
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa  20.3.2007 

 
 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2007 
3. Zásady prijímacieho konania na akademický rok 2007/2008 na celouniverzitné 

  študijné programy        
4. Informácie z RVŠ 
5. Rôzne 

 

Podpredseda AS EU Ing. Michal Borodovčák, CSc., poverený vedením AS EU, 
privítal rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., 
a kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú, ktorí predložili na zasadnutie 
materiály. Zároveň privítal všetkých prítomných členov AS EU.  

V zmysle rokovacieho poriadku požiadal o prípadné doplňujúce návrhy do 
programu zasadnutia. Neboli vznesené žiadne doplňujúce návrhy, preto po 
jednomyseľnom súhlasnom stanovisku členov AS EU  pokračovalo zasadnutie AS EU 
podľa predloženého programu. 

Za overovateľov zápisnice navrhol predseda AS EU za zamestnaneckú časť Mgr. 
Igora Partla (riaditeľa CTVŠ) a za časť učiteľov doc. Ing. Vladimíra Mikulca, CSc. 
(NHF). Návrhy boli členmi AS EU jednomyseľne akceptované.  
 

Ad 2.: 
          Rektor EU prof. Sivák v úvode uviedol, že Rozpis rozpočtu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na rok 2007 je zásadným materiálom z hľadiska finančného 
pokrytia činnosti Ekonomickej univerzity. Jeho príprava začala v decembri r. 2006, 
keď členovia Vedenia EU prerokovali „Pravidlá rozpisu rozdelenia dotácie zo štátneho 
rozpočtu EU v Bratislave na rok 2007“. Následne boli tieto pravidlá prerokované na 
zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave (KR EU) 24.januára 2007 za prítomnosti 
dekanov, ktorým končilo funkčné obdobie a dekanov, ktorí nastupovali do funkcií od 
1.2.2007 na jednotlivých fakultách. 

Skonštatoval, že diskusia na KR EU bola so záverom, že všetci členovia KR EU 
schválili „Pravidlá rozpisu rozdelenia dotácie...“. Keďže sa prerokovávania zúčastnili 
akademickí funkcionári, ktorým končilo funkčné obdobie a noví akademickí 
funkcionári, ktorých funkčné obdobie začínalo, uvedené pravidlá sú všeobecne 
rešpektované.  
 
          Zároveň rektor EU zdôraznil, že začiatkom februára bolo zvolané mimoriadne 
zasadnutie SRK z dôvodu, že pri Pravidlách rozpisu rozpočtu na jednotlivé univerzity, 
navrhlo MŠ SR nový prvok - vytvorilo osobitnú kategóriu technických študijných 
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odborov – s koeficientom personálnej náročnosti 4,959 a koeficientom ekonomickej 
náročnosti 2,980.  

Táto skutočnosť sa veľmi, z hľadiska rozdeľovania dotácie, dotkla vysokých škôl 
zabezpečujúcich študijné programy, ktoré nemajú technický charakter. Na 
mimoriadnom zasadnutí SRK boli posúdené nové pravidlá, podľa ktorých by sa mali 
poskytovať dotácie vysokým školám v roku 2007. Vúčšina rektorov vysokých škôl 
s novonavrhnutým postupom nesúhlasilo a odporučilo Ministerstvu školstva SR, aby 
na rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2007 bola použitá metodika 
rozpisu dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2006 s aktualizovanými 
vstupnými údajmi na rok 2007 bez akejkoľvek zmeny koeficientov personálnej 
náročnosti a iných dodatočných úprav.  

Minister školstva rozhodnutie rektorov  SRK rešpektoval a rozpísal rozpočet  na 
rok 2007 podľa pravidiel platných pre rok 2006. 

 

Tieto pravidlá nie sú optimálne z hľadiska EU v Bratislave. Je to najmä z toho 
dôvodu, že výkonový model rozpisu 80 % podľa počtu študentov  a 20 % podľa 
výsledkov vo vede a výskume, hlavne z hľadiska 2. kritéria, nevytvára pre EU 
v Bratislave také podmienky, aby mal rozpočet na rok 2007 rozvojový charakter. 

