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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19. 6. 2013 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
2. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (podpredsedníčka AS EU 

v Bratislave) 
3. Voľba zástupcu EU v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl (podpredsedníčka 

AS EU v Bratislave) 
4. Výročná správa o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2012 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
5. Štvrtá a piata úprava dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 

2013 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
6. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU 

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
7. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor, 
prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

8. Návrh členov Disciplinárnej komisie EU v Bratislave za študentskú časť(rektor, 
prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

9. Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave na ak. 
rok 2014/2015 ( rektor, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

10. Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor, prorektor pre 
vzdelávanie EU v Bratislave) 

11. Volebný poriadok AS EU v Bratislave (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
12.  Rokovací poriadok AS EU v Bratislave (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
13.  Rôzne  

 
Ad 1.: 
 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala na 
zasadnutí AS EU v Bratislave rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, 
PhD., všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave a osobitne privítala nových členov AS 
EU v Bratislave .  
V zmysle rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 
požiadala prítomných o doplnenie programu zasadnutia AS EU v Bratislave o dva body   
„Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave“ a 
„Schválenie návrhu na nových členov Disciplinárnej komisie za študentskú časť EU 
v Bratislave“. 
     Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti...................................................................... 0 
zdržali sa hlasovania............................................................ 0 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým (doplneným) 
programom. 
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 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 31 
členov, senát bol uznášaniaschopný. 
Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave podpredsedníčka doc. Sodomová 
navrhla volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- PaeDr. Július Dubovský (CTVŠ EU v Bratislave) – predseda volebnej komisie 
- Ing. Beáta Lipková, PhD. (FMV EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
- Mária Harčarufková (FHI EU v Bratislave) – študentská časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Ing. Violu Šuterovú, CSc. (OF EU v Bratislave) a za študentskú časť 
Frenciena Bauera (FMV EU v Bratislave). 
 
Ad 2.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. oboznámila 
členov AS EU v Bratislave so skutočnosťou, že Bc. Tomáš Sokol (OF EU v Bratislave) sa 
písomne vzdal členstva v AS EU v Bratislave za študentskú časť a z tohto dôvodu je potrebné 
tajným hlasovaním, zvoliť podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť. Frencien 
Bauer  informoval členov AS EU v Bratislave, že Študentský parlament EU v Bratislave 
navrhuje za nového podpredsedu  EU v Bratislave prezidenta ŠP EU v Bratislave Radovana 
Lacka (NHF EU v Bratislave).  

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, podpredsedníčka  AS EU v Bratislave  
doc. Sodomová vyzvala študentskú časť AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................8 
hlasovali za...........................................................................7 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
Uznesenie č.1 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 19.6.2013 neschválili tajným hlasovaním návrh na podpredsedu AS EU v 
Bratislave za študentskú časť. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala, že voľba 
podpredsedu AS EU v Bratislavy za študentskú časť sa uskutočnila za veľmi nízkej účasti 
členov študentskej časti AS EU v Bratislave a navrhla zopakovať voľbu na najbližšom senáte. 
Prítomní členovia AS EU v Bratislave s týmto návrhom jednomyseľne súhlasili. 

 
Ad 3.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. predložila  
členom AS EU v Bratislave  písomný návrh študentov na voľbu zástupcu do Študentskej rady 
vysokých škôl. Navrhnutý bol Filip Kadlečík (FAJ EU v Bratislave).  

K predloženému  návrhu  neboli vznesené žiadne pripomienky, preto  podpredsedníčka  
AS EU v Bratislave doc. Sodomová vyzvala študentskú časť AS EU v Bratislave k tajnému 
hlasovaniu . 

Výsledky tajného hlasovania  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................8 
hlasovali za...........................................................................8 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č.2 
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 19. 6.2013  schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie  za člena 
Študentskej rady vysokých škôl Filipa Kadlečíka FAJ EU v Bratislave.  

Podpredsedníčka  AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 

 
Ad 4.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, privítala na rokovaní AS EU 
kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák, uviedol, že EU v Bratislave predkladá „Výročnú 
správu o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2012“, vypracovanú 
v súlade s §20 ods. 3 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložená výročná správa je vypracovaná 
podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ SR a bola overená auditom. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla niektoré ďalšie poznámky 
k predloženej výročnej správe. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, poďakovala za podrobné 
informácie a otvorila diskusiu. 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne podstatné pripomienky k predloženej 
správe a pristúpili k hlasovaniu. 
     Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na rok 2012“ bez pripomienok. 

