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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 23. 03. 2017 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na ak. rok 

2017/2018 (rektor, prorektorka EU v Bratislave) 

3. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2017 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

4. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2017 (vedenie AS EU v Bratislave) 

6. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala  

na zasadnutí AS EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., 

prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Denisu Čiderovú, PhD., MA, 

novozvoleného prezidenta ŠP EU v Bratislave Jakuba Ševčíka (FPM) a všetkých prítomných 

členov AS EU v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 35 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

V zmysle rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 

požiadala prítomných o  doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS 

EU v Bratislave nemali žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť, Ing. Máriu Hasprovú, PhD. (OF) a za študentskú časť Jakuba Ševčíka 

(FPM). 

Ad 2.: 

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. vyzvala rektora 

EU v Bratislave prof. Daňa a prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium doc. Čiderovú 

o uvedenie predloženého materiálu. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a prorektorka doc. Ing. 

Denisa Čiderová, PhD., MA predložili na zasadnutí AS EU v Bratislave Spoločné zásady 

prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2017/2018. 

Stručne oboznámili členov senátu s obsahom zásad, ktoré sú vypracované v súlade so závermi 

komplexnej akreditácie a zároveň vychádzajú z poznatkov osvedčených v praxi. Na základe  

žiadosti fakúlt EU v Bratislave je uchádzač o doktorandské štúdium povinný k prihláške 

pripojiť aj motivačný list, ktorým uchádzač preukáže svoju motiváciu o štúdium. Predložený 

materiál bol schválený kolégiom rektora EU v Bratislave. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za uvedenie 

predloženého materiálu a vyzvala členov k diskusii. 

Diskusia: 

- doc. Simonidesová (PHF) – vystúpila s požiadavkou na úpravu článku 2 bodu 4 

v zmysle možnosti prijatia viacerých uchádzačov na jednu vypísanú tému. Vytvoril by 

sa tak priestor pre viacerých doktorandov. 

- prof. Tumpach (FHI) - navrhol v článku 1 v bode 14 vypustiť ostatnú vetu, keďže EU 

v Bratislave nemôže ovplyvniť prácu Ministerstva spravodlivosti SR. 
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- PhDr. Kvapil (FAJ) – vzniesol otázku, či motivačným listom možno posudzovať talent 

uchádzača. 

- prorektorka doc. Čiderová – uviedla, že čl. 2 bod 4, ktorý požaduje jedného uchádzača 

na jednu tému je uvedený paralelne s ostatnými zásadami a materiálmi EU v Bratislave. 

K tejto požiadavke sa priklonili viaceré fakulty. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo doplnil, že je nelogické prijať dvoch uchádzačov  

na jednu tému a následne meniť tému dizertačnej práce. 

- prorektorka doc. Čiderová – uviedla, že ostatná veta v článku 1 v bode 14 je uvedená  

na základe požiadavky jednej z fakúlt. 

- prof. Majdúchová (FPM) informovala, že Ministerstvo spravodlivosti SR vedie zoznam 

tlmočníkov a prekladateľov aj zo zahraničia, ktorí absolvovali požadované skúšky. Ide 

o dikciu zo zákona, preto tiež navrhuje ostatnú vetu vynechať. 

- prorektorka doc. Čiderová odpovedala, že vypracovanie motivačného listu uchádzačom 

o štúdium požadovali fakulty s cieľom, aby sa na doktorandské štúdium dostali len tí 

uchádzači, ktorí majú o dané štúdium seriózny záujem. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo súhlasil s upresnením znenia predloženého materiálu. 

 
Doc. Sodomová poďakovala za pripomienky a podrobné informácie a dala hlasovať za návrh 

uznesenia.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 35 

hlasovali za..........................................................................35 

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

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

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.03.2017 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 

štúdia na EU v Bratislave na akad. rok 2017/2018“ s pripomienkami.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.1. 

Ad 3.:  

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala  

na zasadnutí AS EU v Bratislave kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a odovzdala 

slovo rektorovi prof. Daňovi. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil členom AS EU  

v Bratislave „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2017“. Zdôraznil, že 

materiál bol vypracovaný v súlade s dikciou zákona. Stotožňujú sa s ním všetci dekani EU 

v Bratislave a bol schválený na kolégiu rektora bez pripomienok. Rektor upozornil, že 

rozpočet po prvýkrát zohľadňuje objem výučby jednotlivých fakúlt na iných fakultách. 

Zároveň požiadal pani kvestorku o bližší komentár k rozpisu.  

