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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. podľa §9, ods. r) predkladám na dnešnej Akademickej 

obci Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2010. 

 AS EU v Bratislave mal do konca mesiaca september 2010 spolu 33 členov. Od 

októbra 2010 sa rozšíril na 37 členov (teda o štyroch členov), ktorí boli právoplatne zvolení 

v súvislosti so vznikom novej fakulty – Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave. 

 Významné obdobie v roku 2010 – 70. výročie založenia – dnes Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, akreditácia EU v Bratislave, voľby rektora a dekanov fakúlt EU 

v Bratislave, ale aj iné skutočnosti, vytvorili rámec zasadnutí AS EU v Bratislave. Ten sa 

v uvedenom období stretol na svojich zasadnutiach 8-krát (marec, apríl, máj, júl - počas 

dovoleniek, september, október, november, december). 

 V predloženej správe Vás chcem informovať prostredníctvom uznesení z jednotlivých 

zasadnutí AS EU v Bratislave o tých rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré boli prijaté 

a odsúhlasené členmi Akademického senátu EU v Bratislave. 

 

 Prvé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 31.3.2010. Členovia senátu prijali 

nasledovné rozhodnutia a odporučenia k činnosti EU v Bratislave:  

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

31.3.2010 prerokovali a a schválili  návrh na zriadenie „Fakulty aplikovaných jazykov“ 

Ekonomickej univerzity v Bratislave od ak. roku 2010/2011. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

31.3.2010 prerokovali a schválili  „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

rok 2010“ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

31.3.2010 prerokovali a berú na vedomie „Informácie o prvej úprave dotačných 

prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave – rok 2010“ . 

 

 Druhé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 27.4.2010. Boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2009“ 

bez pripomienok. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2009“ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a berú na vedomie „Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v 

Bratislave“ 

 

 

 



Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a súhlasia „s poskytnutím 5 (päť) parkovacích miest vo vlastníctve 

EUBA, subjektu Rímskokatolícka cirkev - Slovenský katolícky kruh v Košiciach na dobu 50 

rokov odo dňa kolaudácie parkovacích miest“.  

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a schválili študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia 

„Medzinárodný finančný manažment“ v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment na 3. 

stupni vysokoškolského štúdia. 

 

 Tretie zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo19.5.2010. Boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.5.2010 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 

v Bratislave na akad. rok 2011/2012 na 1., 2. a 3. stupeň štúdia “ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.5.2010 prerokovali, schválili „Študijný poriadok EU v Bratislave“ a ukladajú rektorovi  

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD. predložiť materiál na MŠ SR .  

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe návrhu 

rektora EU v Bratislave, v zmysle §9 ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zasadnutí 

dňa 19.5.2010 prerokovali a  schválili   „Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe návrhu 

rektora EU v Bratislave, v zmysle §9 ods. 1, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zasadnutí 

dňa 19.5.2010 prerokovali a schválili : „Zriadenie Fakulty aplikovaných jazykov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave k 1. 6. 2010. “  

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe návrhu 

rektora EU v Bratislave, v zmysle §9 ods. 1, písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zasadnutí 

dňa 19.5.2010 súhlasia s návrhom rektora na: „Splynutie, zlúčenie (transformáciu) Ústavu 

jazykov s Fakultou aplikovaných jazykov  Ekonomickej univerzity v Bratislave k 1. 6. 2010. “  

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe návrhu 

rektora EU v Bratislave, v zmysle §9 ods. 1, písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zasadnutí 

dňa 19.5.2010 schválili poverenie výkonom funkcie dekana prof. PhDr. Líviu Adamcovú, 

PhD. do zvolenia dekana FAJ EU v Bratislave (v zmysle §10 ods. 9 citovaného zákona – 

konštitúcia akademických orgánov fakulty sa uskutoční do 6 mesiacov od zriadenia fakulty). 

 

 

 

 



Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe návrhu 

rektora EU v Bratislave, v zmysle §9 ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zasadnutí 

dňa 19.5.2010 prerokovali a  schválili   „Zásady volieb do akademického senátu Fakulty 

aplikovaných jazykov v Bratislave“. Pripomienky, ktoré vyplynuli z diskusie ukladá AS EU 

v Bratislave riaditeľke ÚJ EU v Bratislave zapracovať do materiálu do jedného týždňa. 

Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.5.2010 schválili tajným hlasovaním návrh rektora na nových členov Správnej rady EU 

v Bratislave Ing. Pavla Lančariča, Ing. Alexandra Rozina,CSc., Ing. Ivana Šramka, doc. Ing. 

Petra Mihóka, CSc. 

Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.5.2010 prerokovali a schválili členov disciplinárnej komisie pre celouniverzitné študijné 

programy (za študentskú časť).  

 

 Štvrté zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 22.7.2010. Boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.7.2010 prerokovali a schválili  „Návrh na úpravu spoločných zásad prijímacieho 

konania na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012“.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.7.2010 prerokovali a súhlasia s „Prenájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave.“  

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.7.2010 prerokovali a preskúmali žiadosti študentov o preskúmanie rozhodnutia rektora 

EU v Bratislave v študijnom programe „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.“ Zistili, 

že rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom, vnútornými predpismi EU v Bratislave 

a zásadami prijímacieho konania pre akademický rok 2010/2011. Členovia AS EU potvrdili 

rozhodnutie rektora. 

 

 Piate zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 7.9.2010. Boli prijaté nasledovné 

uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

7.9.2010 preskúmali žiadosti študentov o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave 

o neprijatí na celouniverzitných študijný program „Medzinárodný manažment“. Zistili, že 

rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom, s vnútornými predpismi EU v Bratislave a so 

zásadami prijímacieho konania na akademický rok 2010/2011. Členovia Akademického 

senátu EU v Bratislave žiadosti študentov zamieta a potvrdzuje predchádzajúce rozhodnutie 

rektora. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

7.9.2010 prerokovali a schválili „Návrh zmien v Štatúte EU v Bratislave“. 

 

 



 Šieste zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 5.10.2010. Boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

5.10.2010 prerokovali a schválili  „Úpravu Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave“.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

5.10.2010 prerokovali a berú na vedomie „Informácie o štvrtej a piatej úprave dotačných 

prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave- rok 2010“. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

5.10.2010 prerokovali a súhlasia s „Prenájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave“. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

5.10.2010 zvolili jednomyseľne volebnú komisiu na Prípravu volieb rektora EU v Bratislave 

na funkčné obdobie 2011-2015 v tomto zložení: JUDr. Máriu Veterníkovú, PhD., doc. Ing. 

Alenu Zubaľovú, PhD,. Ing. Danu Rybárovú, PhD., doc. Ing. Mariana Gogu, CSc., Ing. 

Beatu Lipkovú, PhD., Ing. Branislava Lajoša, PhD., PhDr. Jozefa Mruškoviča, Kristínu 

Horníkovú a Lenku Debnárovú. 

 

 Siedme zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 8.11.2010. Boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

8.11.2010  schválili tajným hlasovaním návrh podpredsedníčky AS EU v Bratislave na  

vymenovanie za  člena Správnej rady EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademického 

senátu prof. Ing. Andreja Dupaľa, CSc.  

 

 Ôsme zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 15.12. 2010. Boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2010 prerokovali a schválili  „Internú smernicu o školnom a poplatkoch spojených so 

štúdiom na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012“ bez pripomienok.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2010 prerokovali a berú na vedomie úpravu dotačných zdrojov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na rok 2010 s dodatkami č. 6 a č. 7. 

 

 Záverom môjho vystúpenia k predloženej Správe o činnosti AS EU v Bratislave za rok 

2010 chcel by som tiež oceniť spoluprácu vedenia EU v Bratislave s AS EU v Bratislave, 

študetskými parlamentami, ale i samotnú prácu členov senátu a tlmočiť poďakovanie 

všetkým, ktorí sa v uvedenom období zaslúžili o dobré výsledky a napredovanie našej Alma 

Mater. 

 

 

                                                                                                  prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

Bratislava, 19.1.2011                                                                predseda AS EU v Bratislave  

 


