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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19. 05. 2010 
 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012 na 

1., 2. a 3. stupeň štúdia (rektor, prorektor pre vzdelávanie, prorektorka pre vedu 

a doktorandské štúdium EU v Bratislave) 

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

4. Štatút Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj, 

riaditeľka ÚJ EU v Bratislave) 

5. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov EU 

v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj, riaditeľka ÚJ EU v Bratislave) 

6. Návrh na nových členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

7. Návrh na členov disciplinárnej komisie pre celouniverzitné študijné programy (rektor, 

prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

8. Rôzne 
  
Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 

EU v Bratislave rektora Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., prorektora pre vzdelávanie 

prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium EU 

v Bratislave prof. Ing. Dagmar Lesákovú, CSc.,  prorektora pre rozvoj EU v Bratislave doc. 

Ing. Ľubomíra Striešku, CSc., riaditeľku Ústavu jazykov EU v Bratislave prof. PhDr. Líviu 

Adamcovú, CSc. a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 

prítomných o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia AS EU v Bratislave.  

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým programom. 

Z 33 členov AS EU v Bratislave bolo prítomných 27 členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť PhDr. Ivetu Rizekovú (ÚJ EU v Bratislave) a za študentskú časť 

Bohdanu Jakončukovú  (FMV EU v Bratislave). 

Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda prof. Dupaľ navrhol 

volebnú komisiu v nasledovnom zložení : 

- Ing. A. Zdarílek – predseda volebnej komisie 

- doc. Ing. E. Fetisovová, CSc. 

- Maroš Šinský.  Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie 

volebnej komisie. 

  

Ad 2.: 

 Rektor prof. Sivák, predložil  na rokovanie AS EU v Bratislave „Spoločné zásady 

prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012 na 1., 2. a 3. stupeň štúdia“ 

Uviedol, že predložený materiál bol prerokovaný a schválený členmi vedenia a kolégiom 

rektora EU v Bratislave.  

Prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo, oboznámil členov AS EU v Bratislave so 

Spoločnými zásadami prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň štúdia na EU v Bratislave na ak. 

r. 2011/2012. V podstate ide o zásady obdobné so zásadami, ktoré platili pre tento 

akademický rok, zmeny nastali v súvislosti so vznikom novej fakulty. Rozdiel je tiež v tom, 
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že EU v Bratislave nebude zohľadňovať u uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave výsledky 

štúdia zo strednej školy, ale uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacích 

skúšok. Všetky pripomienky, ktoré vyplynuli z kolégia rektora, sú v predloženom materiály 

už zapracované. 

 Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium  na EU v Bratislave prof. Lesáková, 

oboznámila členov AS EU v Bratislave so Spoločnými zásadami prijímacieho konania na 3. 

stupeň štúdia. Ide o zásady nadväzujúce na minuloročné zásady, ale počet študujúcich na 

treťom stupni sa mení v závislosti od pridelených prostriedkov z MŠ SR. Zmena v porovnaní 

s minulým rokom nastala v určení náhradného termínu konania prijímacej skúšky, ktorý je 

v kompetencii dekanov príslušných fakúlt. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval za uvedenie predloženého 

materiálu a vyzval členov AS EU k diskusii. 

 

Diskusia 

- Ing. Zdarílek (ÚVT EU v Bratislave)  upozornil na formálne pripomienky na str. 5. 

- doc.  Lipianska, (OF EU v Bratislave) sa opýtala, či je potrebné uvádzať požiadavku v 

článku 6 v bode 1, týkajúci sa diferenčných skúšok.  

- prorektor prof. Daňo, odpovedal, že táto požiadavka musí byť uvedená a vyplýva zo 

zákona o vysokých školách. 

 

Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému materiálu, dal 

predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

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.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 3.:  

Prorektor prof. Daňo, oboznámil členov AS EU v Bratislave so Študijným poriadkom, 

ktorý sa vydáva ako vnútorný predpis EU v Bratislave v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Predložený študijný poriadok upravuje otázky vysokoškolského štúdia 

na EU v Bratislave a jej fakultách. Prorektor prof. Daňo uviedol, že v materiáli sú už 

zohľadnené aj pripomienky, ktoré odzneli na zasadnutí kolégia rektora. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval za uvedenie materiálu a vyzval 

členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

 

Diskusia 

- Ing. Zdarílek (ÚVT EU v  Bratislave)  sa informoval, či by sa nemala vzhľadom na 

informačný systém  určiť skupina jazykov, v ktorých podľa článku 3 odseku 3 študent 
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môže pri celouniverzitných študijných programoch so súhlasom rektora EU v Bratislave 

záverečnú prácu napísať a obhajovať aj v inom jazyku ako štátnom jazyku. 

