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Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, 

 

začína ďalší akademický rok, rok 2017/2018. Pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som Vám všetkým 

poprial veľa úspechov v práci a štúdiu, aby ste tento rok prežili v zdraví a spokojnosti, aby sa Vám naplnili 

očakávania, s ktorými do nového akademického roka vstupujete.  

Tak, ako všetky predchádzajúce roky, aj ten uplynulý bol spojený s realizáciou náročných úloh, s ktorými 

sa muselo tak vedenie univerzity, vedenia jednotlivých fakúlt, ale aj Vy všetci vysporiadať. Každý svojou 

mierou prispel k tomu, aby sme mohli na začiatku nového akademického roka skonštatovať, že sa nám 

podarilo úlohy, ktoré nás v ňom čakali, plniť.  

Uplynulý akademický rok bol na univerzite poznačený viacerými udalosťami a aktivitami, ktoré do určitej 

miery ovplyvnia dianie na univerzite aj v tomto akademickom roku. Naša pozornosť sa sústredila do 

všetkých ťažiskových oblastí činnosti univerzity, ktorými sú predovšetkým vzdelávanie a zvyšovanie jeho 

kvality, vedecko-výskumná a projektová činnosť, rozvoj internacionalizácie vzdelávania a rozširovanie 

mobilít študentov a zamestnancov, a v neposlednom rade tiež skvalitňovanie podmienok práce 

zamestnancov a podmienok štúdia a ubytovania študentov. 

Jednotlivé fakulty vo vzdelávacom procese koncentrovali svoje úsilie najmä na zvyšovanie kvality 

vzdelávania, aby absolventi študijných programov boli schopní uplatniť sa nielen na domácom, ale v čoraz 

väčšej miere aj na medzinárodnom trhu práce. O trvale dobrej kvalite vzdelávania na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave svedčí predovšetkým tá skutočnosť, že absolventi univerzity sú u zamestnávateľov 

dlhodobo najžiadanejšími spomedzi  absolventov všetkých vysokých škôl. Dokumentujú to aj rôzne 

prieskumy a štatistické zisťovania. Podľa najznámejšieho rebríčka pracovného portálu Profesia.sk sa 

umiestnila najvyššie práve naša univerzita, o absolventov ktorej sa zamestnávatelia zaujímajú zo všetkých 

verejných vysokých škôl v SR najviac. Táto skutočnosť je pre univerzitu veľmi potešujúca, ale aj 

zaväzujúca. Ďalším dôkazom zvyšujúcej sa kvality nielen vzdelávacej, ale aj vedecko-výskumnej 

a publikačnej činnosti je to, že jednotlivé fakulty v uplynulom akademickom roku akreditovali študijné 

programy, resp. habilitačné a inauguračné konania, na ktoré mali po skončení komplexnej akreditácie 

pozastavené práva alebo priznané práva s časovým obmedzením.  

Úspešne pokračuje spolupráca fakúlt univerzity s inými fakultami slovenských vysokých škôl, resp. 

spolupráca so zahraničnými univerzitami. Univerzita získala nedávno akreditáciu na študijný program 2. 

stupňa štúdia Právo a ekonómia v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, ako aj akreditáciu 

na študijný program Global Finance v anglickom jazyku v spolupráci s univerzitou NIDA v Bangkoku. 

K existujúcim dohodám o dvojitých a spoločných diplomoch s Martin Luther Universität v Halle-

Wittenberg v SRN, s Nottingham Trent University v Anglicku, s Université de Lorrain Nancy vo 

Francúzsku, s Université de Strassbourg vo Francúzsku, s univerzitou NIDA v Bangkoku v Thajsku, ako aj 

s Vysokou školou ekonomickou v Prahe pribudla v uplynulom akademickom roku ďalšia dohoda 

o dvojitom diplome s University of Latvia v Rige a dohoda o dvojitých diplomoch na dva študijné 

programy s Ningbo University v Číne. Študenti môžu v rámci programu Erasmus+ študovať na viac ako 

300 zahraničných univerzitách vo viac ako 60 krajinách sveta. Najnovšie boli medzi tieto krajiny zaradené 

aj univerzity v Číne, Gruzínsku, Juhoafrickej republike, Kambodži, Keni a na Mauríciu.  

Vedecko-výskumná činnosť predstavuje jednu z kľúčových činností univerzity. Vysokoškolskí učitelia 

a výskumní pracovníci univerzity sa zamerali na uskutočňovanie výskumných aktivít, ktoré prispievajú 

k rastu vedecko-výskumného potenciálu univerzity v oblasti ekonomických vied v SR a vytvárajú 

predpoklady pre prehlbovanie výskumu univerzity v európskom výskumnom (a inovačnom) priestore. 

Vedecko-výskumná činnosť tvorivých pracovníkov univerzity sa uskutočňovala najmä prostredníctvom 

riešenia domácich a zahraničných výskumných projektov, projektov mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov v dennej forme štúdia, ale aj projektov aplikovaného výskumu. K významným vedecko-

výskumným aktivitám v tomto akademickom roku bude patriť okrem riešenia projektov VEGA, KEGA, 

APVV a iných domácich projektov aj riešenie projektov z programu  Horizont 2020: Environmental 

Diplomacy and Geopolitics, projektu Tvorba európskych politík na podporu rovnosti v zdraví a projektu 

eMobilita – Electromobility in urban transport: a multi-dimensional innovation (socio-economic and 

environmental effects). 
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Významnú komunitu v rámci univerzity predstavujú študenti. Bez ich iniciatívy a aktivít by na univerzite 

nepulzoval pravý univerzitný život. O ich aktívnej účasti na živote univerzity svedčí to, že sa pravidelne 

zúčastňujú vedeckých podujatí venovaných prezentácii výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na 

národnej, či medzinárodnej úrovni, ale zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými 

spoločnosťami hospodárskej praxe, bankami, či inštitúciami decíznej sféry, v ktorých dosahujú 

mimoriadne úspechy. Za zmienku stoja tiež športové úspechy študentov univerzity v rámci Centra 

telesnej výchovy a športu, ako aj úspechy volejbalového klubu Slávia Ekonomická univerzita. Ich 

príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity u relevantnej verejnosti.   

Univerzita venovala a aj v nasledujúcom roku bude venovať zvýšenú pozornosť skvalitňovaniu 

pracovných a študijných podmienok pre svojich zamestnancov a študentov. V uplynulom akademickom 

roku sa začalo s rekonštrukciou ďalších blokov v ŠD Horský park, zlepšil sa ubytovací štandard 

vybraných kapacít študentských domovov. V rámci architektonickej debarierizácie akademického 

prostredia univerzita zabezpečila inštaláciou elektrickej schodiskovej plošiny  prístupnosť blokov vo 

vybraných priestoroch pre študentov so špecifickými potrebami.  

Ekonomická univerzita v Bratislave trvalo spolupracuje s inštitúciami a organizáciami z hospodárskej 

praxe, ktorých zástupcovia sa okrem iného podieľajú viacerými formami na odbornej príprave študentov 

a v uplynulom období uzatvorila niekoľko nových zmlúv o spolupráci. Pokračuje v procese 

medzinárodnej akreditácie AACSB, preto bude našou snahou úspešne plniť náročné kritériá a štandardy 

vytýčené pre túto akreditáciu. 

Aj v novom akademickom roku pred nami všetkými budú stáť náročné úlohy, ktorých realizácia nebude 

ľahká a bude si vyžadovať nasadenie ľudských síl a veľa finančných prostriedkov. Pozývam týmto 

všetkých učiteľov, zamestnancov, ale aj študentov spolupracovať na ich napĺňaní, lebo len spoločný 

postup a úsilie všetkých sú základom pre úspech a konkurencieschopnosť univerzity, ako aj pre upevnenie 

jej postavenia nielen na Slovensku, ale aj európskej dimenzii. 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti, 

 

na začiatku nového akademického roka 2017/2018 Vám všetkým ďakujem za prácu vykonanú 

v uplynulom akademickom roku. Zároveň Vám prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho 

tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu. Všetkým študentom prajem veľa študijných úspechov, a osobitne 

študentom, začínajúcim štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prajem, aby sa im štúdium na 

univerzite páčilo, aby rozhodnutie študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave nikdy neoľutovali 

a aby bol pre nich tento prvý akademický rok strávený na univerzite úspešný po všetkých stránkach. 

 

V Bratislave, august 2017 

 

                     Ferdinand Daňo 

                                                                                                 rektor 
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prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. 

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
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 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., MA 

 prorektor pre rozvoj univerzity prorektorka pre vedu 

 štatutárny zástupca rektora a doktorandské štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD. 

 prorektorka pre vzdelávanie prorektor pre medzinárodné vzťahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ, PhD. Ing. Mária DZIUROVÁ 

 prorektorka pre manažovanie kvestorka 

 akademických projektov 
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O Ekonomickej univerzite v Bratislave 
  

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa počas jej existencie uskutočnili viaceré zmeny 

z hľadiska názvu, zamerania a obsahu štúdia, ako aj organizačnej štruktúry. Škola vznikla v roku 

1940, kedy obchodné a priemyselné komory - bratislavská, banskobystrická a prešovská – zriadili 

súkromnú Vysokú obchodnú školu v Bratislave, ktorej vláda udelila právo verejnosti. Nariadením 

Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. bola Vysoká obchodná škola poštátnená a premenovaná na 

Slovenskú vysokú školu obchodnú. V roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysokú školu 

hospodárskych vied. Vládnym nariadením č. 40/1952 sa upravil názov školy na Vysokú školu 

ekonomickú. Zákonom SNR č. 139/1992 Zb. z 27. 2. 1992 bola Vysoká škola ekonomická 

v Bratislave rozdelená na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb 

a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici. Na základe zákona SNR č. 292/1992 Zb. bol 

zmenený názov Vysokej školy ekonomickej na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od 1. júna 

2010 pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave aj ďalšia, v poradí siedma fakulta – Fakulta 

aplikovaných jazykov.  

So vznikom školy sú spojené mená takých významných osobností, ako boli prof. PhDr. Jur 

Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc., prof. Ing. Ladislav Cicvárek a 

ďalší. Práve ich zásluhou sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku. 

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí sedem fakúlt:  

- Národohospodárska fakulta so sídlom v Bratislave, 

- Obchodná fakulta so sídlom v Bratislave,  

- Fakulta hospodárskej informatiky so sídlom v Bratislave, 

- Fakulta podnikového manažmentu so sídlom v Bratislave,  

- Fakulta medzinárodných vzťahov so sídlom v Bratislave, 

- Fakulta aplikovaných jazykov so sídlom v Bratislave, 

- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. 

Počas 76-ročnej existencie EU v Bratislave absolvovalo štúdium na univerzite viac ako 100  

tisíc absolventov všetkých stupňov štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 8 000 študentov.  

 EU v Bratislave je signatárom Magna Charta Universitatu a pripojila sa tiež k iniciatíve OSN 

Global Compact. Zároveň aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách: 

- AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business 

- EFMD – European Foundation for Management Development 

- EUA – European University Association 

- IAU – International Association of Universities 

- EDAMBA – European Doctoral Association for Master and Business Administration 

- CEISAL – Consejo Europeo de Estudios Sociales de América Latina 

- SURF – European Money and Finance Forum 

- CIDD – Consortium of International Double Degrees 

- EAIE – European Association for International Education 

- ERSA – European Regional Science Association 
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V akademickom roku 2017/2018 vstupuje EU v Bratislave do ak. roka, v ktorom ako 

univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie v 61 študijných programov, z toho 19 bakalárskych, 

30 inžinierskych/magisterských a 12 doktorandských študijných programov. Z týchto študijných 

programov sa budú viaceré študijné programy zabezpečovať komplexne v niektorom cudzom jazyku. 

EU v Bratislave je od roku 2012 aj v procese medzinárodnej akreditácie, ktorú udeľuje 

akreditačná agentúra AACSB International, sídliaca v USA. Táto agentúra patrí medzi tri 

najuznávanejšie agentúry na svete, zamerané na akreditáciu kvality vysokých škôl pôsobiacich 

v oblasti ekonómie a manažmentu. Proces získania akreditácie trvá niekoľko rokov, pretože od 

univerzity sa očakáva, že preukáže kontinuálne zlepšovanie kvality vo vzdelávaní, výskume 

a v ďalších oblastiach svojej činnosti. Získanie medzinárodnej akreditácie AACSB sa predpokladá 

v roku 2019. 

