
v Bratislave) 

4. Návrhy na úpravu Štatútu EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj EU 
v Bratislave) 

5. Návrhy na úpravu Štatútu  Správnej rady EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj 
EU v Bratislave) 

6. Návrh Dodatku č.1 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave ( rektor, prorektor pre 
vzdelávanie EU v Bratislave) 

7. Návrh Dodatku č.1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU 
v Bratislave (rektor, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

8. Odporúčané zásady tvorby študijných plánov (rektor, prorektor pre vzdelávanie EU 
v Bratislave) 

9. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU 
v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
 

 



 
 Uznesenia k jednotlivým bodom boli nasledovné: 

 
Uznesenie č.1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej rady EU 
v Bratislave za študentskú časť Mgr. Tomáša Sokola. 

Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v Bratislave 
Radovana Lacka. 

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
rok 2013“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a berú na vedomie „Prvú, Druhú a Tretiu úpravu dotačných 
zdrojov EU v Bratislave  na rok 2013“. 

Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2012“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave“  
s pripomienkami. 

Uznesenie č. 7 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a odsúhlasili „Štatút Správnej rady Ekonomickej univerzity 
v Bratislave “ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 8 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Dodatok č.1 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave“ 
s pripomienkami. 

Uznesenie č. 9 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili „Dodatok č.1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného 
štipendia študentom EU v Bratislave“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 10 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali „Odporúčané zásady tvorby študijných plánov“ bez pripomienok. 

 Uznesenie č. 11 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili zoznam „Nájomných zmlúv na prenájom nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve EU v Bratislave“bez pripomienok. 

 
 
 



Uznesenie č. 12 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
29.04.2013 prerokovali a schválili  predložený „ Návrhom na odpredaj nepotrebného 
nehnuteľného majetku majetku vo vlastníctve EU v Bratislave“.  
 
 Druhé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 19.6.2013 s týmto programom:  
 

1. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (podpredsedníčka AS EU 
v Bratislave) 

2. Voľba zástupcu EU v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl (podpredsedníčka 
AS EU v Bratislave) 

3. Výročná správa o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2012 
(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Štvrtá a piata úprava dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 
2013 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU 
v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor, 
prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

7. Návrh členov Disciplinárnej komisie EU v Bratislave za študentskú časť (rektor, 
prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

8. Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave na ak. 
rok 2014/2015 ( rektor, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

9. Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor, prorektor pre 
vzdelávanie EU v Bratislave) 

10. Volebný poriadok AS EU v Bratislave (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
11.  Rokovací poriadok AS EU v Bratislave (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 

 
Na rokovaní boli prijaté tieto uznesenia: 
 

Uznesenie č.1 
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 19.6.2013 neschválili tajným hlasovaním návrh na podpredsedu AS EU  
v Bratislave za študentskú časť. 

Uznesenie č.2 
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 19. 6.2013  schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie  za člena 
Študentskej rady vysokých škôl Filipa Kadlečíka FAJ EU v Bratislave.  

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na rok 2012“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a berú na vedomie „Štvrtú a Piatu úpravu dotačných zdrojov EU 
v Bratislave  na rok 2013“. 

 
 



Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili  „Nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve EU v Bratislave“ . 
      Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 
bez pripomienok. 

Uznesenie č. 7 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19.6.2013 prerokovali a schválili predložený návrh na členov disciplinárnej komisie EU 
v Bratislave za študentskú časť na akademický rok 2014/2015. 

Uznesenie č. 8 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19.6.2013 prerokovali a schválili „ Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave na akademický rok 2014/2015“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 9 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6. 2013 prerokovali a schválili „ Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave“ . 

Uznesenie č. 10 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19.6.2013 prerokovali a schválili „Volebný poriadok AS EU v Bratislave“ . 

Uznesenie č. 11 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19.6.2013 prerokovali a schválili „Rokovací poriadok AS EU v Bratislave“ . 
 
 Tretie zasadnutie AS EU v Bratislave sa konalo dňa 22.10.2013 Program zasadnutia 
bol nasledovný: 
 

1. Štatúty fakúlt EU v Bratislave (rektor, dekani jednotlivých fakúlt EU v Bratislave) 
2. Informácia o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 
3. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU 

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
4. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na ak. 

rok 2014/2015 (rektor EU v Bratislave) 
5. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (predseda AS EU  

v Bratislave) 
 

Na tomto senáte bolo prijatých 14 uznesení. Polemika vznikla, a odzneli aj závažnejšie 
požiadavky týkajúce sa úpravy Štatútov jednotlivých fakúlt na EU v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 schválili návrh na úpravu zmien Štatútov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave 
nasledovne:  
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne katedry fakulty, 
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne útvary fakulty, 
- vypustiť článok, v ktorom sú uvedení jednotliví prodekani fakúlt. 

Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity  
v Bratislave“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty hospodárskej univerzity Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013  neschválili zrušenie „Uznesenia č.1, týkajúce sa časti o uvedení katedier 
v Štatútoch fakúlt EU v Bratislave“ 

Uznesenie č. 7 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 8 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 9 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Štatút Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach“ s pripomienkami. 

Uznesenie č. 10 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a berú na vedomie „Informáciu o aktuálnej finančnej situácii EU 
v Bratislave“ a „Šiestu a Siedmu úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2013“.  

Uznesenie č. 11 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a súhlasia s predloženým návrhom na „Prenájom nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“. 

 
 



 
Uznesenie č. 12 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a súhlasia s „Návrhom na odpredaj nepotrebného nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“. Zároveň schválili nasledovných 
zástupcov AS EU v Bratislave, ktorí pred vyhlásením verejnej súťaže na odpredaj uvedeného 
majetku na rokovaní s pani kvestorkou posúdia otázky, ktoré boli v diskusii: prof. Baláž (OF 
EU v Bratislave), doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave) a Radovan Lacko (ŠP FHI EU 
v Bratislave). 

Uznesenie č.13  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.10.2013 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015“ bez 
pripomienok. 

Uznesenie č.14 
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 na zasadnutí dňa 22.10.2013 schválili tajným hlasovaním  návrh na vymenovanie  za 
podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť Radovana Lacka, študenta NHF EU v 
Bratislave. 
 
  V závere k predloženej Správe o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2013 chceme 
oceniť najmä spoluprácu vedenia EU v Bratislave s AS EU v Bratislave, tiež so študentskou 
komorou AS EU v Bratislave a študetskými parlamentami fakúlt. Z hľadiska tzv. „čestnej 
funkcie“ členov senátu, chceme sa tiež poďakovať za prácu všetkým sanátorom a v mnohých 
prípadoch aj členom Akademickej obce EU v Bratislave za ich podporu a poztívne názory či 
pripomienky, ktoré v roku 2013 prispeli k ďaľšiemu napredovaniu a rozvoju našej Alma 
Mater. 
 
 
 
                                                                                              prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Bratislava, marec.2014                                                         predseda AS EU v Bratislave  
 