 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala členov AS EU 

v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý obsahuje: 

Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU v Bratislave na rok 2017,  

Rozpis dotácií EU v Bratislave na rok 2017 a  

Rozpočet výnosov a nákladov EU v Bratislave na rok 2017. 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili Ing. Križovenský (CIT), prof. Tumpach (FHI), prof. Čaplanová (NHF), 

kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová. Obsahom diskusie boli otázky týkajúce sa príjmov, 
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nákladov a výnosov, počtu študentov na EU v Bratislave, snaha hľadania úspor reguláciou 

vykurovania, pripomienky k metodike dotácie tovarov a niektoré formálne pripomienky. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo – doplnil, že s dekanmi jednotlivých fakúlt EU 

 v Bratislave bude 10.4.2017 rokovať o možnosti zvyšovania príjmov mimo štátnych 

dotácii. 

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. poďakovala  

za pripomienky a podrobné informácie a dala hlasovať za predložený návrh uznesenia.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 35 

hlasovali za..........................................................................34 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.03.2017 prerokovali a schválili „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 

2017“ bez pripomienok.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia č. 2 

 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU  

v Bratislave o Prvej a Druhej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2017. 

  Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala pani kvestorke  

za podrobné informácie a otvorila diskusiu. 

 V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili 

k hlasovaniu o návrhu k Prvej a Druhej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 

2017. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 35  

hlasovali za..........................................................................35  

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.03.2017 prerokovali a berú na vedomie „Prvú a Druhú úpravu dotačných zdrojov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2017“.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.3. 

Ad 4.:   

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol v súlade s príslušným 

článkom Zákona o vysokých školách členom AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu 

na nájom nehnuteľných vecí vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok, alebo 

na čas neurčitý. 

 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová bližšie informovala členov AS EU  

v Bratislave o jednotlivých nájomných zmluvách. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie 

týchto 4 nájomných zmlúv:  

1. Nájomca: VM Dent, s. r. o. (MUDr. Marcela Valigová, konateľka) 

• adresa: Červeňová 32, 811 03 Bratislava, IČO: 50264729  

• predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe spolu 45,5 m
2
 (zubná ambulancia 

    o výmere 22,00 m
2
, čakáreň o výmere 10,20 m

2
, oddychová miestnosť o výmere  

   10,60 m
2
, sociálne zariadenie o výmere 2,70 m

2
) v nehnuteľnosti – v budove 
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    internátu vo Vlčom Hrdle v Bratislave nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

    Bratislava II., mestská časť Ružinov, zapísanej na liste vlastníctva č.4590  

    pod súpisným číslom 1038, na parcele č. 3281/10, 

• účel nájmu: výkon stomatologickej lekárskej praxe  

• navrhovaná doba nájmu: 25. 03. 2017 do 31. 12. 2019  

• cena nájmu: 2 548 Eur/rok (56,00 Eur/m
2 

ročne) 

• služby spojené s nájmom: 

a) dodávka tepelnej energie vrátane ohrevu tepelnej úžitkovej vody (TÚV) 

b) dodávka elektrickej energie, 

c) vodné a stočné. 

Náklady za uvedené druhy energií budú stanovené na základe kvalifikovaného 

odhadu energetika EU v Bratislave a dodávka TÚV na základe normatívu pre 

výpočet tepla. 

2. Nájomca: FAMOUS s. r. o. 

• adresa: Rastislavova 5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 

44464983  

• predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe 71,39 m
2
 v nehnuteľnosti – v budove 

  Výučba 2 na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave nachádzajúcej sa v katastrálnom 

  území Bratislava – Petržalka, na parcele číslo 5485/12, súpisné číslo 3340 

  a zapísanej na LV č. 1947 

• účel nájmu: poskytovanie reštauračných služieb (okrem iného príprava a predaj 

  pizze, šalátov, bagiet a pod.) s možnosťou využitia priľahlej terasy v letných 

  mesiacoch, 

• navrhovaná doba nájmu: od. 01. 07. 2017 do 31. 12. 2019  

• cena nájmu: 4 223,43 Eur/rok (59,16 Eur/m
2 

ročne) 

• služby spojené s nájmom: 

a) dodávka tepelnej energie vrátane ohrevu tepelnej úžitkovej vody (TÚV) 

b) dodávka elektrickej energie, 

c) vodné a stočné. 

Náklady za uvedené druhy energií budú stanovené na základe skutočného stavu 

na meračoch. 