Tvoriví pracovníci EU v Bratislave uskutočňujú základný a aplikovaný výskum komplexne 

pokrývajúci témy z rôznych oblastí ekonómie a manažmentu. V tomto ak. roku sa bude pozornosť 

vo výskume na univerzite primárne zameriavať na problematiku znalostnej ekonomiky, dopadu 

inovácií a vplyvu technológií na ekonomiku, na nové formy verejnej správy, zdroje ekonomického 

rastu a konkurencieschopnosti, procesy globalizácie, na dynamiku na finančných trhoch, procesy 

regulácie, správy a riadenia firiem v oblasti medzinárodného obchodu, ako aj na spôsoby riešenia 

problému nezamestnanosti a sociálnu ekonómiu. V predchádzajúcom ak. roku bude pokračovať 

i posilňovanie interdisciplinárnych prvkov vo výskume na univerzite. Univerzita bude ďalej rozvíjať 

výskumnú spoluprácu so špičkovými výskumnými pracoviskami v SR i v zahraničí, napr. v spolupráci 

so SAV a ďalšími partnerskými inštitúciami sa EU v Bratislave podieľa na riešení projektu 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Jednou z kľúčových úloh tvorivých 

pracovníkov bude tiež aktívne zareagovať na aktuálne výzvy v rámci programu Európskej únie 

„Horizont 2020“ a prispieť tak k ďalšiemu posilneniu medzinárodného rozmeru vo výskume na 

univerzite.  

EU v Bratislave od roku 1993 udeľuje významným osobnostiam ekonomickej vedy, 

hospodárskeho a spoločenského života čestný titul „Doctor honoris causa“ (Dr.h.c.). Za toto obdobie 

univerzita vyznamenala týmto titulom 29 osobností, medzi ktorých patria napr. F. Vranitzky, L. 

Balcerowicz, R. Barre, V. Klaus, D. J. Johnston, W. Roth, G. S. Zavvos, J. A. Gurría Treveńo, J. M. 

D. Barosso, A. Chochoł. 

V posledných rokoch na EU v Bratislave prednášali a diskutovali s učiteľmi a študentmi piati 

nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu, prof. Robert J. Aumann, prof. Edward C. Prescott, prof. 

Robert A. Mundel, prof. Edmund S. Phelps, prof. Oliver E. Williamson. 
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Organizácia vysokoškolského štúdia a kreditový systém 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 

Vysokoškolské štúdium na EU v Bratislave je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizované ako 

trojstupňové. Všetky študijné programy, v ktorých EU v Bratislave a jej fakulty poskytujú 

vysokoškolské vzdelávanie, sú v rámci sústavy študijných odborov akreditované Akreditačnou 

komisiou, poradným orgánom vlády SR, a poskytujú komplexné a ucelené vzdelávanie 

z ekonomických vedných disciplín v uvedených profiláciách, na základe ich dlhodobého rozvoja. 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia predstavuje bakalárske štúdium. Jeho štandardná 

dĺžka v dennej forme štúdia sú tri akademické roky. Prvý stupeň poskytuje nevyhnutné poznatky 

a vedomosti potrebné na zvládnutie problematiky ekonomických vedných disciplín a zároveň 

modeluje základný všeobecný profil absolventa EU v Bratislave a danej fakulty poskytujúcej 

vzdelávanie vo vybranom študijnom programe. Na úspešné absolvovanie prvého stupňa štúdia 

musí študent získať najmenej 180 kreditov, vykonať štátnu skúšku a obhájiť záverečnú prácu. Po 

úspešnom absolvovaní prvého stupňa štúdia získava jeho absolvent akademický titul „bakalár“ 

(„Bc.“).  

Po absolvovaní prvého stupňa, t.j. bakalárskeho štúdia, a po splnení podmienok 

jednotlivých fakúlt, sa môžu študenti prihlásiť na druhý stupeň štúdia, t.j. na inžinierske štúdium 

(na Fakulte aplikovaných jazykov na magisterské štúdium).  

Štandardná dĺžka inžinierského resp. magisterského štúdia v dennej forme štúdia sú dva 

akademické roky. V druhom stupni štúdia získavajú študenti poznatky potrebné na profilovanie 

absolventov študijných programov jednotlivých fakúlt. Na úspešné absolvovanie druhého stupňa 

štúdia musí študent získať najmenej 120 kreditov z povinných, povinne voliteľných a výberových 

predmetov stanovených študijným plánom daného študijného programu. Druhý stupeň štúdia je 

ukončený štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Absolvent druhého stupňa štúdia 

získava akademický titul „inžinier“ („Ing.“), na Fakulte aplikovaných jazykov „magister“ 

(„Mgr.“).  

Absolventi druhého stupňa štúdia sa môžu prihlásiť na štúdium študijného programu 

tretieho stupňa, ktorý predstavuje doktorandské štúdium. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia 

v dennej forme sú tri akademické roky. Na úspešné absolvovanie tretieho stupňa štúdia musí 

študent získať najmenej 180 kreditov. Doktorandské štúdium končí obhajobou dizertačnej práce. 

Jeho absolvent získava akademický titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).   

Na všetkých fakultách EU v Bratislave je zavedený kreditový systém štúdia, ktorý je 

kompatibilný s európskym štandardom ECTS. Cieľom tohto spôsobu vysokoškolského štúdia je 

vytvárať podmienky na neustále skvalitňovanie štúdia, rovnomernejšie získavanie poznatkov 

a vedomostí a umožnenie spolurozhodovania sa študentov pri svojej ďalšej profilácii a tým aj 

internacionalizovanie štúdia, a zároveň zosúladenie potrieb obsahu štúdia s potrebami 

spoločenskej praxe a trhu práce s existujúcimi kapacitami. Kreditový systém zároveň umožňuje 

študentom vyššiu mobilitu v rámci EU v Bratislave, Slovenskej republiky a zahraničia a riadia sa 

ním všetky stupne štúdia. 
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Internacionalizácia vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave pôsobí v medzinárodnej sieti univerzít zapojených 

do programu ERASMUS, v dvoch sieťach programu CEEPUS a spolupracuje 

so zahraničnými univerzitami na báze rámcových a iných dohôd o spolupráci. EU v Bratislave 

má v rámci programu ERASMUS uzatvorených 265 dohôd a 84 rámcových dohôd 

o spolupráci. Ročne má možnosť v rámci týchto programov študovať v zahraničí takmer 400 

študentov univerzity a na EU v Bratislave študuje ročne takmer 300 zahraničných študentov.  

 Priaznivé podmienky pre realizáciu programu internacionalizácie vzdelávania vytvára 

každoročne ponuka viac ako 100 odborných predmetov, ktoré sú vyučované v niektorom 

z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský). Okrem toho ponúkajú 

fakulty EU v Bratislave tri študijné programy 2. stupňa štúdia, ktoré sú komplexne 

zabezpečované v cudzom jazyku a realizujú sa v spolupráci so zahraničnými univerzitami 

a dva študijné programy 1. stupňa štúdia  zabezpečované v cudzom jazyku. Vo všetkých troch 

študijných programoch 2. stupňa štúdia  získavajú úspešní absolventi dvojitý diplom EU 

v Bratislave a zahraničnej partnerskej univerzity. Ide o tieto študijné programy: 

- Internationales Finanzmanagement – zabezpečovaný v nemeckom jazyku v spolupráci 

s Martin Luther Universität Halle-Wittenberg v SRN (dvojitý diplom), ( FHI ) 

- Management de la vente – zabezpečovaný vo francúzskom jazyku v spolupráci 

s Université de Lorraine vo Francúzsku (dvojitý diplom), ( OF ) 

- General Management – zabezpečovaný v anglickom jazyku v spolupráci s Université 

Strasbourg vo Francúzsku (dvojitý diplom), ( FPM ). 

 

 Okrem týchto dlhodobo realizovaných akademických projektov sa na EU v Bratislave 

realizujú aj nové akademické projekty od roku 2010. Ide najmä o projekty v rámci dohôd 

o spolupráci pri realizácii študijných programov s nasledujúcimi univerzitami: 

- Nottingham Trent University vo Veľkej Británii – spoločný študijný program 2. stupňa 

štúdia „International Finance“, 

- Nottingham Trent University vo Veľkej Británii - program dvojitého diplomu na 

1. stupni štúdia v študijnom programe "International Business  Management", 

- Franklin University v Ohio v USA – program Master of Business Administration 

(MBA). 
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Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 

 

 Jedným z hlavných cieľov dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 

2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023 je „kontinuálne zabezpečovanie vysokej kvality vo 

všetkých oblastiach činnosti univerzity a jej jednotlivých organizačných zložiek, ako aj 

zdokonaľovanie kvality v súlade s požiadavkami  vyplývajúcimi  z medzinárodných 

akreditačných štandardov AACSB International, z Noriem a smerníc (ESG) a z ďalších 

medzinárodne uznávaných štandardov kvality“.  

Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na  EU v Bratislave je upravený 

inštitucionálnym manuálom kvality, ktorý sa zaoberá monitorovaním  a hodnotením kvality v  

činnosti  EU v Bratislave a to formou nasledujúcich nástrojov :  

• prieskum názorov relevantných cieľových skupín, 

• kontrola pedagogického procesu formou hospitácií, 

• hodnotenie predmetov, 

• hodnotenie študijných programov. 

Ekonomická univerzita v Bratislave pravidelne venuje pozornosť hodnoteniu priebehu a 

kvality výchovno-vzdelávacej činnosti,  v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých 

školách umožňuje študentom  vyjadriť dvakrát v akademickom roku svoje názory na kvalitu 

výučby a výkony jednotlivých učiteľov v pedagogickom procese.  

 Táto aktivita je zabezpečovaná ako súčasť „Integrovaného systému zabezpečenia 

a zdokonaľovania kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave“, ktorého vytvorenie bolo 

reakciou EU v Bratislave na jednu z významných európskych politík – podporu programu 

kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Realizáciu ankiet zabezpečuje 

Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave v úzkej spolupráci s jednotlivými 

fakultami a študentskými parlamentmi. Systém zabezpečuje adresnú dostupnosť výsledkov 

hodnotenia – učiteľom za tie predmety, ktoré vyučujú, vedúcim katedier za príslušnú katedru, 

dekanom za príslušnú fakultu, prorektorom za príslušný subsystém a rektorovi za celú 

univerzitu. 

V súvislosti neustálym zvyšovaním kvality študijných programov (najmä programov 

zameraných na business) sa realizuje a vyhodnocuje proces Assurance of Learning v zhode 

s náročnými štandardmi AACSB. 

 Výsledky prieskumov a hodnotení sú významným podkladom pre rozhodovanie 

a prijímanie opatrení smerujúcich k skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov,  programov, 

ako aj k zlepšeniu výkonnosti v ďalších oblastiach činnosti univerzity.  
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SÍDLO UNIVERZITY:  Dolnozemská cesta 1 predvoľba: 02/6729 + klapka 

                                          852 35 Bratislava  5 ústredne: 6729 5111, 6729 1111 

                                                                                      vrátnice: 6729 5868, 6729 1238 

                                                                                      informátori: 6729 1238, 6729 5707 

 

REKTOR: 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
tel.: 6729 5364, 6729 5371, 6729 5900,  fax: 6729 5101 

e-mail: ferdinand.dano@euba.sk, sekretariat.rektora@euba.sk 
 

Prorektor pre rozvoj univerzity, štatutárny zástupca rektora: 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
tel.: 6729 5361,  fax: 6729 5101  

e-mail: rudolf.sivak@euba.sk 
 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium: 

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA 
tel.: 6729 5373, fax: 6729 5101 

e-mail: denisa.ciderova@euba.sk 
 

Prorektorka pre vzdelávanie:  

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 
 tel.: 6729 5372, fax: 6729 5101 

e-mail: zuzana.juhaszova@euba.sk 
 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy: 

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.  
tel.: 6729 5374, fax: 6729 5101 

e-mail: boris.mattos@euba.sk 
 

Prorektorka pre manažovanie akademických projektov:  

doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 
tel.: 6729 5376, fax: 6729 5101 

e-mail: jana.peliova@euba.sk 
 

Predseda Akademického senátu EU v Bratislave: 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
tel.: 6729 5524, fax: 6729 5184  

e-mail: andrej.dupal@euba.sk 
 

Kvestorka: 

Ing. Mária Dziurová 
tel.: 6729 5903, fax: 6729 5194 

e-mail: kvestor@euba.sk 

mailto:andrej.dupal@euba.sk
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Dekan Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave: 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik  
tel.: 6729 1221,  fax: 6729 1124 

e-mail: dekannhf@euba.sk 

 

Dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave: 

doc. Ing. Štefan Žák, PhD. 
tel.: 6729 1130,  fax: 6729 1149 

e-mail: dekan.of@euba.sk 

 

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave: 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. 
tel.: 6729 5736, 6729 5198,  fax: 6729 5182 

e-mail: dekan.fhi@euba.sk 

 

Dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave: 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
tel.: 6729 5536  

e-mail: peter.markovic@euba.sk 

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: 

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 
tel.: 6729 5469, 6729 5470,  fax: 6729 5148  

e-mail: dekfmv@euba.sk 
 

Dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave: 

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. 
tel.: 6729 5225 

e-mail: dek.faj@euba.sk  

 

Dekanka Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach: 

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 
Tajovského 13, 041 30 Košice 

tel.: 055/722 3212, fax: 055/678 5975 

e-mail: dekan@euke.sk 
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AKADEMICKÝ SENÁT EU V BRATISLAVE  

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – predseda 

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. – podpredsedkyňa 

RNDr. Daniela Sivašová, PhD. – tajomníčka 

Zamestnanecká časť AS EU v Bratislave 

NHF: Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD., prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., doc. Ing. Alena 

Zubaľová, PhD., OF:  Ing. Mária Hasprová, PhD., Ing. Marián Poláček, Ing. Viola Šuterová, 

CSc., FHI:  prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., doc. Ing. 

