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Táto správa je predkladaná v zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa §9, ods.1 písm. i).  

Akademický senát EU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy a  tvoria ho volení 

zástupcovia akademickej obce. Delí sa na zamestnaneckú a študentskú časť.  

AS EU v Bratislave má v súčasnosti 39 členov zastúpených pomernou časťou zamestnaneckej 

časti 25 členov, študentskej časti 14 členov a tajomníčkou, ktorá nie je členkou senátu. Toto 

zloženie a pomerné zastúpenie je dané zákonom o vysokých školách. Každá fakulta má v AS 

EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v 

AS EU v Bratislave zastúpenie po jednom členovi. 

 

V roku 2022 sa AS EUBA sa do t.č. stretol celkovo 12 krát.  

Zasadnutia AS  sa v tomto roku  konali v januári, februári, marci, apríli (dvakrát), máji,  júni, 

septembri,  októbri (trikrát) a na december je ešte naplánované jedno zasadnutie. 

 

Na januárovom zasadnutí (24.1.2022) sa senát zaoberal Dodatkom č.1 k  Pravidlám pre 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave a Spoločnými zásadami prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2022/2023.  

 

AS EUBA dňa 17.2.2022 schválil volebnú komisiu na voľbu delegáta do ŠRVŠ . Vo väzbe 

na pripravovanú novelu zákona o vysokých školách senát  zaujal Stanovisko AS EU v 

Bratislave k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 

 Na marcovom zasadnutí (30.3.2022)  senát prerokoval a pripomienkoval Návrh na zmenu 

Spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 2022/2023. 

 

Na aprílovom zasadnutí sa AS EUBA (20.4.2022) zaoberal Výročnou správou o činnosti 

Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021, Rozpočtom EUBA na rok 2022, návrhmi 

členov Vedeckej rady EU v Bratislave,  Disciplinárnej komisie EUBA ako aj Dodatkom č.1 

k Etickému kódexu Eu  v Bratislave. Senát zároveň prijal uznesenie o vyhlásení volieb rektora 

Eu v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 a to podľa legislatívnych 

predpisov platných do 25.4.2022. Na zasadnutí 27.4.2022 senát schválil Volebnú komisiu na 

voľbu rektora EU v Bratislave.  

 

Dňa 25.4.2022 vstúpila do platnosti novela zákona č. 131/2022 Z.z.  o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov. Táto novela upravila o.i. aj  pôsobnosť akademického senátu 

verejnej vysokej školy. 

 

Na zasadnutí dňa 26.5.2022 sa senát zaoberal Výročnou správou o hospodárení EUBA za 

rok 2021, Správou o činnosti Správnej rady EU v Bratislave, Dodatkom č.4 k Štatútu EU 

v Bratislave, Dodatkom č.3 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave a voľbou člena 

Vedeckej rady EU v Bratislave.  

 



Na júnovom zasadnutí (30.6.2022) senát zvolil člena študentskej časti Rady kvality EU 

v Bratislave.  

 

Dňa 23.9.2022 sa konalo zasadnutie senátu, na ktorom boli prerokované jednak dokumenty 

upravujúce činnosť senátu a to Rokovací poriadok AS EUBA, pričom o.i. zmien ustanovil tiež  

ako stálu komisiu senátu Volebnú komisiu.  Senát prerokovala schválil ďalšie dokumenty a to: 

Štatút EUBA, Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členov Správnej rady EUBA 

a  schválil delegáta do ŠR VŠ.  Na tomto zasadnutí sa ďalej senát vyjadril k návrhom 

kandidátom na členov Správnej rady a zvolil  kandidátov navrhnutých AS EU v Bratislave, 

schváli harmonogram verejného vypočutia kandidátov.   

 

V októbri senát zasadal trikrát. Zasadnutie dňa 13.10.2022 bolo rozdelené do dvoch častí. 

V rámci prvej ucelenej časti sa konala voľba rektora, v rámci ktorej ani jeden z kandidátov 

nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu všetkých členov senátu.  Po ukončení tejto prvej časti 

bola otvorená druhá časť zasadnutia, v ktorej  bolo schválené Rámcové podmienky prijatia na 

štúdium na Ekonomickú univerzitu v Bratislave a v zmysle novely zákona o VŠ aj Zásady 

voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na jeho odvolanie. Dňa 21.10.2022 sa na zasadnutí 

AS  konalo druhé kolo volieb rektora. Senát zvolil za kandidáta na rektora na funkčné obdobie 

od 1.2.2023 do 31.1.2027 pána prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.  

Dňa 28.10.2022 sa konalo zasadnutie senátu, na ktorom senát predrokoval návrhy kandidátov 

Správnej rady EU v Bratislave.  

 

Dňa 16.12.2022 sa konalo zasadnutie AS EUBA, na ktorom senát v tajne voľbe potvrdil 

členov Správnej rady EUBA, ktorí boli navrhnutí senátom a následne potvrdení ministrom 

školstva. Ďalej senát prerokoval Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2023/2024, Rokovací poriadok 

vedeckej rady EU v Bratislave, úpravu dotačných zdrojov EUBA  a vedenie univerzity 

zodpovedalo otázky senátora, ktoré sa týkali vytvorenia EUBA Star zoznamu časopisov.  

 

  

Podrobnosti o činnosti AS EU v Bratislave sú uvedené na web sídle: 

https://www.euba.sk/univerzita/organy-univerzity/akademicky-senat 

  

 

prof. Ing. Helena Majduchová,cSc. 

predseda AS EU v Bratislave  

 

 

  

 

 

 

 