Učitelia a výskumní pracovníci EU nedosiahli totiž v predchádzajúcom období 
vo výskume také výsledky, ktoré by podľa týchto pravidiel znamenali pre EU 
výraznejšie zvýšenie pridelenej dotácie na rok 2007. Z hľadiska budúcnosti treba 
prijať na univerzite také opatrenia, aby sa zvýšili výstupy z výskumnej činnosti 
a vytvorili tak predpoklady pre zvýšenie pridelenej dotácie zo ŠR pre rok 2008 
(členovia vedenia EU už také opatrenia pripravujú). 
 
        Predkladaný rozpis rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí KR EU 28.2.2007 so 
záverom, že pridelená dotácia dotácia nezabezpečuje rozvojové zámery EU 
v Bratislave v roku 2007.  Je teda zrejmé, že viaceré zámery EU budú musieť byť 
financované z mimorozpočtových zdrojov. 

V ďalšej časti svojho vystúpenia rektor EU uviedol, že už v tomto roku plánuje 
na univerzite postupne zaviesť motivačný systém v odmeňovaní učiteľov a ďalších 
pracovníkov univerzity, ktorý by zohľadnil výsledky a kvalitu ich činností aj vo väzbe 
na kritériá, ktoré MŠ SR zohľadňuje pri rozpise dotácie. 

Záverom konštatoval, že zásada absolútnej transparentnosti a korektnosti je 
v rozpise rozpočtu naplnená. Údaje uvedené v predloženom materiáli sú absolútne 
korektne vypočítané podľa schválených pravidiel. Nesie za ne plnú zodpovednosť 
spoločne s pani kvestorkou a pánom prorektorom Strieškom. Všetci dekani a vedúci 
organizačných zložiek EU mali možnosť predložiť do 6.3.2007 pripomienky k rozpisu 
rozpočtu. Predpokladá, že variant rozpisu rozpočtu z hľadiska pridelených dotácií nie 
je konečný, nakoľko  na MŠ SR existuje ešte rezerva pre vysoké školy, ktorá by mala 
byť rozdelená na základe sumarizácie údajov v centrálnom registri študentov a na 
základe sumarizácie údajov o tých študentoch, ktorí študujú na dvoch alebo viacerých 
fakultách.  
       
Diskusia k bodu 2 
prof. Baláž (OF) sa vyjadril v tom zmysle, že Pravidlá rozpisu a samotný rozpis 
považuje za veľmi dôležitý pre univerzitu. Predpokladá, že v budúcnosti pravidlá 
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rozpisu z MŠ SR budú  ešte viac klásť dôraz na výsledky dosahované vo výskume na 
jednotlivých VŠ. V tejto súvislosti uviedol, že by bolo na EU potrebné sústrediť sa na 
doktorandov a vytvoriť im veľmi dobré podmienky na štúdium (technické 
a priestorové). Potom by sa doktorandi mohli výraznejším spôsobom podieľať na 
výsledkoch výskumu na EU. Z hľadiska učiteľov, najmä profesorov a docentov, 
považuje za logické (tak ako bolo uvedené) aby tí, ktorí budú mať viac výkonov vo 
výskume a v publikačnej činnosti boli aj lepšie odmeňovaní. Samotnú výučbu 
považuje z hľadiska činnosti učiteľov za povinné pracovné minimum. Otázne je, aký 
postoj, resp. postih sa zaujme k tým učiteľom, ktorí dlhodobo nedosahujú požadované 
výsledky vo výskume a v publikačnej činnosti. Doporučil, aby boli vytvorené 
celoškolské pravidlá, podľa ktorých by sa dala kontrolovať pracovná činnosť učiteľov 
a ostatných pracovníkov a na základe toho rozpisovať rozpočet na EU až na katedry.  
 
Rektor EU prof. Sivák v reakcii na jednotlivé poznámky prof. Baláža uviedol 
nasledovné:  

V súvislosti s vytváraním podmienok na prácu doktorandov konštatoval, že 
pripravuje zriadenie Centra excelentnosti pre doktorandov EU, kde budú mať 
doktorandi vytvorené adekvátne podmienky pre štúdium a výskumnú činnosť vrátane 
ich zahraničných pobytov. Predpokladá ich výraznejšie zapojenie do výskumu 
a publikačnej činnosti v rámci jednotlivých fakúlt, v čom ale musia zohrávať 
výraznejšiu úlohu školitelia doktorandov. 