Katarína Máziková, PhD., FPM: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., prof. Ing. Helena 

Majdúchová, CSc., doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., FMV: doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.,  

JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., PHF: doc. Ing. Eva 

Manová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD., Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., FAJ: 

PhDr. Ľudovít Barac, PhDr. Roman Kvapil, PhD., Mgr. Dominika Fifiková, PhD., 

celouniverzitné pracoviská: PaedDr. Július Dubovský, Ing. Helena Kuchyňková, Ing. Danica 

Svobodová, Ing. Marián Križovenský  

Študentská časť AS EU v Bratislave 

NHF: Bc. Vladimír Michálek, Bc. Darina Capiaková, OF: Bc. Andrej Bencel, Petra 

Olejárová, FHI: Denisa Novosadová, Miroslav Vidlička, FPM: Jakub Ševčík, Simona 

Páldiová, FMV: Bc. Matúš Bátovský, Kristína Vaseková, PHF: Ľubomír Lompart, Michaela 

Benčeková, FAJ: Leonard Guziňák, Natália Tomášová 

 

 

VEDECKÁ RADA EU V BRATISLAVE 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - predseda 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA, doc. Ing. Mgr. 

Zuzana Juhászová, PhD., doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.,  doc. Ing. Jana Péliová, PhD., Univ. 

prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, doc. Ing. Štefan Žák, PhD., prof. Ing. Ivan Brezina, 

CSc., prof. Ing. Peter Markovič, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., doc. RNDr. 

Zuzana Hajduová, PhD., doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., prof. Ing. Pavol 

Ochotnický, CSc.,  prof. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., prof. Ing. 

Dagmar Lesáková, CSc., D.M.M.,  prof. Ing. Michal Fendek, PhD., doc. Mgr. Erik Šoltés, 

PhD., prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., doc. Ing. Anita Romanová, PhD., doc. PhDr. František 

Škvrnda, CSc.,  doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., prof. 

h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD., Ing. Ivan Šramko, doc. 

Ing. Jozef Makúch, PhD., hosť. prof., Ing. Elena Trenčianska, PhD.,  Ing. Vladimír Sirotka, 

CSc., prof. Ing. Hana Machková, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Ing. Gabriel 

Csollár, Ing. Pavol Lančarič, PhD., Dr.h.c. prof. Dr. hab. Andrzej Chochól,  Ing. Ivan Korčok, 

Ing. Daniel Kollár, PhD., prof. Dr. Ing. Július Horváth, PhD., MA 
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KOLÉGIUM  REKTORA EU V BRATISLAVE 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., doc. Ing. Jana 

Péliová, PhD., doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., doc. Ing. 

Denisa Čiderová, PhD., MA, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, doc. Ing. 

Štefan Žák, PhD., prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.,  prof. Ing. Peter Markovič, PhD., doc. RNDr. 

Zuzana Hajduová, PhD., PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., doc. PhDr. Radoslav Štefančík, 

MPol., Ph.D., Ing. Mária Dziurová, Ing. Peter Šinský, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Jakub 

Ševčík 

 

VEDENIE EU V BRATISLAVE 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. – rektor 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity, štatutárny zástupca  

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie  

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy  

doc. Ing. Jana Péliová, PhD. –  prorektorka pre manažovanie akademických projektov 

Ing. Mária Dziurová –  kvestorka 

 

 

SPRÁVNA RADA EU V BRATISLAVE 

Ing. Ivan Šramko – predseda  

Členovia: 

Ing. Elena Kohútiková, PhD., Ing. Róbert Šimončič, PhD., Ing. Pavol Konštiak, PhD., Ing. 

Mikuláš Milko, Ing. Igor Vida, Ing. Miroslav Pacher,  Dr.h.c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc., 

Ing. Andrej Piovarči, PhD., Ing. Beata Gondárová, Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD.,  Ing. 

Vladimír Kestler, PhD.,  prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD., Ing. Igor Vida, Leonard Gužiňák  

 

REKTORÁT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Sekretariát rektora: 

vedúca sekretariátu rektora:  

Ing. Kamila Nemcová 

E3.14, tel.: 6729 5902, fax: 6729 5101, e-mail: kamila.nemcova@euba.sk, 

sekretariat.rektora@euba.sk  

asistentka rektora:  

Mgr. Martina Prejsová 

E3.14, tel:  6729 5364, fax: 6729 5101, e-mail: martina.prejsova@euba.sk, 

sekretariat.rektora@euba.sk   

 

Sekretariát kvestorky:   

Mgr. Viera Gablíková – asistentka kvestorky 

D3.36, tel.: 6729 5335, fax: 6729 5194, e-mail: sekretariat.kvestora@euba.sk  

mailto:kamila.nemcova@euba.sk
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Referát kontroly:  

Ing. Anežka Poradová 

D3.10, tel.: 6729 5189, 6729 5310, e-mail: anezka.poradova@euba.sk 

 

Oddelenie pre personálne a sociálne otázky:  

RNDr. Daniela Lukáčová – vedúca odd., D1.39, tel.: 6729 5288, 6729 5180, e-mail: 

daniela.lukacova@euba.sk  

 

Referát civilnej ochrany:  

Miroslav Ješík,  budova Archívu EU, tel.: 6729 1114, e-mail: miroslav.jesik@euba.sk 

 

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany:   

Ing. Roman Valachovič,   D1.23,  tel.: 6729 5149,  6729 5273,  e-mail: 

roman.valachovic@euba.sk 

 

Pedagogické  oddelenie:  

Mgr. Alexandra Jurkovičová - Univerzitná koordinátorka pre študentov so špeciálnymi 

potrebami, E3.08,  tel.: 6729 5358, fax: 6729 5104, e-mail: alexandra.jurkovicova@euba.sk 

 

Organizačný referát:  

Mgr. Zuzana Pupáková,  E3.12, tel.: 6729 5362, e-mail: zuzana.pupakova@euba.sk 

 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium:  

Ing.  Martina Brčáková – vedúca oddelenia, E3.27, tel.: 6729 5377, 6729 5192, e-mail: 

martina.brcakova@euba.sk 

 

Právny referát:  

JUDr. Mária Sirotová,  D3.11, tel.: 6729 5311, e-mail: maria.sirotova@euba.sk  

 

Oddelenie pre plán a rozpočet:  

Ing. Marta Trunkvalterová – vedúca oddelenia 

D3.34, tel.: 6729 5334, e-mail: marta.trunkvalterova@euba.sk 

 

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne: 

 Ing. Danica Svobodová – vedúca oddelenia  

D3.16, tel.: 6729 5316,  e-mail: danica.svobodova@euba.sk 

 

Oddelenie finančnej učtárne:  

Ing. Iveta Mattovičová – vedúca oddelenia 

D3.24, tel.: 6729 5187, 6729 5324,  e-mail: iveta.mattovicova@euba.sk 

 

Oddelenie prevádzky a investícií: 

Ing. Jozef Cerovský – vedúci oddelenia 

D1.12, tel.: 6729 5262,  6729 5197,  e-mail: jozef.cerovsky@euba.sk 

 

Oddelenie pre verejné obstarávanie:  

Ing. Anna Národová – vedúca   oddelenia 

D1.26,  tel.: 6729 5147, 6729 5277, fax: 6729 5185, e-mail: anna.narodova@euba.sk 

 

mailto:svobodova@euba.sk
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PREHĽAD  FAKÚLT  A  KATEDIER 

 

NÁRODOHOSPODÁRSKA  FAKULTA, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5  

tel.: 6729 1181,  6729 1221, fax: 6729 1124, e-mail: dekannhf@euba.sk 

 

Katedra ekonomickej teórie     6729 1521, 6729 1109 

Katedra hospodárskej politiky     6729 1440, 6729 1202 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja      6729 1318, 6729 1154 

Katedra sociálneho rozvoja a práce    6729 1486, 6729 1499 

Katedra financií       6729 1321, 6729 1364 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií  6729 1334, 6729 1302 

Katedra pedagogiky       6729 1478, 6729 1145 

Katedra poisťovníctva      6729 1516 

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky  6729 1274 

 

OBCHODNÁ  FAKULTA, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5 

tel.: 6729 1130, fax: 6729 1149, e-mail: dek.of@euba.sk 

 

Katedra marketingu       6729 1552 

Katedra medzinárodného obchodu     6729 1468 

Katedra služieb a cestovného ruchu    6729 1523 

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru    6729 1312 

Katedra obchodného práva      6729 1141 

Katedra informatiky obchodných firiem    6729 1212 

 

FAKULTA   HOSPODÁRSKEJ   INFORMATIKY, Dolnozemská cesta 1/b, 

852 35 Bratislava 5; tel.: 6729 5736,   fax: 6729 5182, e-mail: dekan.fhi@euba.sk 

 

Katedra aplikovanej informatiky             6729 5870 

Katedra matematiky  a aktuárstva             6729 5840 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie           6729 5834 

Katedra štatistiky                6729 5725 

Katedra účtovníctva   a  audítorstva            6729 5770 

 

FAKULTA  PODNIKOVÉHO  MANAŽMENTU, Dolnozemská cesta 1/b,  

852 35 Bratislava 5, tel.: 6729 5536,  e-mail: peter.markovic@euba.sk 

 

Katedra podnikovohospodárska     6729 5570 

Katedra manažmentu      6729 5640 

Katedra podnikových financií     6729 5670 

Katedra manažmentu výroby a logistiky    6729 5525 

Katedra informačného manažmentu    6729 5634 
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FAKULTA  MEDZINÁRODNÝCH  VZŤAHOV, Dolnozemská cesta 1/b, 

852 35 Bratislava 5, tel.: 6729 5470, fax: 6729 5148, e-mail: dekfmv@euba.sk 

 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej 

diplomacie         6729 5440 

Katedra medzinárodných politických vzťahov   6729 5428 

Katedra medzinárodného práva     6729 5440 

 

FAKULTA  APLIKOVANÝCH  JAZYKOV,  Dolnozemská cesta 1/b, 

852 35 Bratislava 5, tel.: 6729 5225, e-mail: dek.faj@euba.sk 

 

Katedra jazykovedy a translatológie    6729 5232 

Katedra interkultúrnej komunikácie    6729 5102 

Katedra anglického jazyka      6729 5102 

Katedra nemeckého jazyka      6729 5102 

Katedra románskych a slovanských jazykov   6729 5232 

 

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA  FAKULTA  so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 

041 30 Košice, tel. ústredňa: 055/722 3111, fax: 055/6785975,  

e-mail: sekretariat.dekana@euke.sk 

 

Katedra ekonómie      klapka:  3255 

Katedra kvantitatívnych metód      3295 

Katedra finančného riadenia podniku      3234 

Katedra obchodného podnikania      3275 

Katedra manažmentu       3238 

Katedra informačnej a jazykovej komunikácie    3235 

 

 

REKTORÁT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

   Rektorát je výkonným pracoviskom EU v Bratislave ako právneho subjektu, ktoré vykonáva 

najmä činnosti patriace do kompetencie univerzity, pripravuje podklady pre rozhodnutia 

akademických funkcionárov a akademických orgánov EU v Bratislave, realizuje ich 

rozhodnutia a usmerňuje  dekanáty fakúlt, vedúcich celouniverzitných pracovísk a účelových 

zariadení EU v Bratislave. 

 

1. ÚTVARY RIADENÉ REKTOROM 

1.1. Sekretariát rektora  

   Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívnu a organizačnú prácu. 

Zabezpečuje aktivity súvisiace s prípravou pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy 

súvisiace s činnosťou porád rektora. Pripravuje podkladové materiály pre rektora, vedenie 

univerzity, kolégium rektora, vedeckú radu a spolupracuje s predsedom Akademického senátu 

EU v Bratislave. Za činnosť sekretariátu zodpovedá jeho vedúci zamestnanec rektorovi. 
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Vedúca sekretariátu rektora:  

Ing. Kamila Nemcová, tel.: 6729 5902, fax: 6729 5101, E3.14, e-mail: 

kamila.nemcová@euba.sk, sekretariat.rektora@euba.sk 

 

Asistentka rektora: 

Mgr. Martina Prejsová, tel.: 6729 5364,  fax: 6729 5101, E3.14, e-mail: 

martina.prejsova@euba.sk, e-mail: sekretariat.rektora@euba.sk 

 

1.2. Referát kontroly  

   Referát kontroly (RK) vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, vyhlášok, príkazov 

rektora a interných smerníc v oblasti ekonomickej, mzdovej, študijnej, technickej a ochrany 

majetku.  Vykonáva mimoriadne tematické a plánované kontroly hospodárenia v rámci EU 

v Bratislave. Spolupracuje s MŠ SR a s vonkajšími kontrolnými orgánmi a s orgánmi činnými 

v trestnom konaní. Vykonáva vyhodnotenie kontrolnej činnosti a metodiku vnútornej 

kontroly. Zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií 

a vedie ich evidenciu. Vedie „Centrálnu evidenciu“ všetkých kontrolných akcií vykonaných 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnených externými kontrolami.  