Podpredsedníčka  AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia.  

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 
porozumenie a pochopenie pri schvaľovaní predloženého materiálu. 

 
Ad 5.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU 
v Bratislave o ďalších úpravách dvoch  dotačných zdrojov EU v Bratislave, ktoré uskutočnilo 
MŠVVaŠ SR.  

Štvrtá úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave bola realizovaná na základe Dodatku 4 
č. 439/2013 k základnej dotačnej zmluve číslo 0947/2012  zo dňa 8. 1. 2013. 

Piata úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave bola realizovaná na základe Dodatku 5 
 č. 0451 /2013 k základnej dotačnej zmluve číslo 0947/2012 zo dňa 8. 1. 2013. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, poďakovala pani kvestorke za 
podrobné informácie a otvorila diskusiu. 

V diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave 
 pristúpili k hlasovaniu. 
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Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a berú na vedomie „Štvrtú a Piatu úpravu dotačných zdrojov EU 
v Bratislave  na rok 2013“. 

Podpredsedníčka  AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 

 
Ad 6.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a kvestorka EU v Bratislave Ing. 
Mária Dziurová predložili AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu na nájom 
nehnuteľnej veci (nebytového priestoru) vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden 
rok. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy: 

1. Nájomná zmluva číslo 17/2013,  
• nájomca: budúci víťaz súťaže na poskytovanie stravovacích služieb v Študentskom 

               domove Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Vlčom Hrdle 
            • predmet nájmu: nebytový priestor – jedna miestnosť (skleník) o výmere celkom  
               94,5 m2 v budove internátu nachádzajúceho sa na adrese Vlčie Hrdlo č. 74, 824 09 
               Bratislava 
            •  doba nájmu: 3 roky 

• účel nájmu: prevádzkovanie kuchyne pre prípravu jedál pre študentov 
                a zamestnancov prenajímateľa a pre cudzích stravníkov, lahôdok a rozličného  
                tovaru. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, poďakovala pani kvestorke za 
podrobné informácie a otvorila diskusiu. 

V diskusii k bodu vystúpili: 
Radovan Lacko (ŠP NHF EU v Bratislave), Dávid Mézeš (ŠP FPM  EU v Bratislave),  

Ing. Kuchyňková (CPČaUS).  
 Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, vyzvala podpredsedníčka 
AS EU v Bratislave doc. Sodomová členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili  „Nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve EU v Bratislave“ . 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 
Ad 7.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, privítala na rokovaní AS EU 
prorektora pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc. 
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Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. predložil na 
rokovanie AS EU v Bratislave prepracované „Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave“. Uviedol, že materiál je upravený v súlade s §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Upravené zmeny sú v materiáli vyznačené farebne. 

V diskusii k bodu vystúpili: 
doc. Zubaľová (NHF EU v Bratislave), Ing. Mgr. Černěnko  (NHF EU v Bratislave), 

Ing. Svobodová (OEPaMU). 
Žiadne ďalšie pripomienky a otázky vznesené neboli, preto podpredsedníčka AS EU 
v Bratislave doc. Sodomová vyzvala členov AS EU v Bratislave k  hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 
bez pripomienok. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 
Ad 8.: 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. uviedol, že pre 
 študentskú časť je disciplinárna komisia volená na jeden rok, preto je potrebné, aby AS EU 
v Bratislave schválil nové zloženie disciplinárnej komisie. 

R. Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave) predniesol návrh na členov disciplinárnej 
komisie EU v Bratislave za študentskú časť na akad. rok 2014/2015: 
Michaela Štefaňáková (NHF EU v Bratislave), Bc. Tomáš Ružička (OF EU v Bratislave), 
Bc. Katarína Karasová (FHI EU v Bratislave), Dávid Mezeš (FPM EU v Bratislave), Martina 
Badinková (FMV EU v Bratislave), Daniel Kováč (FAJ EU v Bratislave), Daniel Pakes (PHF 
EU v Bratislave). 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová požiadala členov AS EU 
v Bratislave, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. 
Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu, vyzvala členov AS EU 
v Bratislave k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili predložený návrh na členov disciplinárnej komisie EU 
v Bratislave za študentskú časť na akademický rok 2014/2015. 