Z hľadiska vytvorenia celoškolských pravidiel pre hodnotenie činnosti učiteľov 
uviedol, že v apríli začne na Rektoráte EU a celouniverzitných pracoviskách procesný 
audit a určitým spôsobom za audit jednotlivých činností katedier a fakúlt možno 
považovať prípravu na komplexnú akreditáciu. V rámci týchto procesov budú musieť 
dokladovať výsledky svojej činnosti pracovníci rektorátu, celouniverzitných útvarov, 
ako aj učitelia katedier a fakúlt. Aj na základe hodnotenia týchto akcií budú pripravené 
pravidlá pre hodnotenie činnosti učiteľov EU, ako aj pravidlá pre odmeňovanie 
pracovníkov EU, ktoré budú zohľadňovať kvalitu a výkony pracovníkov univerzity. 
Tie sa odrazia aj vo výške prideľovaných prostriedkov na jednotlivé katedry a fakulty. 

V súvislosti s akreditáciou zdôraznil, že jednoznačným zámerom Vedenia EU je 
absolvovať akreditáciu s výsledkom zaradenia EU medzi univerzitné VŠ. Splnenie 
tohto cieľa je prvoradým zámerom Vedenia EU. 
 
Ing. Mária Dziurová, kvestorka  EU uviedla, že metodika financovania verejných 
vysokých škôl (VVŠ) v ostatných 3 rokoch neprihliada na parametre, v ktorých EU 
v Bratislave dosahuje priaznivé výsledky. Akcentované sú parametre, v ktorých VŠ 
zabezpečujúce spoločenské odbory z objektívnych dôvodov nedosahujú také výsledky, 
ako VŠ s technickými a prírodovednými odbormi. Z hľadiska EU v Bratislave sa to 
prejavuje v podfinancovaní miezd v podprograme 077 11, ktoré z toho rezultuje. 
Univerzita túto situáciu kompenzuje z mimodotačných zdrojov, resp. na ťarchu 
kategórie 630. Konštatovala, že pri určení výšky dotácie na tovary a služby 
v podprograme 077 11 pribudol ďalší vstupný ukazovateľ – 1 % z celkového objemu 
dotácie pre VVŠ bude prerozdelené podľa aktuálneho stavu centrálneho registra 
študentov. V tejto súvislosti je na MŠ SR rezerva 120 mil. Sk. Je predpoklad, že 
z týchto prostriedkov časť ešte dostane EU. 
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Ďalej konštatovala, že prehľad pridelených dotačných prostriedkov z MŠ SR na 
rok 2007 a porovnanie s rokmi 2005 a 2006 je uvedený v tab. č. 3 predloženého 
materiálu. Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 
predstavuje 74 % z celkového objemu pridelenej dotácie. Jej rozpis bol realizovaný 
podľa schválených pravidiel. 

Ekonomická univerzita predpokladá ešte zvýšenie bežných výdavkov na základe 
aktualizácie údajov centrálneho registra študentov. Zároveň pôjde aj o zvýšenie 
dotačných zdrojov účelovo určených na výskumné a rozvojové projekty, o ktoré sa 
univerzita bude uchádzať.  

Kategória 640 Bežné transfery – v podpoložke 642 036 sú rozdelené štipendiá na 
interných doktorandov na miesta pridelené z MŠ SR. Od 1.10.2006 univerzita prijala 
nad stanovený počet z MŠ SR 63 interných doktorandov. Ich štipendiá, vrátane  
kategórie 620 (odvody do poistných fondov) v celoročnom vyjadrení sú vo výške  
13 mil. Sk a budú hradené výlučne z mimodotačných zdrojov EU. Dekani fakúlt boli 
požiadaní, aby vykryli náklady na štipendiá týchto interných doktorandov za 1 mesiac. 

V tejto súvislosti rektor EU poznamenal, že sa musí zlepšiť efektívnosť 
doktorandského štúdia, teda úspešnosť v ukončovaní štúdia u interných doktorandov 
v stanovenom termíne. V opačnom prípade nebude univerzita na ich štipendiá 
dostávať zvýšené dotácie.  

