
Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 07.04.2011 

 

Program 

1. Otvorenie  
2. Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011 – 2015 s výhľadom do 

roku 2019  
3. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2011 
4. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2010  
5. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2010  
6. Výročná správa o činnosti Správnej rady EU v Bratislave za rok 2010  
7. Rôzne 

 

Uznesenia 
 

K bodu 2 
 
Uznesenie číslo 1/2/2011 
Členovia Správnej rady EU v Bratislave prerokovali v súlade s § 41 ods. 2 zákona o vysokých 
školách „Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011 – 2015 s výhľadom do 
roku 2019“ s týmto záverom: Správna rada EU v Bratislave odporúča rektorovi univerzity 
predložiť Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011 – 2015 s výhľadom do 
roku 2019 v navrhovanom znení na zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave a následne na 
rokovanie Akademického senátu EU v Bratislave.  

 

K bodu 3 

 
Uznesenie číslo 2/2/2011 
Členovia Správnej rady EU v Bratislave prerokovali „Rozpis rozpočtu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na rok 2011“ s týmto záverom:  
Správna rada EU v Bratislave „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 
2011“ schvaľuje bez pripomienok.  
 

K bodu 4 

Uznesenie číslo 3/2/2011 
Správna rada EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2010“ schvaľuje bez pripomienok.  

 
K bodu 5 

Uznesenie číslo 4/2/2011 
Správna rada EU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za 
rok 2010“ bez pripomienok.  



K bodu 6 
 
Uznesenie číslo  5/2/2011 
Členovia Správnej rady EU v Bratislave prerokovali „Správu o činnosti Správnej rady 
Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2010“. Predseda správnej rady požiadal rektora 
EU v Bratislave o jej zverejnenie na internetovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
V súlade s § 41 zákona o vysokých školách bude správa doručená ministrovi školstva SR. 
 
 

 

          Ing. Ivan Šramko, v.r. 
       predseda správnej rady EU v Bratislave 
 

 