- prorektor prof. Daňo odpovedal, že podľa zákona si študent môže na napísanie vybrať 

ľubovoľný jazyk, dôležité je, aby uviedol resumé v slovenskom jazyku. 

- doc. Lipianska (OF EU v Bratislave), mala k niektorým  bodom študijného poriadku 

formálne pripomienky. 

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému materiálu, dal 

predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

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 .  

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

schválenie Spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 

2011/2012 na 1., 2. a 3. stupeň štúdia a Študijného poriadku EU v Bratislave, ktoré sú 

výsledkom dohody medzi fakultami, ale aj študentmi univerzity. 

 

Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  uviedol, že zriadenie novej fakulty je pre EU 

v Bratislave veľmi dôležitou udalosťou a zároveň ide o splnenie jedného z dlhodobých 

zámerov rozvoja EU v Bratislave na roky 2011 – 2015. 

 Prof. Adamcová, riaditeľka Ústavu jazykov EU v Bratislave zdôraznila, že Štatút 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave (ďalej len FAJ EU v Bratislave) vychádza zo 

štatútu EU v Bratislave. Upravuje postavenie, činnosť a organizačnú štruktúru orgánov 

fakulty v systéme akademickej samosprávy FAJ EU v Bratislave.  

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval za uvedenie materiálu na 

zriadenie FAJ EU v Bratislave a vyzval členov AS EU k diskusii podľa jednotlivých častí. 

 

Diskusia 

- PhDr. I. Rizerková (ÚJ EU v Bratislave) požiadala o doplnenie znenia o dodatok „ aj na 

ostatných fakultách“ v článku 8 bod 3.a 4., ktorý sa týka len výučby na novej fakulte 

a neberie do úvahy výučbu jazykov na ostatných fakultách EU v Bratislave. 

- prorektor prof.  Daňo súhlasí s doplnením dodatku  v článku 8 bodu 3 a 4. „aj na ostatných 

fakultách“. 

- prof. F. Peller (FHI EU v Bratislave) upozornil na článok 32 bod 1, v ktorom by mala byť 

doplnená posledná veta v nasledujúcom znení:„ Titul sa priznáva významným pedagógom 

a významným domácim a zahraničným osobnostiam politického a hospodárskeho života. 

- prorektor prof.  Daňo súhlasil s úpravou článku 32 bodu 1. 
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Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky dal predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ hlasovať o Štatúte FAJ EU v Bratislave. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

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. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  uviedol, že dnešné zasadnutie AS EU v Bratislave 

je veľmi dôležité, pretože sa vytvoril priestor, aby v súlade so zákonom o VŠ sa zriadila FAJ. 

Ide o jedinú fakultu tohto zamerania na Slovensku, ktorá ponúka uvedený študijný program 

a považuje ju za veľmi perspektívnu pre študentov, ktorí budú na nej študovať. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák ďalej navrhol členom AS EU v Bratislave, aby 

odsúhlasili návrhy týkajúce sa  

-  vzniku novej fakulty k 1. 6. 2010,  

- splynutie, zlúčenie (transformáciu) Ústavu jazykov s Fakultou aplikovaných jazykov 

 k 1. 6. 2010, 

- poverenia výkonu funkcie dekana prof. PhDr. Líviu Adamcovú, PhD. do zvolenia dekana  

FAJ EU v Bratislave. 

Diskusia 

- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) uviedol podporné stanovisko k zlúčeniu ÚJ 

s FAJ EU v Bratislave a podporil navrhované riešenie. 

 

Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky dal predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania k zriadeniu FAJ k 1. 6. 2010: 
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

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. “  

 

Výsledky verejného hlasovania k splynutiu, zlúčeniu ÚJ s FAJ EU v Bratislave: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

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. “  

 

Výsledky verejného hlasovania poveruje výkonom funkcie dekana  riaditeľku ÚJ  

prof. L. Adamcovú 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

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). 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

jednotlivých uznesení. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom akademického senátu za  

schválenie predložených návrhov týchto dôležitých rozhodnutí z hľadiska zriadenia a činnosti  

novej fakulty. 

 

Ad 5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  uviedol, že zriadenie novej fakulty si vyžaduje aj 

zriadenie Akademického senátu fakulty aplikovaných jazykov. S tým súvisí i schválenie 

Zásad volieb do AS FAJ EU v Bratislave. 