V prípade dotácie na kapitálové výdavky EU, ako uviedla kvestorka EU, 
predpokladá zvýšenie v oblasti rozvojových projektov, vedy a stavieb. Zdôraznil, že 
MŠ SR schválilo návrh na dodatočné pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu 
auly EU v Bratislave vo výške 28 mil. Sk. Tento návrh však podlieha ešte schváleniu  
vládou SR. 

Pri dotácii na rozvoj EU Ing. Dziurová konštatovala, že dotácia je rozpočtovaná 
v rámci podprogramu 077 13 Rozvoj vysokého školstva. Podrobnosti k podávaniu 
rozvojových projektov vydalo MŠ SR usmernením 15.2.2007. O dotácie na rozvoj 
prostredníctvom rozvojových projektov sa EU môže uchádzať do 30.marca 2007. 
Naďalej sa predpokladá spoluúčasť predkladateľa z mimodotačných zdrojov vo výške 
najmenej 20 % finančných prostriedkov poskytnutých MŠ SR na nákup zariadení 
a materiálu. 

K časti I. Dotačné zroje – neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky ani pripomienky od 
členov AS EU. 
 
K časti II. Mimodotačné zdroje 

 Kvestorka EU poznamenala, , že v súlade s príslušnými ustanoveniami 
vysokoškolského zákona ich tvoria: vlastné výnosy dosiahnuté v rámci hlavnej činnosti 
a výnosy z podnikateľskej činnosti (§ 18 zákona o vysokých školách). 

Žiaľ, univerzita tieto zdroje zatiaľ nemôže využívať na rozvoj univerzity ale v súlade s § 
16 a) zákona o vysokých školách ich použije na vykrytie straty z predchádzajúcich rokov. 

 

Na záver kvestorka EU uviedla, že v roku 2007 sa plánuje vyrovnaný výsledok 
hospodárenia. 
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Diskusia k časti Mimodotačné zdroeje 
 

Prof. Blaláž (OF) sa zaujímal, komu a za akých podmienok sa v roku 2006 predal pozemok na 
Kočánkovej ulici. 

 

 Kvestorka EU informovala, že predaj, sa  uskutočnil vo verejnej obchodnej súťaži na 
základe znaleckého posudku. za cenu 48 398 065 Sk Išlo o územie medzi dvomi 
mostami. Tieto pozemky získala EU bezodplatným prevodom od STU. O predaji boli 
členovia AS EU informovaní. 
 
Prof. Baláž vyslovil stanovisko, že predaj bol podľa jeho názoru pre univerzitu 
nevýhodný. Poukázal na to, že ešte v roku 2005 mesto rozhodlo, že tieto pozemky 
predá a teda nehrozilo ich vykúpenie za nízku cenu. Cena bola v oblasti Kočánkovej 
ul. mestom stanovená minimálna na 8.000,- sk za m2. V roku 2006 boli susediace 
pozemky v majetku mesta predané vo verejnej súťaži za  16.150,- Sk za m2. Firma 
Aquaterm, s.r.o.,  ktorej  EU pozemky predala, má len jedného pracovníka a má 
v predmete činnosti len sprostredkovanie stavebne činnosti. Z tohto dôvodu vyslovil 
požiadavku, aby sa v budúcnosti mimodotačné zdroje na EÚ nezískavali predajom 
„pod cenu“ a aby sa každý prípadný predaj prerokoval na zasadnutí AS EU. 

 
Ing. Borodovčák, CSc. (NHF) vyslovil názor, vzhľadom k  tomu, že EU je vlastníkom 
majetku veľkých hodnôt, bolo by vhodné vypracovať koncepciu, ako sa bude 
s majetkom EU v budúcnosti nakladať. 

 
Rektor EU prof. Sivák uviedol, že garantuje absolútnu transparentnosť vo 

všetkých aktivitách aj v súvislosti s majetkom univerzity. Bude o nich členov AS EU 
pravidelne informovať. Zároveň informoval, že Správna rada EU mu uložila, aby 
spracoval zámery z hľadiska budúcnosti EU v Bratislave v oblasti investičných aktivít. 