Zamestnanec referátu kontroly preveruje a eviduje podnety súvisiace s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti na EU v Bratislave. 

Za celkovú prácu referátu kontroly zodpovedá jeho  zamestnanec priamo rektorovi. 

Vedúca referátu: 

Ing. Anežka Poradová, tel.:6729 5189,  6729 5310, D3.10, e-mail: anezka.poradova@euba.sk 

 

1.3. Oddelenie pre personálne a sociálne otázky  

   Oddelenie pre personálne a sociálne otázky (OPPaSO) zabezpečuje stratégiu riadenia 

a rozvoja ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou 

zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetky pracoviská EU 

v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva 

koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej 

politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, 

pracovného poriadku,  kolektívnej zmluvy a vykonáva implementáciu legislatívnych úprav do 

existujúcich interných dokumentov a metodicky riadi v danej oblasti jednotlivé pracoviská. 

Zabezpečuje podklady pre rozhodovanie o výbere, prijatí, funkčnom a platovom zaradení, 

preradení alebo uvoľnení zamestnancov a vyhotovuje pracovnoprávne dokumenty v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov. Podieľa sa na tvorbe organizačnej a riadiacej štruktúry EU 

v Bratislave, najmä na skladbe a počte funkcií. Usmerňuje a realizuje politiku zamestnanosti, 

zabezpečuje realizáciu ustanovení kolektívnej zmluvy EU v Bratislave aj kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa v oblasti personálnej a sociálnej politiky a pripravuje súvisiace podklady na 

použitie prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľa. Zabezpečuje zvyšovanie odbornej 

kvalifikácie zamestnancov  formou ponuky rôznych školení v rámci EU v Bratislave i mimo 

nej. Aktualizuje informácie o možnostiach odbornej zdravotnej starostlivosti pre 

zamestnancov a komplexne vykonáva poisťovaciu agendu zdravotného, sociálneho 

a dôchodkového poistenia zamestnancov EU v Bratislave. V predmete svojej činnosti 

vyhotovuje rozbory a štatistické výkazy. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci 

zamestnanec rektorovi. 

Vedúca oddelenia:  

mailto:kamila.nemcová@euba.sk
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RNDr. Daniela Lukáčová, tel.:6729 5288, 6729 5180, D1.39,  

e-mail: daniela.lukacova@euba.sk 

Zástupkyňa vedúcej oddelenia: 

Janka Jonová, tel.: 6729 5287,  D1.37,  e-mail: janka.jonova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Zuzana Bláhová, tel.: 6729 5285, D1.35,  e-mail: zuzana.blahova@euba.sk  

Kamila Boledovičová, tel.: 6729 5286, D1.36, e-mail: kamila.boledovicova@euba.sk 

Katarína Klieštencová, tel.: 6729 5264, D1.34, e-mail: katarina.kliestencova@euba.sk 

 

Úradné hodiny:  Pondelok: 9:00 – 11:30   13:30 – 14:30  

         Utorok: 9:00 – 11:30  

         Streda: 9:00 – 11:30   13:30 – 14:30  

         Štvrtok: 9:00 – 11:30  

         Piatok: 9:00 – 11:30  

 

 

1.4. Referát civilnej ochrany  

   Referát civilnej ochrany (CO) zabezpečuje úlohy v oblasti krízového manažmentu, 

krízového plánovania, civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, doplnení a vykonávacích predpisov v podmienkach EU v 

Bratislave. Za celkovú  činnosť referátu CO podlieha a zodpovedá referent priamo rektorovi. 

Zamestnanci: 

Miroslav Ješík,  tel.: 6729 1114, budova Archívu EU, e-mail: miroslav.jesik@euba.sk  

 

 

1.5. Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany  

   Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (RBOZPaPO) 

zabezpečuje v rámci EU v Bratislave starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a  pokynov a nariadení Ministerstva  

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR).  

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vykonáva odbornými zamestnancami preventívne a ochranné 

služby, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba. 

Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona č. 314/2002 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov, slovenských technických noriem a ďalších príslušných predpisov. 

Vykonáva činnosti technika požiarnej ochrany pre objekty EU, organizuje a kontroluje plnenie 

povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi, vykonáva preventívne 

protipožiarne prehliadky, vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú 

prípravu zamestnancov, vypracúva, vedie a aktualizuje určenú dokumentáciu ochrany pred 

požiarmi. 

mailto:lukacova@euba.sk
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Pri plnení svojich úloh spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi a so zástupcami 

zamestnancov pre bezpečnosť. 

 Za celkovú činnosť referátu zodpovedá autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) a technik 

požiarnej ochrany (TPO)  priamo rektorovi. 

Zamestnanci: 

Ing. Roman Valachovič, tel.: 6729 5149, 6729 5273,  D1.23, e-mail: 

roman.valachovic@euba.sk 

Peter Halenkovič, tel.: 5930 2349, kl. 2349,  ŠD EU v Bratislave,  Prokopa  Veľkého  41, č. d. 

43B, e-mail: peter.halenkovic@euba.sk 

 

2. ÚTVARY  RIADENÉ  PROSTREDNÍCTVOM  PROREKTOROV 

 

2.1.  Pedagogické oddelenie  

   Pedagogické oddelenie (PO) zabezpečuje metodicky, organizačne a administratívne 

pedagogickú činnosť pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalárske 

a inžinierske štúdium) dennou a externou formou na fakultách EU v Bratislave. Zverejňuje 

formou, ktorú určí MŠ SR, zoznam študijných programov, v ktorých EU v Bratislave 

poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. Metodicky a organizačne zabezpečuje prijímacie 

konanie a priebeh výučby, tvorbu študijných predpisov v rámci kreditového systému štúdia, 

zostavuje harmonogram akademického roka a rozvrh výučby. Vydáva v spolupráci s fakultami 

informačný materiál o obsahu štúdia. Organizačne zabezpečuje a koordinuje promócie 

absolventov EU v Bratislave. Spravuje univerzitné insígnie a taláre. Na základe podkladov 

z fakúlt spracúva podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia, štatistické 

a iné komplexné materiály zo študijnej oblasti na EU v Bratislave. Eviduje a archivuje 

doklady o ukončení vzdelania, vydáva duplikáty diplomov a doklady o uznaní vzdelania 

a potvrdenia o dobe štúdia pre účely sociálneho zabezpečenia. V rámci koordinácie edičnej 

činnosti fakúlt EU v Bratislave zabezpečuje pokrytie výučby študijnou literatúrou a vypracúva 

edičný program EU v Bratislave. Za činnosť PO EU zodpovedajú jeho zamestnanci 

prorektorke pre vzdelávanie. 

Zamestnanci: 

Mgr. Alexandra Jurkovičová – Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými 

potrebami,   tel.: 6729 5358, fax: 6729 5104, E3.08, e-mail: alexandra.jurkovicova@euba.sk 

Marta Bohunická - rozvrh, tel: 6729 5357, E3.07, e-mail: marta.bohunicka@euba.sk 

Jana Čajkovičová, tel.: 6729 5388, A3.18, e-mail: jana.cajkovicova@euba.sk 

 

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami 

 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí jeden Koordinátor pre študentov so 

špecifickými potrebami (ďalej len koordinátor) s celouniverzitnou pôsobnosťou a sedem 

koordinátorov s fakultnou pôsobnosťou. Univerzitný koordinátor je funkčne podriadený 

prorektorovi pre rozvoj univerzity, fakultní koordinátori dekanovi príslušnej fakulty. Cieľom, 

poslaním a hlavnou prioritou práce koordinátora je podporovať činnosti na zabezpečenie 

všeobecne prístupného akademického prostredia študentov so špecifickými potrebami tak, aby 

boli zachované akademické štandardy vyplývajúce z komplexnej akreditácie daného 

študijného programu pre týchto študentov. Navrhovať a koordinovať poskytovanie 
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podporných služieb a primeraných úprav pre študentov so špecifickými potrebami. 

Spolupracovať pri tvorbe inkluzívneho akademického prostredia. Participovať na tvorbe 

a realizácií projektov koordinátora v rámci univerzity. Postavenie a pôsobnosť koordinátora 

upravuje Interná smernica č. 8/2016 Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického 

prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.  

 

Univezizitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami 

Mgr. Alexandra Jurkovičová, tel.:6729 5358, E3.08, e-mail.: alexandra.jurkovicova@euba.sk 

 

Fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami 

Národohospodárka fakulta 

Mgr. Alexandra Jurkovičová - Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými 

potrebami, tel.: 6729 5358, E3.08,  

e-mail.: alexandra.jurkovicova@euba.sk 
 

Obchodná fakulta 

Ing. Peter Drábik, PhD. - Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, tel.: 

6729 1126, 5D.16, e-mail.: peter.drabik@euba.sk 

 

Fakulta medzinárodných vzťahov 

Mgr. Samuel Goda, PhD. - Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, 

tel.:6729 5471, E4.21, e-mail: samuel.goda@euba.sk 

 

Fakulta hospodárskej informatiky 

RNDr. Anna Strešňáková, PhD. - Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými 

potrebami, tel.: 6729 5836, D8.36, e- mail.: anna.stresnakova@euba.sk 

 

Fakulta podnikového manažmentu 

Mgr. Hana Gažová – Adamková, PhD. - Fakultná koordinátorka pre študentov so 

špecifickými potrebami, D6.08, tel.: 6729 5638, e- mail.: hana.gazova@euba.sk 

 

Fakulta aplikovaných jazykov 

doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. - Fakultná koordinátorka pre študentov so 

špecifickými potrebami, tel.: 67295 323, E2.09, e- mail.: katarina.seresova@euba.sk 

 

Podnikovohospodárska fakulta vo sídlom v Košiciach 

Ing. Michaela Bruothová, PhD. - Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými 

potrebami, tel. 055/7223245, e- mail.: michaela.bruothova@euke.sk 

 

2.2. Organizačný referát  

   Organizačný referát (OR) koordinuje organizačnú a legislatívnu činnosť na EU 

v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Štatútu EU v Bratislave, za tvorbu Zásad výberového 

konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na 

EU v Bratislave a za ich registráciu na MŠVVaŠ SR. Koordinuje tvorbu ostatných vnútorných 

predpisov v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vypracúva Organizačný poriadok EU 

v Bratislave a Organizačný poriadok rektorátu EU v Bratislave a metodicky usmerňuje tvorbu 
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organizačných poriadkov celouniverzitných pracovísk a účelových zariadení. Participuje na 

príprave ročných plánov a dlhodobých koncepčných zámerov rozvoja EU v Bratislave. 

Administratívne zabezpečuje práce spojené s činnosťou prorektora pre rozvoj. Vedie 

korešpondenciu s nadriadenými a inými orgánmi a pracoviskami súvisiacu s agendou na úseku 

organizácie a rozvoja EU v Bratislave. Za činnosť OR EU zodpovedá jeho zamestnanec 

prorektorovi pre rozvoj univerzity. 

 

Zamestnanci: 

Mgr. Zuzana Pupáková, tel: 6729 5362, E3.12, e-mail: zuzana.pupakova@euba.sk 

 

 

2.3. Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium  

   Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium (OVaDŠ) koncepčne zabezpečuje činnosti 

v oblasti vedy a doktorandského štúdia, vertikálne riadi a horizontálne koordinuje 

vedeckovýskumnú činnosť na EU v Bratislave s interdisciplinárnym zameraním. Pripravuje 

podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť Vedenia EU v Bratislave. 

Zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prácou internej grantovej komisie (návrhy, 

schvaľovanie projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej 

forme štúdia, rozdeľovanie finančných prostriedkov a pod.). OVaDŠ EU v Bratislave 

spracováva štatistické materiály, analýzy a správy o vedeckovýskumnej činnosti za EU 

v Bratislave, spolu koordinuje doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách EU v 

Bratislave a zabezpečuje aktivity súvisiace s organizáciou tradičnej konferencie v kontexte 

členstva EU v Bratislave v medzinárodnej spolupráci EDAMBA, vedie korešpondenciu 

s nadriadenými orgánmi a pracoviskami súvisiacimi s agendou vedy, výskumu 

a doktorandského  štúdia.  Pripravuje  aj udeľovanie  čestného titulu Dr.h.c. na EU 

v Bratislave, celouniverzitné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 

a mimoriadne úlohy na základe poverenia Vedenia EU v Bratislave na úrovni EU v Bratislave 

(Cena  EU v Bratislave za publikačnú činnosť, medzinárodné vedecké konferencie na úrovni 

EU v Bratislave a pod.). Za činnosť OVaDŠ EU zodpovedajú jeho zamestnanci prorektorke 

pre vedu a doktorandské štúdium. 