3. Nájomca: Art Glass Park s. r. o. 

• adresa: A. Gwerkovej 1536/21, 851 04 Bratislava, IČO 35735864 

• predmet nájmu: nebytové priestory o rozlohe 43 m
2
 v nehnuteľnosti – v objekte 

  Výučby 1 miestnosť č. 104 na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave nachádzajúcej 

  sa v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, na parcele číslo 5488, súpisné 

  číslo 3273 a zapísanej na LV č. 1947 

• účel nájmu: zariadenie a prevádzkovanie kaviarne s poskytovaním jedál 

  (racionálnej výživy, delenej stravy) pre potreby študentov, zamestnancov 

  a návštevníkov EU v Bratislave 

• navrhovaná doba nájmu: od. 01. 10. 2017 do 31. 12. 2019  

  (doba nájmu sa prerušuje vždy od 01. 01. do 31. 01. a od 01. 07 do 30. 09., t. j. 

  skutočná doba nájmu je vždy len 9 mesiacov za 1 kalendárny rok a nájomca hradí  

  v Bratislave nájom len za 8 mesiacov) 

• cena nájmu: 165 Eur/1 m
2 

/rok  (ročné nájomné 7 095 Eur/rok, 591,25 

   Eur/mesiac) 

• služby spojené s nájmom: dodávka tepelnej energie vrátane ohrevu teplej 

   úžitkovej vody, dodávka elektrickej energie, vodné a stočné (ďalej len „energie“) 

   a to na základe skutočného odberu vykázaného na meračoch energií. 

4. Nájomca: Španielske kráľovstvo 
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(Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2007 zo dňa 01. 10. 

2007 v znení  Dodatku č. 1 z 21. 01. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 20. 12. 2011 

a Dodatku č. 3 zo dňa 30. 12. 2014) 

• adresa: Španielske veľvyslanectvo, Kancelária pridelenca pre vzdelávanie, 

  Prepoštská 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31809774 

• predmet nájmu: nebytové priestory – dve miestnosti a príslušenstvo, ktoré sa  

  nachádzajú v nehnuteľnosti na Konventnej ul. č. 1, v Bratislave, zapísanej na LV 

  3580, súpisné číslo 101619, parcela číslo 3219, na 1. poschodí vľavo, ide  

  o miestnosti číslo 215 o výmere 22,55 m
2 

a číslo 221 o výmere 10,25 m
2 

spolu 

  s prechodovou miestnosťou číslo 220 o výmere 32,65 m
2 

vrátane príslušenstva, 

  ktorým
  
je sociálne zariadenie – WC, spolu ide o prenajímané priestory o výmere 

  65,45m
2
, 

• účel nájmu: umiestnenie Španielskej knižnice a Strediska didaktických pomôcok, 

• navrhovaná doba nájmu: od. 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019  

• cena nájmu: 4 800 Eur/rok 

• služby spojené s nájmom: paušál vo výške 400 Eur/ mesiac. 

Diskusia: 

- prof. Čaplanová (NHF) – sa pýtala, prečo je taký veľký rozdiel v cene prenájmu firiem 

Famous a Art Glass, keď obe poskytujú takmer rovnaké reštauračné služby; 

- kvestorka Ing. Dziurová – odpovedala, že ide o vec ponuky a dopytu; 

- Ing. Kuchyňková (CPČaUS) – poukázala aj na skutočnosť, že Art Glass majú prerušenú 

dobu nájmu počas roka; 

- Mgr. Čerňenko (NHF) – navrhol uvažovať o zriadení reprezentačnej kaviarne  

v priestoroch univerzite pre potreby posedení s hosťami univerzity; 

- rektor prof. Daňo – súhlasil s predchádzajúcim návrhom, avšak z hľadiska 

poskytovateľa týchto služieb ide o neatraktívny priestor, v čase prázdnin by bolo jeho 

využívanie minimálne. 

- Bc. Guziňák (ŠP FAJ) – uviedol aj záujem študentov o priestor, ktorý by slúžil  

na predaj kávy na bicykli. 

Keďže nezazneli ďalšie pripomienky a námety k predloženému bodu rokovania, 

podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová vyzvala členov AS EU v Bratislave  

k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 35  

hlasovali za..........................................................................35  

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23. 

03. 2017 prerokovali a schválili všetky štyri predložené nájomné zmluvy bez pripomienok.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.4. 

Ad 5 .:  

  Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová uviedla, že nakoľko sa 

harmonogram rokovaní AS EU v Bratislave na rok 2016 osvedčil, vedenie AS EU  

v Bratislave vypracovalo harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave aj na rok 2017.  

Vyzvala členov AS EU v Bratislave, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu.  

V diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky k návrhu harmonogramu.  
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Výsledky verejného hlasovania o návrhu uznesenia 
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 35  

hlasovali za..........................................................................35  

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí  

dňa 23.03.2017 prerokovali a schválili predložený „Harmonogram zasadnutí AS EU  

v Bratislave na rok 2017“ bez pripomienok.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.5. 