 

Ďalej rektor EU zdôraznill, že mimodotačné zdroje musia mať z hľadiska 
budúcnosti oveľa väčšiu váhu pri financovaní aktivít EU. Je zrejmé, že viaczdrojové 
financovanie musí byť reálne v činnosti EU dennodenne. Nebude možné sa spoliehať 
na dotáciu zo ŠR na vykrytie všetkých aktivít univerzity. 

Aj v závislosti na tom, ako sa budú učitelia a pracovníci snažiť a starať 
o získavanie mimodotačných prostriedkov, bude sa v budúcnosti univerzite dariť 
realizovať rozvojové zámery. Veľmi dôležitá bude v budúcnosti spolupráca 
s hospodárskou praxou. Ako príklad uviedol, že VŠE v Prahe má strategického 
partnera, ktorý v značnej miere pokrýva mimodotačnými prostriedkami činnosť a 
rozvojové zámery VŠE. Podotkol, že aj pre EU v Bratislave bude v budúcnosti 
nevyhnutý takýto strategický partner. Zároveň konštatoval, že je aj na každom 
učiteľovi a pracovníkovi, akým spôsobom si bude v budúcnosti riešiť aj otázku 
mzdových prostriedkov. Aj na univerzitách v zahraničí je totiž základný plat iba jedna 
čiastka príjmu učiteľa vysokej školy a ďalšími časťami sú príjmy najmä z riešených 
projektov. 

Aj učitelia univerzity môžu získavať príjmy z ESF, z riešenia zahraničných 
grantov, z medzinárodných programov. To je správna cesta, pretože sú to zároveň 
aktivity, ktoré v značnej miere vo vzťahu k zahraničiu, k Slovensku ale i k rozpočtu 
pozitívne vplývajú na situáciu na EU. 
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 Pokiaľ učitelia univerzity budú realizovať takýto výskum, vedenie univerzity sa 
im bude snažiť vytvoriť vhodné podmienky a je možné ich napr. aj oslobodiť 
z pedagogických aktivít a podobne. Rektor EU tiež informoval, že na zlepšenie 
koeficientu kvalifikačnej štruktúry univerzity, pri nástupe nových akademických 
funkcionárov (po dohode s dekanmi) rozhodol, že všetci dekani a všetci prorektori 
majú ako hlavnú činnosť na EU - pedagogickú činnosť. Na funkčné miesta dekanov 
a prorektorov majú títo pracovníci iba manažérske zmluvy. 

 

        Ďalšie doplňujúce otázky neboli vznesené, preto dal podpredseda AS EU poverený 
vedením AS EU  hlasovať o predloženom návrhu Rozpisu rozpočtu EU v Bratislave na rok 
2007:  

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať        .......................  25 
Hlasovali za                       .......................   25 
Hlasovali proti                   .......................     0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    0     
 
Uznesenie č. 1 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 20.3.2007 
prerokoval návrh Rozpisu rozpočtu EU v Bratislave na rok 2007 a schvaľuje ho bez 
pripomienok. 

 
Rektor EU v Bratislave poďakoval členom AS EU za schválenie Rozpočtu EU 

v Bratislave na rok 2007. O čerpaní rozpočtu a opatreniach s ním súvisiacich bude 
pravidelne členov AS EU informovať. 

 

Ad 3.: 
  Rektor EU prof. Sivák v úvode uviedol, že materiál „Zásady prijímacieho 

konania na akademický rok 2007/2008 na celouniverzitné študijné programy“ 
predkladá v súlade so štatútom Ekonomickej univerzity. Zásady vypracoval prorektor 
pre vzdelávanie pán do. Daňo. Boli prerokované vo Vedení univerzity a na Kolégiu 
rektora EU. Zdôraznil, že medzi hlavnými úlohami Vedenia EU je aj medzinárodná 
akceptácia EU v Bratislave. Jedným z vážnych momentov tejto akceptácie a vstupu do 
medzinárodných štruktúr je mať zabezpečené celouniverzitné študijné programy 
v cudzích jazykoch. 

Túto požiadavka sa napĺňa na EU aj tým, že FPM EU predložila celouniverzitný 
program v anglickom jazyku a OF EU predložila celouniverzitný program 
vo francúzskom jazyku. 

Na týchto programoch by už mohli študovať prijatí študenti od septembra r. 2007. 
 