Vedúca  oddelenia: 

Ing. Martina Brčáková, tel.: 6729 5377, 6729 5192, E3.27,  

e-mail: martina.brcakova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Ing. Gabriel Adamek, tel: 6729 5278, E3.06, e-mail: gabriel.adamek@euba.sk 

Ing. Jana Tkáčová, tel.: 6729 5377,  E3.27, e-mail: jana.tkacova@euba.sk 

Ing. Mgr. Jozef Wallner, tel.: 6729 5278, E3.06, e-mail: jozef.wallner@euba.sk 

3. ÚTVARY  RIADENÉ KVESTORKOU 

 

3.1 . Sekretariát kvestorky  

   Sekretariát kvestorky je výkonným pracoviskom pre administratívnu a organizačnú prácu. 

Zabezpečuje činnosti súvisiace s prípravou pre jej rozhodovanie, písomný styk a úlohy 

súvisiace s činnosťou porád kvestorky. 

Kvestorka:  
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Ing. Mária Dziurová, tel.: 6729 5903, fax: 6729 5194, D3.35, e-mail: kvestor@euba.sk 

Asistentka kvestorky:  

Mgr. Viera Gablíková, tel.: 6729 5335, fax: 6729 5194, D3.36,  

e-mail: sekretariat.kvestora@euba.sk  

 

3.2. Právny referát 

   Právny referát (PR) vykonáva náročné odborné práce spočívajúce najmä v koncepčnej 

činnosti a príprave pre rozhodovanie zameranej na právnu agendu rektorátu, jeho pracovísk, 

fakúlt EU v Bratislave a všetkých ostatných zariadení a celouniverzitných pracovísk. 

Vykonáva špecializované, koncepčné práce a práce s rôznymi komplikovanými väzbami 

medzi rôznymi právnymi odbormi činnosti. Pripravuje a vydáva podzákonné normy. 

Zodpovedá za celkovú odbornú činnosť. Vypracúva vo všetkých odvetviach práva súdne 

návrhy, špecifické zmluvy, zabezpečuje výkon rozhodnutí, podáva všetky formy opravných 

prostriedkov, posudzuje zmluvy a právne dokumenty. Poskytuje právne poradenstvo, výklad 

právnych noriem, dokumentov a iné. Zastupuje EU v Bratislave, jej pracoviská a fakulty na 

všetkých stupňoch súdov, inštitúciách SR, rokuje v mene EU v Bratislave s organizáciami ako 

právny poradca, zastupuje EU v Bratislave na jednotlivých zložkách polície. Právny referát je 

riadený kvestorkou EU v Bratislave.  

Zamestnanci: 

JUDr. Mária Sirotová, tel.:  6729 5311,  D3.11, e-mail: maria.sirotova@euba.sk 

 

 

3.3. Oddelenie pre plán a rozpočet  

   Oddelenie pre plán a rozpočet (OPaR) zodpovedá za vykonávanie činností v oblasti plánu 

a rozpočtu EU v Bratislave. Pripravuje návrh rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na 

jednotlivé pracoviská EU v Bratislave, podklady na rozhodovanie v oblasti rozpočtu 

a financovania činnosti EU v Bratislave, sleduje čerpanie finančných prostriedkov z dotácie 

štátneho rozpočtu podľa organizačného, programového, funkčného a ekonomického členenia. 

Vykonáva likvidáciu účtovných dokladov hotovostným stykom, všetky pokladničné operácie, 

úhradu dodávateľských faktúr prostredníctvom štátnej pokladnice, práce spočívajúce 

v analytickej a koncepčnej činnosti.  Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci 

zamestnanec kvestorke. 

Úradné hodiny pre pokladňu: denne od 10:00 do 12:00 

Vedúca oddelenia:  

Ing. Marta Trunkvalterová, tel.: 6729 5334,  D3.34, e-mail: marta.trunkvalterova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Ing. Zlatica Horníková, tel.: 6729 5314,  D3.33, e-mail: zlatica.hornikova@euba.sk 

Jana Ondrušová, tel.: 6729 5313,  D3.13, e-mail: jana.ondrusova@euba.sk 

Ing. Gabriela Somolányiová, tel.: 6729 5315,  D3.15, e-mail:gabriela.somolanyiova@euba.sk 

Anna Bystroňová, tel.: 6729 5312,  D3.12, e-mail: anna.bystronova@euba.sk 

Gabriela Viskupičová, tel.: 6729 5314,  D3.14, e-mail: gabriela.viskupicova@euba.sk 
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3.4. Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne  

   Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU) pripravuje návrh rozpisu 

dotácie mzdových prostriedkov až na jednotlivé pracoviská EU v Bratislave a na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa 

programov, podprogramov, kategórií pracovníkov, pracovísk a položiek. Vyhotovuje 

štatistické výkazy a vypracováva rozbory. Vykonáva agendu priznávania všetkých platových 

náležitostí zamestnancov EU. Vykonáva spracovanie miezd zamestnancom EU, v súvislosti 

s tým vykonáva agendu zdravotného poistenia, nemocenského a dôchodkového poistenia 

a poistenia v nezamestnanosti, agendu daní z príjmov fyzických osôb vrátane ročného 

zúčtovania, agendu dôchodkového zabezpečenia a agendu odmien za práce vykonávané mimo 

pracovného pomeru. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorke. 

 

Vedúca oddelenia:  

Ing. Danica Svobodová, tel.: 6729 5316,  D3.16, e-mail: danica.svobodova@euba.sk  

Zamestnanci: 

Ivana Borkovičová, tel.: 6729 5331, D3.31, e-mail: ivana.borkovicova@euba.sk 

Mária Hatalová, tel.: 6729 5332,  D3.32, e-mail: maria.hatalova@euba.sk 

Tatjana Kubíková, tel.: 6729 5317,  D3.17, e-mail: tatjana.kubikova@euba.sk 

Hilda Ondrejková, tel.: 6729 5330,  D3.30, e-mail: hilda.ondrejkova@euba.sk 

Oľga Švondrková, tel.: 6729 5329,  D3.29, e-mail: olga.svondrkova@euba.sk 

Darina Viňašová, tel. : 6729 5318, D3.18, e-mail: darina.vinasova@euba.sk 

 

3.5. Oddelenie finančnej učtárne  

   Oddelenie finančnej učtárne (OFU) zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva za EU 

v Bratislave ako celok v zmysle platných právnych predpisov. Zodpovedá za správnosť ročnej 

účtovnej závierky, poskytuje podklady pre vypracovanie správy o hospodárení. Vyhotovuje 

štatistické výkazy. Zabezpečuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou, v ktorej 

sú vedené všetky bankové účty EU. Súčasne zabezpečuje zakladanie nových bankových účtov 

a ich rušenie. Vedie daňovú agendu na daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov právnických 

osôb. V súlade s platnými predpismi priznáva nároky na cestovné náhrady. Za činnosť 

oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorke. 

 

Vedúca oddelenia:  

Ing. Iveta Mattovičová, tel.: 6729 5187, 6729 5324,  D3.24, 

e-mail: iveta.mattovicova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Martina Frühaufová, tel.: 6729 5328, D3.28, e-mail: martina.fruhaufova@euba.sk   

Jana Jelenčiaková, tel.: 6729 5328, D3.28, e-mail: jana.jelenciakova@euba.sk 

Marianna  Šimlovičová, tel.: 6729 5321, D3.21, e-mail: marianna.simlovicova@euba.sk 

Alena Plesníková, tel.: 6729 5327, D3.27, e-mail: alena.plesnikova@euba.sk 

Ing. Zuzana Laučíková, tel.: 6729 5325, D3.25, e-mail: zuzana.laucikova@euba.sk 

Alžbeta Kondrková, tel.: 6729 5320, D3.20, e-mail: alzbeta.kondrkova@euba.sk 

Anna Mrázová, tel.: 6729 5320, D3.20,  e-mail: anna.mrazova@euba.sk 

Marta Siposová, tel.: 6729 5326, D3.26, e-mail: marta.siposova@euba.sk 

mailto:tatjana.kubikova@euba.sk
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3.6. Oddelenie prevádzky a investícií  

   Oddelenie prevádzky a investícií (OPaI) vytvára pracovné podmienky pre zabezpečenie 

výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity. Zabezpečuje autoprevádzku, 

energetické hospodárstvo, správu a ochranu majetku, vnútorné služby (upratovacia, strážna 

a spojovacia služba, podateľne, záhradnícke práce a pod.), opravu a údržbu technických, 

technologických a ostatných zariadení EU v Bratislave. Zabezpečuje tovary a služby hradené 

z bežných výdavkov formou verejného obstarávania, skladové hospodárstvo v oblasti 

kancelárskych potrieb. Pripravuje podklady pre plán rozpočtu bežných výdavkov (tovary 

a služby vymedzené internými smernicami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), 

vykonáva rozborovú činnosť, energetickú a revíznu činnosť vybraných technických zariadení. 

   Oddelenie vykonáva komplexné investičné činnosti v oblasti obstarávania  hmotného 

investičného majetku (predmety dlhodobej spotreby, pozemky, budovy, stavby, stroje 

a zariadenia) a nehmotného majetku (software). Zabezpečuje prípravnú a projektovú 

dokumentáciu, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, rekonštrukciu a modernizáciu 

strojov a zariadení. Spracúva záverečné hodnotenie stavieb a vedie štatistické výkazníctvo pre 

oblasť investičnej výstavby a oblasť správy a ochrany majetku. 

   Na úseku správy majetku vedie operatívnu evidenciu hospodárskych prostriedkov, presuny 

a prevody majetku, vyraďovanie prebytočných a neupotrebiteľných hospodárskych 

prostriedkov, prevody práva hospodárenia s majetkom medzi EU v Bratislave a inými 

organizáciami a inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.  

Vedúci oddelenia:  

Ing. Jozef Cerovský, tel.: 6729 5262, 6729 5197– priama linka, D1.12, 

e-mail: jozef.cerovsky@euba.sk 

 

3.6.1. Referát ekonomiky a služieb 

 

Vedúca referátu: 

Magdaléna Knapová, tel.:6729 5266, D1.16, e-mail: magdalena.knapova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Zdenka Belovičová, tel.:6729 5260, D1.10, e-mail: zdenka.belovicova@euba.sk 

Tatiana Nosáľová – tel.:6729 5261, D1.11, e-mail: tatiana.nosalova@euba.sk 

Michaela  Nosáľová – referent nákupu,  tel.:6729 5271, D1.18, e-mail: 

michaela.nosalova@euba.sk 

Helena Mozdíková –služby, evidencia majetku, tel.: 6729 5265, D1.14, 

e-mail: helena.mozdikova@euba.sk 

Podateľňa Výučba 1: Viera Fatyková, tel.: 6729 1125, 1A05 

Podateľňa Výučba 2:  Iveta Harazínová,  tel.: 6729 5290, D1.40 

Šatňa: 

Výučba 1:  

Marta Fajnorová, Anna Jacenková, Jana Hudobová, Darina Ružeková 

Výučba 2:  

Rúth Viskupová, Marta Grešková, Izabela Pirošková, Emília Krchňáková,  tel.: 6729 5722 
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Vrátnici: 

Výučba 1:  

Ján Schwarz, Peter Šobáň, Pavel Sýkora, Tibor Mihalovič, Marián Husár, Pavel Kolárik, 

Julius Fleischacker, Tibor Kišš, tel.: 6729 1238 

Výučba 2:  

Juraj Jerguš, Rastislav Anger, Ľubomír Valášek, Štefan Ihász, Ľubomír Ballo, Daniel 

Gábriš,  Ivan Posztós, Mário Weinberger, tel.: 6729 5868 

 

Školička:  

Jozef Lučan,  Milan Pfeiler, Peter Šaranský, Juraj Ivančai 

Aula:  

Ladislav Kopecký, Alexander Boháč, upratovačka Rozália Nagyová, tel.: 6729 5880 

Vrátnik rampa: 

František Kovačič, tel.: 6729 5682 

 

Archív EU:   

Milan Janík, Tibor Szomolai, Štefan Hachlinec 

 

Upratovačky: 

Výučba 1:  

Mária Hanzlovičová, Daniela Pakróczyová, Iveta Suchánková, Margita Formaneková, 

Oľga Juríková, Ingrid Baumštarková, Mária Gyeváthová, tel.:6729 1634,  Gizela 

Stančeková, Gabriela Ritterová, Zlatica Sladeková, Judita Csápaiová, Ildikó Lipková, 

Zuzana Erdösiová, Ildikó Václavová, Martin Baráth, Vlasta Marečková, tel.:  6729 1309  

 

Výučba 2:  

Ľudmila Rašlíková, Monika Kiliková, Mária Kásová, Darina Cinegová,  Mária Bódišová,  

Daniela Kontilová, Angela Nagyová, Marta Trnková,  Bölcsová Ibolya, Gabriela Hőgyeová, 

Eva Samková, Gabriela Zsemlyová,  Gyongyi Vítezová, Zuzana Vitézová 

 

3.6.2. Referát technický 

 

Vedúci referátu:  

Miroslav Koleň, tel.: 6729 5688, D1.15, e-mail: miroslav.kolen@euba.sk 

Zamestnanci: 

Ing. Ján Jurík, energetik, tel.: 6729 5279, D1.19, e-mail: jan.jurik@euba.sk 

Alexander Boháč, autodoprava, 6729 5258, D1.08, e-mail: alexander.bohac@euba.sk 

Vodiči:  

Viliam Sládok, Martin Bobok, František Fusek, Ing. Ľubomír Mráz, tel.: 6729 5257, D1.07 

Záhradníci: Miljazin Jaiovski, SD, tel.: 6729 1688 

Stolári:  Ján Janicsek,  tel.: 6729 1617, SB.03 

Elektrikári: Viliam Kohútek, Marian Belovič,  tel.: 6729 5368, E1.07  

Zámočníci:  tel.: 6729 5537, A0.00 

Výmenníkari: Tibor Rigo, Jozef Urminský tel.: 6729 1458 

Kuriči: Milan Hiebsch,  Miroslav Chmela, Karol Kišš, Jaroslav Liščák, tel.: 6729 1458 

 

mailto:miroslav.kolen@euba.sk


28 

 

3.6.3. Referát investícií a evidencie majetku 

Romana Baroňová – referent investícií a obstarávania, tel.: 6729 5271, D1.18, e-mail:  

romana.baronova@euba.sk 

Božena Doktorovová, referent majetku,  tel.: 6729 5283, D1.33,  

e-mail: bozena.doktorovova@euba.sk 

Marta Figurová, referent majetku, tel.: 6729 5281, D1.32, e-mail: marta.figurova@euba.sk 

Margita Litvová, referent majetku, tel.: 6729 5284, D1.31, e-mail: margita.litvova@euba.sk 

 

3.7. Oddelenie pre verejné obstarávanie  

   Oddelenie pre verejné obstarávanie (OVO) zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác 

a služieb v podmienkach EU v Bratislave v celej jeho pôsobnosti v súlade s platným zákonom 

o verejnom obstarávaní. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorke. 