Ad 6 .: 

- prof. Tumpach (FHI) – informoval o  sťažnostiach študentov na podpisovanie 

prezenčných listín na prednáškach aj napriek tomu, že prednášky sú nepovinné. 

- prof. Čaplanová (NHF) – uviedla, že prezenčná listina sa využíva iba na to, aby učiteľ 

vedel o aktivite jednotlivých študentov. 

- prof. Tumpach (FHI) – pripomenul, že ide o pozitívnu diskrimináciu. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo – dodal, že učiteľ pracuje so študentmi aj  

na prednáške a preto je dobré zohľadniť aktivitu študenta aj na tejto forme výučby. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) – nevidí logiku v zberaní dát, študenti majú prísť  

na cvičenia pripravení, ak nie, nemajú sa dostať ku skúške. 

- Ing. Simonidesová (PHF) – poukázala na skutočnosť, že študenti nechodia  

na prednášky a v dôsledku toho chodia na cvičenia nedostatočne pripravení. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) – pripomenul, že toto treba riešiť už pri schvaľovaní 

študijného poriadku. V súčasnosti platnom študijnom poriadku sú prednášky 

nepovinné a preto sa prezenčné listiny nemajú robiť. 

- rektor prof. Daňo – upozornil, že sami učitelia žiadali zrušenie prezenčných listín, 

pretože im to zaberalo veľa času. Diskutovalo sa o rôznych variantoch a po dohode 

bol prijatý kompromis, že prednášky sú nepovinné. 

- prof. Čaplanová (NHF) – navrhla, aby sa do študijného poriadku doplnilo, že 

prezenčné listiny nemôžu byť. 

- Bc. Leonard Guziňák (FAJ) – dokonca vyjadril názor za študentov, že niektoré 

prednášky sú zbytočné a nie sú potrebné. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) – navrhol, aby sme sa vrátili k vypracovaniu etického 

kódexu. 

- prof. Majdúchová (FPM) – sa postavila za názor prof. Čaplanovej. Prezenčná listina 

má slúžiť ako pomôcka pre učiteľa. Ďalej uviedla, že je smutná z toho, ako klesá 

motivácia a radosť z práce u učiteľov. Po 31 rokov pedagogickej práce musí 

konštatovať, že stratila radosť  z vlastnej práce. Nedá sa všetko nalinkovať  

do paragrafov a článkov. Treba nájsť kompromis učiteľ − študent. Dnešní študenti 

majú svoj svet a hľadajú cestu za minimálnu prácu dosiahnuť maximálny zisk. Ale 

firmy požadujú od nás dobrých a pracovitých študentov. 

- rektor prof. Daňo – konštatoval, že sa snažili so študentmi spolupracovať aj pri 

harmonograme akademického roka, napriek tomu, že im vyšli v ústrety, študenti 

zorganizovali petičnú akciu za skrátenie semestra. 

- Bc. Leonard Guziňák (FAJ) – uviedol, že dostali podnety od parlamentov z fakúlt 

a sťažovalo sa 500 študentov z 8 000. 
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- podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, uzavrela diskusiu k problému 

prezenčných listín na prednáškach a vyzvala učiteľov, aby dodržiavali schválený 

Študijný poriadok EU v Bratislave 

- prof. Majdúchová (FPM) – požadovala, či by Ekonomická univerzita nemohla povoliť 

učiteľom pri ceste do zahraničia využiť vlastné motorové vozidlo. Ide o uzatvorenie 

zmluvného vzťahu pracovníka so zamestnávateľom. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová – prisľúbila, že je možné otvoriť a riešiť túto 

požiadavku. S výsledkom riešenia budú všetci oboznámení. Táto negatívna situácia 

vznikla v dávnej minulosti, nakoľko využitie vlastného motorového vozidla bolo 

zneužívané. 

- prof. Majdúchová (FPM) a Ing. Mgr. Černěnko (NHF) – vzniesli pripomienky  

k fungovaniu verejného obstarávania.  

- kvestorka Ing. Dziurová – pripomenula, že na podnet vysokej školy je zmena zákona 

o verejnom obstarávaní nemožná. Musíme postupovať podľa dikcie zákona. 

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová na záver poďakovala prítomným 

za účasť a za podnetné názory a pripomienky na rokovaní AS EU v Bratislave.  

 

 

 

Bratislava 23. 03. 2017 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                 doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

                                                                                           podpredsedníčka AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Mária Hasprová, PhD. (OF) – zamestnanecká časť 

 

 

Jakub Ševčik (ŠP PHF) – študentská časť 

 

 