Diskusia k bodu 3 

Študentka Kristína Mášková (FHI) sa spýtala či je dostatočný časový priestor medzi 
stanoveným termín na podanie prihlášky a termínom výberového konania na štúdium. 
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- V čl.2 bod 3 je uvedené “Uchádzači o štúdium uvedených študijných 
programov si podávajú prihlášku do 15.j úna 2007. ...“ 

- V čl. 3 bod 7 je uvedené „Výberové konanie sa uskutoční v termíne od 18. do 
22.j úna 2007“. 

 

prof. Rievajová (NHF) uviedla, že by bolo vhodné v Čl. 1 – Všeobecné ustanovenia – 
uviesť, že ide o štúdium pre zahraničných študentov. 
 

Rektor EU poďakoval za pripomienky a uviedol, že budú akceptované.  
 

Do diskusie sa ďalší členovia AS EU nezapojili, preto dal Ing. Borodovčák, CSc. 
o predloženom návrhu „Zásad prijímacieho konania na akademický rok 2007/2008 na 
celouniverzitné študijné programy 2. stupňa“ hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať        .......................  23 
Hlasovali za                      .......................    23 
Hlasovali proti               .......................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    0     
 
Uznesenie č. 2 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 20.3.2007 
prerokoval návrh „Zásad prijímacieho konania na akademický rok 2007/2008 na 
celouniverzitné študijné programy 2. stupňa“ a schvaľuje ho s pripomienkami. 
 

Ad 5.: 
          Rektor EU prof. Sivák informoval členov AS EU že: 

a) Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR bola EU v Bratislave odňatá budova na 
Tajovského ul. 15 v Košiciach a bola prisúdená Židovskej náboženskej obci 
v Košiciach. V tejto súvislosti je potrebné riešiť priestory PHF so sídlom v Koši-
ciach.  
Vedenie EU sa na rokovaniach s predsedom Židovskej náboženskej obci dohodlo, 

že pre rok 2007, resp. 2008 sa zrealizuje dohoda o prenájme budovy.  Je aj ponuka od 
Židovskej náboženskej obce, že pokiaľ bude mať EU finančné zdroje, bolo by možné 
budovu odkúpiť. O ďalšom postupe riešenia tohto problému bude rektor členov AS 
EU informovať. 

b)  Na str. 3 informačného spravodajcu EU – EKONÓM, sú uvedené Hlavné úlohy EU 
v Bratislave v roku 2007. 
Tieto úlohy sú uvedené len na rok 2007. Vedenie EU predloží v septembri 2007 

Koncepciu rozvoja univerzity do konca funkčného obdobia s výhľadom do roku 2015. 
Priority uvedené v bodoch 1. – 5. sú rozpísané tak ako sa činnosť univerzity v roku 

2007 bude uskutočňovať a prizval všetkých členov AS EU na spoluprácu pri ich 
realizovaní. 
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c)  Na  rektoráte a  celouniverzitných pracoviskách EU  sa uskutoční od apríla 2007 
procesný audit, ktorého cieľom je posúdiť jednotlivé činnosti so zámerom 
zabezpečiť ich efektívnosť a kvalitu v budúcnosti. Posúdenie činnosti katedier 
a fakúlt EU sa uskutoční v súvislosti s komplexnou akreditáciou. 

d) Vedenie EU obdržalo z MŠ SR paragrafové znenie návrhu nového vysokoškolské-
ho zákona, ktorého realizácia sa predpokladá od septembra 2007. Rektor uviedol, 
že pripomienky zo SRK boli do zákona zapracované.  

e)  Predseda Správnej rady EU pán Ing. Šramko požiadal o doplnenie členov Správnej 
rady o členov zo študentskej a akademickej časti AS EU. 

Ing. Borodovčák, CSc. – pripomenul, aby fakulty a rektorátne útvary zrealizovali 
voľby zástupcov do AS EU, nakoľko funkčné obdobie AS EU v tomto zložení končí 
30.4.2007. 

 

Zapísala: Ing. Monika Štefíková 
 
                                   Ing. Michal BORODOVČÁK, CSc. 

                                                      podpredseda  AS EU 
poverený vedením AS EU 

 
 
Overovatelia zápisnice:                                         

                                 doc.  Ing. Vladimír MIKULEC, CSc. 
                                          

                                  Mgr. Igor  PARTL       
 