Vedúca oddelenia:  

Ing. Anna Národová, tel.: 6729 5147, 6729 5277, fax: 6729 5185, D1.26,  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Mária Hiebschová, tel: 6729 5277,  D1.27, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk  

Ing. Galina Uherková, tel.: 6729 5269, D1.29, e-mail: galina.uherkova@euba.sk 

Ing. Peter Ondrejka, tel.: 6729 5280, D1.28, e-mail: peter.ondrejka@euba.sk 

 

4. CELOUNIVERZITNÉ  PRACOVISKÁ RIADENÉ REKTOROM 

 

4.1. Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou 

   Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou (CKaVV)  komplexne zabezpečuje 

ucelený systém propagácie EU v Bratislave a styk s verejnosťou vo vnútri univerzity 

i navonok, predovšetkým prostredníctvom elektronických masmédií a prostriedkov masovej 

komunikácie. Zabezpečuje informovanosť pracovníkov a študentov EU v Bratislave 

prostredníctvom webovej stránky univerzity, stránky sociálnych sietí a iných dostupných 

prostriedkov. Zabezpečuje vydávanie periodických a neperiodických informačných 

a propagačných materiálov o EU v Bratislave, zodpovedá za ich obsahovú a jazykovú úroveň, 

redakčné spracovanie, estetickú úroveň, propagačnú účinnosť, jazykovú správnosť a včasnosť 

vyhotovenia (pamätnice, ročenky, kalendáre významných podujatí EU v Bratislave, 

informačné bulletiny, skladačky, letáky na výstavy a veľtrhy, propagačné upomienkové 

predmety, informačné tabule a i.). Organizuje aktivity zamerané na propagáciu a vytváranie 

imidžu EU v Bratislave (tlačové konferencie, účasť na domácich a zahraničných výstavách a 

vzdelávacích veľtrhoch, prednášky významných osobností a i.). Archivuje textovú a obrazovú 

dokumentáciu o univerzite a využíva ju vo svojej publikačnej, informačnej a propagačnej 

činnosti. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám prijíma a 

vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií o EU v Bratislave pre verejnosť. 

    Súčasťou Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou je Kariérne centrum Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. Kariérne centrum je sprostredkovateľským centrom v oblasti 

uplatňovania absolventov EU v Bratislave v praxi. Poskytuje informácie o voľných 

pracovných miestach, brigádach pre študentov a absolventov EU v Bratislave, organizuje 

prednášky a prezentácie zamestnávateľov so študentmi EU v Bratislave. 

mailto:doktorovova@euba.sk
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Vedenie centra:  

Ing. Miroslav Horňák, tel.: 6729 5904,  A3.07, e-mail: miroslav.hornak@euba.sk – poverený 

vedením 

Ing. Lucia Knappek, tel.:6729 5356,  6729 5904,  A3.07, 

e-mail: lucia.knappek@euba.sk 

Zamestnanci: 

Zuzana Jójárt, tel.: 6729 5356, fax: 6729 5101, A3.06, e-mail: zuzana.jojart@euba.sk  

Iveta Kulifajová, tel.: 6729 5356,  fax: 6729 5101, A3.06, 

e-mail: iveta.kulifajova@euba.sk, e-mail: kariera@euba.sk 

Mgr. Mária Čatyová, tel.: 6729 5356,  fax: 6729 5101, A3.06, e-mail: maria.catyova@euba.sk 

 

4.2. Archív EU v Bratislave  

   Archív EU v Bratislave je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom EU 

v Bratislave. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby EU v Bratislave a vykonáva 

predarchívnu starostlivosť. Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty pochádzajúce z činnosti 

univerzity a jej právnych predchodcov, odborne spracúva a sprístupňuje archívne fondy, 

poskytuje informácie z archívnych dokumentov pre vedecké, úradné i súkromné účely 

a zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Riaditeľka: 

Mgr. Eva Kočiová, tel.: 6729 1112, kl.1657, budova archívu, č.m. 215,  

e-mail: eva.kociova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Marcela Sofková, tel.: 6729 1112, kl. 1657, archív, č.m. 216, e-mail: 

marcela.sofkova@euba.sk  

Mgr. Ľubica Máteová, archív, č.m. 217 

 

4.3. Centrum protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave 

   Centrum protidrogových a poradenských služieb (CPaPS) je celouniverzitným 

pracoviskom. Cieľom, poslaním a hlavným zameraním je systematické usmerňovanie riešenia 

naliehavých problémov v oblasti prevencie drogových závislostí na EU v Bratislave. Jeho 

hlavnou činnosťou sú preventívno-výučbové, poradenské a odborno-servisné služby. Vedúcim 

CPaPS je koordinátor vymenovaný rektorom, ktorému je aj podriadený. 

Koordinátor: 

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,  4C25, tel.: 6729 1449, 6729 1145, 

e-mail: rudolf.slosar@euba.sk 

Sekretariát:  

Viktória Čerepkaiová, 4C23, tel.: 6729 1478, 6729 1145, e-mail: 

viktoria.cerepkaiova@euba.sk 

Pri Centre protidrogových a poradenských služieb pôsobí psychologická poradňa. 

PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD. – vedúca psychologickej poradne, 4C30, tel.: 6729 1409, 

6729 1145, e-mail: zuzana.chmelarova@euba.sk 
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Konzultačné a poradenské služby poskytuje na Katedre pedagogiky NHF EU v miestnosti 

4C30  každý štvrtok v čase od 13:00 - 15:00. 

 

 

4.4.  Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave  

   Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb (CPČaUS) je 

celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave a do jeho pôsobnosti  patrí najmä 

zabezpečenie ubytovacích, stravovacích a rekreačných služieb pre študentov, doktorandov, 

zamestnancov univerzity ako aj pre verejnosť, kongresové služby, služby v oblasti 

vydavateľstva, reprografické a kopírovacie služby a ďalšie podnikateľské aktivity v tejto 

oblasti, zabezpečenie poskytovania komplexných služieb v oblasti podnikateľských aktivít 

univerzity v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podporovanie záujmových 

činností univerzity, kultúrny a spoločenský život študentov. 

  

Organizačné súčasti centra 

 

• Študentské domovy  

- Študentský    domov    Horský   park   EU  v  Bratislave   ( Prokopa Veľkého 41,  

Hroboňova 4) 

- Študentské domovy Petržalka pri EU v Bratislave (Dolnozemská cesta 1, 

Starohájska 4, 8) 

- Študentský domov Ekonóm (Prístavná č. 8)  

- Študentský domov Vlčie hrdlo (Vlčie hrdlo č. 74) 

- Študentský domov Bellova (Bellova č.1, Košice) 

• Kongresové a podnikateľské centrum  

• Vydavateľstvo EKONÓM  

• VIRT – vzdelávacie zariadenie  

• Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1 

• Účelové zariadenie – Vila Horský park  

• Ubytovacie zariadenie Pokrok  

• Ubytovacie zariadenie Jarabá  

• Folklórny súbor Ekonóm  

 

Riaditeľka: 

Ing. Helena Kuchyňková tel.: 6729 5686, A3.08, e-mail: helena.kuchynkova@euba.sk  

 

Sekretariát: 

Dana Antálková, tel.: 6729 5309, A3.08, e-mail: dana.antalkova@euba.sk 

Bc. Jana Hrádecká, tel.: 6729 5309,  A3.08, e-mail: jana.hradecka@euba.sk,  

cpcus.cpcus@euba.sk 

 Bc. Martin Neubauer, tel.: 6729 5309, A3.08, e-mail: martin.neubauer@euba.sk 
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4.4.1. Študentské domovy  

 

• Študentský domov Horský park EU v Bratislave 

Prokopa Veľkého 41,  Bratislava, tel.: 6729 2322 

Hroboňova 4,  Bratislava, tel.: 6729 2317 

 

Riaditeľka: 

Ing. Jana Sodomová, tel.: 6729 2325,  e-mail: jana.sodomova@euba.sk 

Sekretariát: 

Karin Kovárová, tel.: 6729 2324,  e-mail: karin.kovarova@euba.sk 

 

Ubytovacia referentka ŠD Hroboňova 4, ŠD Prokopa Veľkého 41:  

Anna Komorná, tel.:  6729 2356, e-mail: anna.komorna@euba.sk  

 

• Študentské domovy Petržalka pri EU v Bratislave 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, tel.: 6729 1624 

Starohájska 4, 852 19 Bratislava, tel.: 6729 1080 

Starohájska 8, 852 19 Bratislava, tel.: 6729 1086 

 

Riaditeľka: 

Ing. Iveta Rudavská, tel.: 6729 1665, e-mail: iveta.rudavska@euba.sk 

Sekretariát: 

Anna Danihelová, tel.: 6729 1620, e-mail: anna.danihelova@euba.sk 

 

Ubytovacia referentka ŠD Dolnozemská 1: 

Anna Šuľaková, tel.: 6729 1252, e-mail: anna.sulakova@euba.sk  

Ubytovacia referentka ŠD Starohájska 4: 

Dana Kolárová, tel.: 6729 1081, e-mail: dana.kolarova@euba.sk  

Ubytovacia referentka ŠD Starohájska 8: 

Zlatuša Tumanová, tel.: 6729 1087, e-mail: zlatusa.tumanova@euba.sk  

 

• Študentský domov EU v Bratislave EKONÓM 

 Prístavná 8, 821 09 Bratislava, tel.: 6729 1042 

 

• Študentský domov EU v Bratislave Vlčie Hrdlo 

 Vlčie hrdlo 74, 821 07 Bratislava, tel.: 6729 1060 

 

Riaditeľka: 

Mgr. Dagmar Schmidtová, tel.: 6729 1040,  e-mail: dagmar.schmidtova@euba.sk 

Sekretariát: 

Kvetoslava Červeňová, tel.: 6729 1041, e-mail: kvetoslava.cervenova@euba.sk 

Ubytovacia referentka ŠD EKONÓM:  

Eva Bernáthová, tel.: 6729 1043, e-mail: eva.bernathova@euba.sk  

Ubytovacia referentka ŠD Vlčie hrdlo:  

Ing. Alena Matuchová, tel.: 6729 1063, e-mail: alena.matuchova@euba.sk 

úradné hodiny: 8:00 – 15:00  

mailto:jana.sodomova@euba.sk
mailto:anna.danihelova@euba.sk
mailto:dagmar.schmidtova@euba.sk
mailto:kvetoslava.cervenova@euba.sk
mailto:alena.matuchova@euba.sk
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4.4.2. Vydavateľstvo EKONÓM  

  Vydavateľstvo EKONÓM (VE) zabezpečuje vydavateľskú činnosť v rozsahu 

vydavateľského oprávnenia univerzity, výrobnú a obchodnú činnosť zameranú na 

publikovanie výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti a na zabezpečenie študijnej 

literatúry. Na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt a ostatných súčastí EU v Bratislave 

zabezpečuje po organizačnej, redakčnej a polygrafickej stránke vydávanie najmä študijnej 

literatúry, monografií, odborného časopisu Ekonomické rozhľady, informačného spravodajcu 

Ekonóm, zborníkov vedeckých prác. Okrem toho zabezpečuje polygrafické spracovanie 

študijných programov a ďalších tlačovín, potrebných na organizačné zabezpečenie činnosti 

univerzity. Poskytuje aj  služby  verejnosti v oblasti nízko nákladovej digitálnej tlače 

a knihárskeho dokončovania publikácií. Zabezpečuje obchodnú činnosť, predaj produkcie 

vydavateľstva, predaj odbornej literatúry, prípadne propagačných predmetov EU v Bratislave 

aj prostredníctvom internetového obchodu (E-shop). 