 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave , aby sa 

vyjadrili k predloženému materiálu. 
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Diskusia 

- doc. Lipianska, (OF EU v Bratislave), prof. Peller (FHI EU v Bratislave), Ing. Zdarílek 

(ÚVT EU v  Bratislave), prof. Tóth ( FMV EU v Bratislave), prof. E. Rievajová ( NHF 

EU v Bratislave),  uviedli k niektorým  bodom predloženého materiálu formálne 

pripomienky. 

- prof. Adamcová, riaditeľka Ústavu jazykov EU v Bratislave súhlasila so zapracovaním 

predložených pripomienok. 

 

Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky dal predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

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. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

jednotlivých uznesení. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom akademického senátu za 

pozitívne stanovisko k uvedenému materiálu. 

 

Ad 6: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák, predložil členom AS EU v Bratislave nasledovné 

návrhy na schválenie nových členov Správnej rady EU v Bratislave. 

Ing. Viktorovi Maťovčíkovi skončilo funkčné obdobie člena Správnej rady 

a neprejavil už záujem ďalej pracovať v Správnej rade. Miesto neho rektor EU v Bratislave 

prof. Sivák navrhol schváliť:  

Ing. Pavla Lančariča, CSc., generálneho riaditeľa Orange Slovensko, za nového člena 

Správnej rady EU v Bratislave. Ide o absolventa EU v Bratislave, významného 

spolupracovníka univerzity a tiež člena vedeckej rady OF EU v Bratislave.  

Ďalej rektor EU predložil nasledovné návrhy na schválenie za členov Správnej rady: 

a) Ing. Alexander Rozin, CSc., predseda predstavenstva a generálneho riaditeľa 

Incheba, a. s. Bratislava. Ide o znovuzvolenie doterajšieho člena Správnej rady EU 

v Bratislave a dlhoročného spolupracovníka s EU v Bratislave. 

b) Ing. Ivan  Šramko. Ide o znovuzvolenie člena Správnej rady, ktorému skončilo 

funkčné obdobie člena Správnej rady EU v Bratislave. Je veľvyslancom a stálym 

predstaviteľom SR pri OECD so sídlom v Paríži a doteraz bol predsedom Správnej rady.  

c) doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda SOPK. Ide o absolventa EU v Bratislave, 

ktorý dlhodobo udržiava odborné väzby a vzťahy s EU v Bratislave a je aj členom Vedeckej 

rady EU v Bratislave.  
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým návrhom. 

Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženým návrhom, vyzval 

predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ k tajnému hlasovaniu k jednotlivým predloženým 

návrhom.  

Výsledky tajného hlasovania - Ing. Pavol Lančarič : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Výsledky tajného hlasovania - Ing. Alexander Rozin, CSc.  : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

hlasovali za..........................................................................24 

hlasovali proti.......................................................................3 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Výsledky tajného hlasovania - Ing. Ivan Šramko: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Výsledky tajného hlasovania - doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

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. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom akademického senátu  

za schválenie nových členov Správnej rady. 

 

Ad 7: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  uviedol návrh. Zdôraznil, že u študentskej časti je 

disciplinárna komisia volená na jeden rok, preto je potrebné, aby AS EU v Bratislave schválil 

nové zloženie disciplinárnej komisie. 

M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) predniesol návrh na členov disciplinárnej 

komisie pre celouniverzitné študijné programy za študentskú časť: 
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Ivana Pecúchová (NHF EU v Bratislave), Ingrid Drugová (OF EU v Bratislave), Lucia 

Mieresová (FHI EU v Bratislave), Denisa Tadianová (FPM EU v Bratislave), Bohdana 

Jakončuková (FMV EU v Bratislave). 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým návrhom. 

Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženým návrhom, vyzval 

predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ k hlasovaniu k  predloženým návrhom.  

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................27 

hlasovali za..........................................................................27 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

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).  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

 K bodu rôzne: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  informoval členov AS EU v Bratislave 

o uskutočnených a pripravovaných aktivitách, ktoré súvisia so 70. výročím vzniku univerzity. 

Prof. Dupaľ predseda AS EU v Bratislave poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

účasť. 

V závere zasadnutia rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU 

v Bratislave za postoje, porozumenie a schválenie predložených dokumentov. Zaželal 

všetkým prítomným úspešný záver akademického roka 2009/2010. 

 

 

Bratislava 19.5.2010 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

PhDr. Iveta Rizeková (ÚJ EU v Bratislave)– za komoru zamestnancov 

 

  

Bohdana Jakončuková (FMV EU v Bratislave) – za komoru študentov 


