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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  

„Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2016“. 

 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 2016 

k určitým zmenám, najmä v študentskej komore. Túto opustili ukončení absolventi štúdia, 

noví boli nahradení právoplatnými voľbami z  jednotlivých študentských parlamentov fakúlt. 

Obsahom zasadnutí AS EU v Bratislave v roku 2016 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 štyrikrát (marec, máj, júl 

a november 2016). 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 10.3.2016 s týmto programom:  

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie do funkcie prorektora (rektor EU v Bratislave) 

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

4. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akad.  

rok 2016/2017 (rektor, prorektorka EU v Bratislave)  

5. Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave a 

disciplinárnych komisií fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU  

v Bratislave) 

6. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU 

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

7. Harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2016 (vedenie senátu) 

8. Prerokovanie zriadenia komisií AS EU v Bratislave na rok 2016 (vedenie senátu) 

9. Rôzne 

 

 Uznesenia k jednotlivým bodom boli nasledovné: 

 

Uznesenie č.1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 schválili tajným hlasovaním návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie 

doc. Ing. Jany Péliovej, PhD. za prorektorku pre manažovanie akademických projektov,  

s dátumom nástupu od 14.03.2016. 

 

 



Uznesenie č.2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 schválili tajným hlasovaním návrh rektora za člena Vedeckej rady EU  

v Bratislave doc. Ing. Janu Péliovú, PhD., s dátumom nástupu od 14.03.2016.  

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 

štúdia na EU v Bratislave na akad. rok 2016/2017“ s pripomienkami.  

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a schválili „Disciplinárny poriadok pre študentov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Ekonomickej univerzity  

v Bratislave a disciplinárnych komisií fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave“  

s pripomienkami.  

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a schválili členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave v zložení 

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhásová, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., Petra Olejárová, Leonard 

Gužiňák.  

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmu nehnuteľných vecí vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave podľa predloženého zoznamu bez pripomienok.  

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a súhlasia s predloženým návrhom na odpredaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave bez pripomienok. 

Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali a schválili predložený „Harmonogram zasadnutí AS EU v 

Bratislave na rok 2016“ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.03.2016 prerokovali možnosť zriadenia komisií AS EU v Bratislave na rok 2016, 

nedospeli však jednoznačne k ich zriadeniu.  

 

Druhé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo dňa 12.5.2016 s týmto 

programom a prijatím nasledovných uznesení: 

 

10. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

11. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2016 (rektor, kvestorka EU v 

Bratislave)  

12. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2015 (rektor, prorektor pre rozvoj 

EU v Bratislave)  

13. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave)  

14. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

15. Rôzne 

 

 

 



Uznesenie č.1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 prerokovali a schválili „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 

2016“ s pripomienkami.  

Uznesenie č.2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity  

v Bratislave za rok 2015“ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2015“ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 schválili tajným hlasovaním návrhy rektora na členov Správnej rady EU  

v Bratislave Ing. Pavla Lančariča, PhD., Ing. Alexandra Rozina, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. 

Richarda Hindlsa, CSc., Ing. Ivana Šramka a Dr.h.c. doc. Ing. Petra Mihóka, CSc.  

 

 Dňa 7.7.2016 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS EU BA. Schválený bol nasledovný 

program a prijaté tieto uznesenia: 

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2017/2018 

(rektor, prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave)  

3. Študijný poriadok EU v Bratislave (rektor, prorektorka pre vzdelávanie EU  

v Bratislave)  

4. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU  

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave)  

5. Prerokovanie návrhov v súvislosti s odpisom dlhodobých pohľadávok EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave)  

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

7. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania  

na EU v Bratislave na akad. rok 2017/2018“ s pripomienkami.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili „Študijný poriadok EU v Bratislave“  

s pripomienkami. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili všetkých jedenásť predložených 

nájomných zmlúv bez pripomienok.  

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a súhlasia s odpisom troch predložených dlhodobých 

pohľadávok EU v Bratislave.  

 



Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a schválili Dodatok č.1 Štatútu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave.  

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom 

zasadnutí dňa 07.07.2016 prerokovali a berú na vedomie „Šiestu úpravu dotačných zdrojov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2016 a Siedmu úpravu dotačných zdrojov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2016“.  

 

Štvrté zasadnutie AS EU v Bratislave sa konalo 10.11.2016. Program zasadnutia 

a prijaté uznesenia boli nasledovné: 

 

1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave)  

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EU v Bratislave (rektor, prorektorka  

pre vzdelávanie EU v Bratislave)  

3. Úpravy dotačných zdrojov EU v Bratislave – rok 2016 (rektor, kvestorka EU  

v Bratislave)  

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

v Bratislave)  

5. Návrh na odvolanie a schválenie člena Správnej rady EU v Bratislave 

(podpredsedníčka AS EU v Bratislave)  

6. Voľba zástupcu študentskej časti AS EU v Bratislave do ŠRVŠ pre volebné obdobie 

2016 - 2018 (podpredsedníčka AS EU v Bratislave, prezident ŠP EU v Bratislave)  

7. Rôzne  

  

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 prerokovali a schválili „Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EU v Bratislave“  

so spresnenými termínmi. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 prerokovali a berú na vedomie „Dodatok č. 8 a Dodatok č. 9 k základnej 

dotačnej zmluve 0017 /2016 zo dňa 18.1.2016“s úpravou.  

 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie Leonarda Gužiňáka, 

študenta FAJ EU v Bratislave za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť.  

 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej rady EU  

v Bratislave Bc. Lukáša Takáča.  

 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 schválili tajným hlasovaním návrh na člena Správnej rady EU v Bratislave 

Leonarda Gužiňáka prezidenta ŠP EU v Bratislave.  

 



 

Uznesenie č. 6 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

zasadnutí dňa 10.11.2016 jednomyseľne schválili študenta Miroslava Klucha (ŠP FPM)  

za zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ na funkčné obdobie rokov 2016-2018 .  

 

 

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 pozitívne názory či 

pripomienky, ktoré v roku 2013 prispeli k ďaľšiemu napredovaniu a rozvoju našej Alma 

Mater. 

 

 

                                                                                                     doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

Bratislava, marec 19. 3. 2017                                            podpredsedníčka AS EU v Bratislave 

 

 