Riaditeľ: 

PhDr. Ondrej Buchan, tel.: 6729 1217,  e-mail: ondrej.buchan@euba.sk 

 

Edičná  referentka: 

Silvia Královičová, tel.: 6729 1229, e-mail: silvia.kralovicova@euba.sk 

Jazyková redaktorka: 

Mgr. Katarína Popovičová, tel.: 6729 1234, e-mail: katarina.popovicova@euba.sk 

Výroba: tel.: 6729 1287 

Miroslava Škerková, Soňa Chvílová, Oľga Majerová,  Viola Pažitná 

 

• Rozmnožovne Vydavateľstva EKONÓM  

- budova Výučby V1 vo vstupnej hale v miestnosti D201  

Oľga Šubínová, tel.: 6729 1253  

otváracia doba  - pondelok až štvrtok v čase od 8.30 – 11.30  a 12.30 – 15.30  

- piatok v čase od 8.30 – 11.30  a 12.30 – 14.30  

 

- budova Výučby V2 (rektorát) v suteréne za výťahmi miestnosť D1.06  

Zdenka Demová  tel.: 6729 5256 

otváracia doba - denne v čase od 7.30 – 11.00  a 12.00 – 14.30 

 

   Rozmnožovne ponúkajú v obidvoch budovách EU v Bratislave široký sortiment služieb pre 

študentov EU v Bratislave  i pre verejnosť čiernobielu a farebnú tlač a kopírovanie s obsluhou 

alebo samoobsluhou, laminovanie, internet, predaj kancelárskych potrieb, 8 druhov viazaní 

a dokumentov a prác – bakalárske, diplomové a iné (na počkanie: lišta, hrebeň plastový aj 

drôtený, termoväzba, kanálová väzba, do 24 hodín knihárske práce ako väzba V1-zošit, V2-

lepená brožúra, V8-lepená knižná väzba, napr. na dizertačné práce). 

 

 Predaj študijnej literatúry Vydavateľstva EKONÓM ( v budove Vydavateľstva) 

Mgr. Iveta Juríčková, tel.: 6729 1241,  e-mail: iveta.jurickova@euba.sk  

       

 

mailto:ondrej.buchan@euba.sk
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4.4.3. VIRT – vzdelávacie zariadenie  

 

   Vzdelávacie zariadenie vo Virte je výkonným pracoviskom, ktoré zabezpečuje prevádzku 

a poskytovanie školiacich priestorov, ubytovanie a stravovanie pre študentov, doktorandov, 

zamestnancov EU v Bratislave v rámci jedného objektu. Je komplexne vybavené 

informačnými technológiami. Zariadenie slúži na usporiadanie seminárov, školení a kurzov 

s využitím podpory IKT, doplnené možnosťou športového vyžitia v priestoroch areálu. 

Ubytovacie kapacity s kompletným servisom umožňujú zabezpečovať optimálne 

organizovanie viacdenných programov a sústredení pre študentov, doktorandov, 

zamestnancov EU v Bratislave.  

Správkyňa zariadenia: 

Alžbeta Sláviková, tel.: +421 35 7787 826, e-mail: alzbeta.slavikova@euba.sk 

Virt, 946 38 pošta Radvaň nad Dunajom 

 

4.4.4. Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1, Bratislava 

 

   Zariadenie poskytuje ubytovanie a stravovanie s využívaním rokovacích priestorov pre 

študentov, doktorandov, zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave a verejnosť 

a realizuje komerčné využitie týchto služieb (párty, eventy, firemné oslavy, teambuilding, 

organizácie najrôznejších spoločenských a kultúrnych podujatí). 

Správca zariadenia: 

Ing. Peter Laučík, tel.: 6729 1021, e-mail:  peter.laucik@euba.sk 

Ubytovacia referentka: 

tel.:  6729 1021  

Vrátnica: tel.: 6729 1020   Kuchyňa: tel.: 6729 1022 

 

Stravovacie referentka: 

Milada Hachlincová, tel.: 6729 1021, e-mail: milada.hachlincova@euba.sk 

 

4.4.5. Účelové zariadenie – Vila Horský park  

   Zariadenie poskytuje ubytovanie a stravovanie s možnosťou využitia rokovacích priestorov 

aj na komerčné účely. 

Správkyňa zariadenia: 

Ing. Jana Suhajová, tel.: 0903 777285, email: jana.suhajova@euba.sk 

Vrátnica: tel.: 5930 2316 

 

4.4.6. Ubytovacie zariadenie Jarabá 

   Zariadenie poskytuje celoročné rekreačné pobyty pre študentov, doktorandov, zamestnancov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave a verejnosť. Nachádza sa pod sedlom Čertovica z južnej 

strany Nízkych Tatier, v blízkosti obce Mýto pod Ďumbierom.  

Správkyňa zariadenia: 

Mgr. Anna Macková, tel.: 0904 658703 

Jarabá, 977 01 Brezno 

  

mailto:jana.suhajova@euba.sk
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4.4.7. Ubytovacie zariadenie Pokrok 

   Zariadenie poskytuje celoročné rekreačné pobyty pre študentov, doktorandov, zamestnancov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave a verejnosť. Nachádza sa v najstaršej tatranskej osade 

ležiacej na južnom svahu Slavkovského štítu v Starom Smokovci v blízkosti železničnej 

stanice Pekná vyhliadka. 

Správkyňa zariadenia: 

Viera Štefányová, tel.:  0905 709523 

062 01 Horný Smokovec  

 

4.4.8. Folklórny súbor Ekonóm 

Podporuje záujmovú činnosť, kultúrny a spoločenský život študentov. Zodpovedným 

zamestnancom FS Ekonóm EU v Bratislave je organizačný manažér. 

Organizačný manažér: 

Ondrej Lenár, tel.: 6729 1632 

 

5. CELOUNIVERZITNÉ  PRACOVISKÁ RIADENÉ PROSTREDNÍCTVOM  

PROREKTOROV 

 

5.1.  Ústav ekonómie a manažmentu 

   Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEaM) zabezpečuje dva druhy úloh: 

a) základné úlohy - vo výskumnej oblasti – identifikuje strategické dlhodobé vízie 

v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria 

nosné línie ekonomického výskumu ÚEaM EU v Bratislave;  zabezpečuje realizáciu vlastného 

výskumu v schválených prioritných témach; svojimi  aktivitami získava mimo dotačné 

prostriedky z verejných i súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu; 

organizuje konferencie, semináre  a súvisiace akademické aktivity zamerané na prezentovanie 

výsledkov svojho výskumu a participuje na implementácii memoranda o porozumení medzi 

Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou 

b) podporné úlohy – v koordinačnej, dokumentačnej a informačno-komunikačnej oblasti  

koordinuje výskumné aktivity realizované na EU v Bratislave s relevantnou výskumnou 

pôsobnosťou externých subjektov,  pripravuje podklady pre rozhodovanie vedenia EU 

v Bratislave v kontinuálnom procese tvorby koncepcie rozvoja vedy a výskumu na EU 

v Bratislave, je kontaktným bodom na EU v Bratislave pri interdisciplinárnej koordinácii 

medzinárodných projektov a šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti. 

Riaditeľ: 

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., E9.06, tel.: 6729 5172, e-mail: peter.stanek@euba.sk 

Zamestnanci: 

doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., E9.20, tel.: 6729 5171, e-mail:saleh.obadi@euba.sk  

doc.  Ing. Eduard Baumöhl, PhD.,  E9.19, e-mail: eduard.baumohl@euba.sk  

doc.  Ing. Tomáš Výrost, PhD.,  E9.19, e-mail: tomas.vyrost@euba.sk  
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Ing. Pavlína Ivanová, PhD., E9.06, tel.: 6729 5172, e-mail: pavlina.ivanova@euba.sk 

Ing. Paula Puškárová, PhD., Dis. art, E9.21, tel.: 6729 5170,  

e-mail: paula.puskarova@euba.sk  

Ing. Štefan Zajac, CSc.,  E9.18, tel.: 6729 5168, e-mail: stefan.zajac@euba.sk 

Ing. Ivana Dancáková,  E9.21, tel.: 6729 5170, e-mail: ivana.dancakova@euba.sk 

 

5.2.  Bratislavská Business School    

   Bratislavská Business School (BBS) je celouniverzitným vzdelávacím, projektovým 

a konzultačným pracoviskom. Pracovisko je orientované na ďalšie vzdelávanie v  študijných 

a vedných odboroch, ktoré sú na EU v Bratislave akreditované. Jeho poslaním je 

uskutočňovať ďalšie ( celoživotné ) vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych 

a ekonomických odboroch pre absolventov vysokých a stredných škôl. Pripravuje projekty, 

programy a organizuje vzdelávanie manažérov formou ucelených programov MBA 

v spolupráci so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj formou špecializovaných 

kratších programov dvoch typov: otvorených špecializovaných programov s rôznou dĺžkou 

trvania a programov pripravených na mieru podľa požiadaviek firemných klientov. Riaditeľ 

BBS EU v Bratislave za činnosť zodpovedá prorektorke pre manažovanie akademických 

projektov.  

 

Všeobecné kontaktné údaje: 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

e-mail: bbs@euba.sk, info.bbs@euba.sk  

 

Riaditeľ: 

Ing. Milan Staňo,  tel.: 6729 5375, miestnosť E.3.25  

e-mail: riaditel.bbs@euba.sk, milan.stano@euba.sk  

 

Zamestnanci: 

PhDr. Eva Filusová,  manažér  VBA, UJPŠ Košice 

tel.: 67295163, miestnosť E.9.13 

e-mail: eva.filusova@euba.sk  

Ing. Valéria Dziurová,  manažér,  MBA, Kontrolóri 

tel.: 67295165, miestnosť E.9.15, e-mail: valeria.dziurova@euba.sk,  mba@euba.sk  

Mgr. Jarolím Hraško, manažér, UTV, TOP manažment 

tel.: 67295165, miestnosť E.9.15,  e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk 

Ing. Ingrid Sieglová, manažér, znalectvo 

tel.: 67295178, miestnosť E.9.28, e-mail: ingrid.sieglova@euba.sk,  znalectvo.bbs@euba.sk 

Ing. Peter Mášik,  marketing 

tel.: 67295163, miestnosť E.9.13, e-mail: peter.masik@euba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stefan.zajac@euba.sk
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5.3. Ústav medzinárodných vzťahov 

   Ústav medzinárodných vzťahov (ÚMV) je celouniverzitné pracovisko, ktorého poslaním 

je iniciovať, zabezpečovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, a tým posilňovať 

medzinárodnú dimenziu v činnosti univerzity vrátane spolupráce s praxou.  

Realizuje administratívne, organizačné, informačné, konzultačné, popularizačné, vzdelávacie 

a publikačné činnosti zamerané na rozvoj spolupráce s univerzitami, podnikmi a inými 

organizáciami spoločensko-hospodárskeho prostredia v medzinárodnej dimenzii. ÚMV v 

Bratislave najmä: 

- administratívne a organizačne zabezpečuje medzinárodné mobility študentov, 

učiteľov a zamestnancov EU v Bratislave, 

- iniciuje, pripravuje a monitoruje  dohody o spolupráci s univerzitami a ďalšími 

organizáciami zo zahraničia, 

- administratívne a organizačne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch, 

- iniciuje, organizuje a zabezpečuje extrakurikulárne aktivity zamerané na podporu 

internacionalizácie univerzity. 

 

ÚMV sa člení na dve oddelenia: 

Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce (OMS)  

 

Oddelenie medzinárodnej mobility komplexne zabezpečuje agendu medzinárodnej mobility 

študentov, pedagógov a zamestnancov EU v Bratislave, najmä: 

- pripravuje dohody o spolupráci v medzinárodných  programoch Erasmus +, 

CEEPUS, a i., 

- administratívne a organizačne zabezpečuje prijímanie a vysielanie študentov, 

učiteľov a zamestnancov zo zahraničia v programoch Európskej únie, na základe 

bilaterálnych a iných dohôd o spolupráci,  

- vedie evidenciu študijných výsledkov  prijímaných zahraničných študentov (okrem 

študentov zapísaných na ucelené štúdium v rámci  študijných programov),  

- komplexne zabezpečuje zahraničné cesty učiteľov a zamestnancov univerzity. 