 6

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 

 
Ad 9.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, privítala na rokovaní AS EU 
v Bratislave prorektora pre vzdelávanie  EU v Bratislave prof. Ing . Ferdinanda Daňa, PhD. 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil na rokovanie 
AS EU v Bratislave „Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave na akademický rok 2014/2015“ na 1. a 2. stupeň štúdia. Uviedol, že predložený 
materiál bol prerokovaný s dekanmi jednotlivých fakúlt. 

Prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. podrobne 
oboznámil členov AS EU v Bratislave s predloženým materiálom. Informoval, že Spoločné 
zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2014/2015 sú rámcovo upravené 
a konkrétne zmeny, ktoré sú rozdielne oproti minulému akademickému roku 2013/2014 sú 
v materiáli farebne vyznačené. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za uvedenie 
predloženého materiálu a vyzvala členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 
PhDr. Kvapil (FAJ EU v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU). 

Žiadne ďalšie pripomienky a otázky vznesené neboli, preto podpredsedníčka AS EU 
v Bratislave doc. Sodomová vyzvala členov AS EU v Bratislave k  hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6.2013 prerokovali a schválili „ Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave na akademický rok 2014/2015“ bez pripomienok. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 

 
Ad 10.: 

Prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. podrobne 
oboznámil členov AS EU v Bratislave so  Študijným poriadkom Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, 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 
materiál je upravený podľa novely vysokoškolského zákona a zohľadňuje aj pripomienky, 
ktoré odzneli na zasadnutí kolégia rektora. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za uvedenie 
predloženého materiálu a vyzvala členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 
Ing. Zdarilek (CIT EU v Bratislave), Radovan Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave), 

Ing. Mgr. Černěnko  (NHF EU v Bratislave). 
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému materiálu, dala 

podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová hlasovať. 
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Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................29 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................2 
Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6. 2013 prerokovali a schválili „ Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave“ . 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom  AS EU v Bratislave za 

schválenie Spoločných zásad prijímacieho konania  na akad. rok 2014/2015 a Študijného 
poriadku EU v Bratislave. 
Ad 11.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. oboznámila 
členov AS EU v Bratislave s upraveným Volebným poriadkom AS EU v Bratislave, v ktorom 
je zohľadnená novela vysokoškolského zákona. Zároveň vyzvala členov AS EU v Bratislave 
k diskusii. 

V diskusii k uvedenému  bodu vystúpili: 
Andrej Ralbovský (OF EU v Bratislave), Ing. Lipková ( FMV EU v Bratislave), Ing. Zdarilek 
(CIT EU v Bratislave), Radovan Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave). 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 10 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6. 2013 prerokovali a schválili „Volebný poriadok AS EU v Bratislave“ . 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 

 
Ad 12.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. oboznámila 
členov AS EU v Bratislave s upraveným Rokovacím poriadkom AS EU v Bratislave, ktorý 
zohľadňuje najnovšiu novelu vysokoškolského zákona. Zároveň vyzvala členov AS EU 
v Bratislave k diskusii. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 
 Radovan Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave), doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave). 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 11 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
19. 6. 2013 prerokovali a schválili „Rokovací poriadok AS EU v Bratislave“ . 
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Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné 
prijatie uznesenia. 

 
Ad 13.: 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák v bode rôzne oboznámil členov AS EU 
v Bratislave s niektorými skutočnosťami na EU v Bratislave od ostatného zasadnutia 
AS EU v Bratislave. Uviedol, že absolútnou prioritou pre celú EU v Bratislave je pre 
budúci akademický rok príprava komplexnej akreditácie EU v Bratislave. 

- Zároveň informoval, že  prof. Dušan Mramor, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity 
v Ljubljane vo svojej správe aj napriek určitým výhradám odporúča, aby  EU 
v Bratislave pokračovala v ďalšej etape medzinárodnej akreditácie. 

- Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala členom AS EU 
v Bratislave za ich účasť na zasadnutí akademického senátu a zaželala im príjemné 
dovolenkové obdobie. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 
spoluprácu v akademickom roku 2012/2013 a poprial študentom a učiteľom príjemné 
prázdniny a dovolenky. 
 
 
 

Bratislava 19. 6. 2013 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                 doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 
                                                                                          podpredsedníčka AS EU v Bratislave  
                                                                                         poverená vedením AS EU v Bratislave 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

- Ing. Viola Šuterová, CSc. (OF EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 
 

 
 
– Frencien Bauer (FMV EU v Bratislave) – za komoru študentov 

 