 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce realizuje aktivity zamerané predovšetkým na sústavný 

rozvoj medzinárodných vzťahov univerzity s krajinami mimo Európskej únie, najmä:  

- iniciuje a rozvíja vzťahy s univerzitami a inými organizáciami z krajín mimo 

Európskej únie,  

- pripravuje dohody o spolupráci a  sleduje ich plnenie, 

-  zabezpečuje pobytové formality pri prijímaní študentov z tretích krajín 

a poradenstvo pri ich integrácii, 

- organizačne a administratívne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch 

pre zahraničných študentov, 

- pripravuje, organizuje a/alebo zabezpečuje vzdelávacie, kultúrne a popularizačné 

aktivity, napr. letné školy, prezentácie, výstavy a i., na podporu medzinárodných 

vzťahov univerzity  najmä v zameraní na krajiny mimo Európskej únie.  

 

 

Riaditeľ: 

pozícia neobsadená, ÚMV riadi doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné 

vzťahy 
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Zamestnanci: 

 

Oddelenie medzinárodnej mobility: 

Ing. Simona Kosztanko, PhD., vedúca oddelenia tel.: 6729 5359, E3.09,  

e-mail: simona.kosztanko@euba.sk 

Mgr. Dávid Bocko, projektový manažér, tel.: 6729 5386, A3.16,  

e-mail: david.bocko@euba.sk 

Mgr. Andrea Szabová, projektová manažérka, tel.: 6729 5155, A3.16,  

e-mail: andrea.szabova@euba.sk 

Katarína Majerská, projektová manažérka, tel.: 6729 5680, A3.15,  

e-mail: katarina.majerska@euba.sk 

Viera Martišková, odborná referentka – ZPC, tel.: 6729 5193, A3.14,  

e-mail: viera.martiskova@euba.sk 

Ing. Jana Jarová, odborná referentka – ZPC, tel.: 6729 5191, A3.14,  

e-mail: jana.jarova@euba.sk 

Zlatica Zvarová, odborná referentka – ZPC, tel.: 6729 5193, A3.14,  

e-mail: zlatica.zvarova@euba.sk 

 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce: 

Ing. Soňa Galanová, vedúca oddelenia, tel.: 6729 5307, A3.09,  

e-mail: sona.galanova@euba.sk 

Danka Pašteková, odborná referentka, tel.: 6729 5307, A3.09,  

e-mail: danka.pastekova@euba.sk 

Ing. Diana Lacová, odborná referentka, tel.: 6729 5307, A3.09,  

e-mail: diana.lacova@euba.sk 

 

5.4. Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR pri EU v Bratislave 

   Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR (NCEGŠ) bolo zriadené na základe 

Programového vyhlásenia vlády, ktoré realizoval minister školstva SR svojím ustanovujúcim 

dekrétom. Aktivity centra sú orientované na výskum s cieľom identifikovať a pochopiť vplyv 

podmienok a efektov globalizačných procesov na konkurencieschopnosť Slovenska. 

Tematické zameranie aktivít NCEGŠ pri EU v Bratislave je zároveň naplnením myšlienok 

Modernizačného programu Slovensko 21 o nevyhnutnosti „podpory kapacít pre vytváranie, 

získavanie a využívanie nových poznatkov“.  

Kontaktná osoba: Ing. Martina Brčáková, Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU 

v Bratislave, E3.27, tel.: 6729 5377, 6729 5192, e-mail: martina.brcakova@euba.sk 

 

 

5.5. Centrum na zabezpečenie a podporu kvality 

   Centrum na zabezpečenie a podporu kvality (CZaPK) je celouniverzitným pracoviskom, 

ktorého poslaním je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu 

univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier a ďalších pracovísk EU v Bratislave pri vytváraní, 

zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní interného integrovaného systému zabezpečenia 

a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave vo všetkých oblastiach  činnosti. 

Vedúca centra: 

RNDr. Silvia Siekelová, E9.17, tel.: 6729 5167, e-mail: silvia.siekelova@euba.sk 
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5.6. Centrum telesnej výchovy a športu  

   Centrum telesnej výchovy a športu (CTVŠ), zabezpečuje pravidelný športový program pre 

študentov univerzity. Predmet Telesná výchova je v systéme kreditného spôsobu štúdia na EU 

zaradený ako predmet celouniverzitného spoločenského základu. Rozsah povinnej TV a počet 

kreditov je rôzny podľa jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Je uvedený v študijných 

programoch príslušných fakúlt. Informácie o pracovisku: www.euba.sk/ctvs  

Riaditeľ:  

PaedDr. Július Dubovský,  tel.: 6729 5433,  D4.33, e-mail: julius.dubovsky@euba.sk 

Tajomníčka, vedúca oddelenia športu pre všetkých:  

PaedDr. Mária Kalečíková, tel.: 6729 5417, D4.17, e-mail: maria.kalecikova@euba.sk 

Vedúci oddelenia športu pre všetkých:  

PaedDr. Ján Janík, tel.:6729 5417, D4.17, e-mail: jan.janik@euba.sk  

Sekretariát:  

Lenka Vojtášová, tel.: 6729 5434,  D4.34, e-mail: ctvs@euba.sk 

Odborní asistenti: 

 Mgr. Roman Heriban, Mgr. Peter Hložek, Mgr. Drahomíra  Lörincziová, PhD., Mgr. Saša 

Orviský,  PaedDr. Lenka Podgórska,  PaedDr. Viktor Škultéty, Mgr. Zuzana Voltnerová. 

 

Predmet Telesná výchova sa realizuje výberovou formou, študenti si vyberajú z aktuálnej 

ponuky telovýchovných aktivít. Zápis na telesnú výchovu sa uskutočňuje prostredníctvom 

internetu (www.euba.sk, https://ais2.euba.sk). Ak nemá študent povinnú telesnú výchovu, 

môže sa zapísať na telesnú výchovu aj nepovinne, ale musí si zapísať telesnú výchovu do AIS 

ako „nepovinný výberový predmet“ na každý semester zvlášť. 

 

Ponuka aktivít:  

aerobik, stepaerobik, bodywork, fitbalaerobik, powerjoga, pilates, ropics, cheerleaders, 

kondičná kulturistika, plávanie, stolný tenis, futbal, futsal, volejbal, basketbal, hádzaná, 

florbal, tenis, bedminton, korčuľovanie, hokej, kolieskové korčuľovanie 

kurzy – zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding, turistika, splavy na Slovensku 

a v Čechách, rafting a kaňoning v Slovinsku 

bloková výučba –  cykloturistika, vodáctvo, pešia turistika 

 

Podmienkou udelenia zápočtu a pridelenia kreditov je účasť na hodinách telesnej výchovy, 

účasť na zimných, resp. letných kurzoch v minimálnom rozsahu 5 dní, alebo účasť na 

blokovej výučbe podľa vopred stanoveného rozsahu. Študenti, ktorí aktívne športujú 

v športových kluboch a na úrovni Majstrovstiev Slovenska, 1. ligy a zúčastňujú sa súťaží, 

môžu podať žiadosť o pridelenie zápočtu. Žiadosť s potvrdením príslušného klubu je potrebné 

odovzdať na sekretariát CTVŠ do 5.10. (za ZS), resp. do 22.2. (za LS) v danom akademickom 

roku. Študentom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastňovať pravidelnej 

semestrálnej výučby je doporučená účasť na zimných a letných kurzoch v minimálnom 

rozsahu 5 vyučovacích dní, alebo účasť na blokovej výučbe podľa vopred stanoveného 

rozsahu. 

Oslobodení zo zdravotných dôvodov sa zúčastňujú prednášok v rozsahu 2/0 (2 hodiny 

týždenne). 

 

mailto:partl@euba.sk
mailto:partl@euba.sk
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Akcie CTVŠ:  

Univerzitné dni športu – športové súťaže jednotlivcov a voľných družstiev – študentov EU 

v Bratislave, konaných k 17. novembru 

Pohár rektora EU v Bratislave – medzifakultné športové súťaže o najlepšiu fakultu 

vo vybraných športoch, súťaží sa podľa jednotlivých fakúlt 

Akademické majstrovstvá vysokých škôl SR v Aerobik maratóne 

Zahraničné turnaje v športových hrách – Miláno, Paríž, Lipsko a Istanbul 

Večerný aerobik, cvičenie v posilňovni – Horský park, Školička 

Pohybové aktivity počas víkendov a skúšobného obdobia – telocvičňa a ihrisko Horský park 

Splavy riek – jednodňové, viacdňové, aj pre zamestnancov v atraktívnych lokalitách  

 

 

5.7. Ekonomické rozhľady 

   Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady (ER) zabezpečuje vydávanie vedeckého časopisu 

Ekonomické rozhľady. Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do 

vedeckej diskusie, prehľadov, konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblastí 

ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe 

s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky. Redakčnú radu tvoria významné 

vedecké osobnosti zo Slovenska a zo zahraničia. Výkonného redaktora vymenúva rektor, 

podriadený je prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium. 

Výkonný redaktor:  

doc. Ing. Ladislav Pupala, CSc.,  tel.: 6729 1573, 6729 1182, 5B13,  

e-mail: rozhlady@euba.sk 

Zamestnanec: 

Jana Milková, tel. . 6729 1573, 6729 1182, 5B15, e-mail: rozhlady@euba.sk 

 

5.8. Centrum informačných technológií  

   Centrum informačných technológií (CIT) je  vedecko-výskumným, poradenským, 

informačným, školiacim,  servisným a gestorským pracoviskom  pre oblasť výpočtovej 

techniky, multimediálnej techniky,  informačných technológií a informačných systémov, ktorý 

testuje a prináša do praxe najnovšie poznatky a skúseností z oblasti vedy a výskumu 

výpočtovej techniky, informačných technológií a informačných systémov. Metodicky 

usmerňuje obstarávanie softvéru a hardvéru. 

Výhradne  zabezpečuje pripájanie pracovísk  EU v Bratislave do siete EU – NetEU, SANET 

a Internet, spravuje a prideľuje internetové adresy. 

CIT komplexne zabezpečuje činnosti a úlohy EU v oblasti výpočtovej techniky 

a informačných technológií v súlade s jej potrebami. 

Riaditeľ je podriadený prorektorovi pre rozvoj univerzity. 

 

Riaditeľ:  

Ing. Marián Križovenský, tel.: 6729 5114, D9.14, e-mail: marian.krizovensky@euba.sk 

Sekretariát: 

Jana Navrátilová, tel.: 6729 5115,  6729 5195, D9.15,  

e-mail: sekr.cit@euba.sk, jana.navratilova@euba.sk 

mailto:rozhlady@euba.sk
mailto:sekr.cit@euba.sk
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Oddelenie správy systémov a sietí 

Vedúci:  

Ing. Martin Novák, tel.: 6729 5137,  D9.37, e-mail: martin.novak@euba.sk 

 

Zamestnanci: 

Peter Bláha, tel.: 6729 5106,  D9.06, e-mail: peter.blaha@euba.sk, 

Ing. Filip Hlavenka, tel.: 6729 5106,  D9.06, e-mail: filip.hlavenka@euba.sk, 

Mgr. Dagmar Krausová, tel.: 6729 5153, D9.12, e-mail:  dagmar.krausova@euba.sk, 

Martin Solčiansky, e-mail: martin.solciansky@euba.sk, 

Ing. Ján Štefík, tel.: 6729 5122, D9.22, e-mail: jan.stefik@euba.sk, 

Martin Klokner, tel.: 6729 5151, D9.11, e-mail: martin.klokner@euba.sk, 

 

Oddelenie informačných systémov  

Vedúca:  

Ing. Jiřina Čarnecká, tel.: 6729 5133,  D9.33, e-mail: jirina.carnecka@euba.sk 

Zamestnanci: 

Bc. Juraj Cettl, tel.: 6729 5130, D9.30, e-mail: juraj.cettl@euba.sk, 

Ing. Vladimír Peťura, tel.: 6729 5110, D9.10, e-mail: vladimir.petura@euba.sk, 

 

Oddelenie služieb užívateľom  

Vedúca:  

Ing. Zuzana Sušková, tel.: 6729 5144, 6729 5369.  D9.44, e-mail: zuzana.suskova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Andrej Béder, tel.: 6729 1670, D207, e-mail: andrej.beder@euba.sk 

Hildegard Čuperková, tel.: 6729 5687, služba 8.posch.,e-mail: hildegard.cuperkova@euba.sk  

Michal Javorka, tel.: 6729 5687, služba 8. posch., e-mail: michal.javorka@euba.sk 

Ing. Dana Viskupová, tel.: 6729 5143, D9.43, e-mail: dana.viskupova@euba.sk 

Hetpdesk CIT – Katarína Morháčová, tel.: 6729 5555, 6729 5139, D9.39, e-mail: 

helpdesk@euba.sk 

 

Oddelenie technicko - hospodárske 

Vedúci:  

Ing. Augustín Novák,  tel.: 6729 5116, D9.16, e-mail: augustin.novak@euba.sk 

 

Zamestnanci:  

Ing. Igor Gábriš, 6729 5120, D9.20, e-mail: igor.gabris@euba.sk  

Roman Havran, tel.: 6729 5123,  D9.23, e-mail: roman.havran@euba.sk  

Ing. Vladimír Hrachovina, tel.: 6729 5121,  D9.21, e-mail: vladimir.hrachovina@euba.sk  

Augustín Katrinec, tel.: 6729 5120, D9.20, e-mail: augustin.katrinec@euba.sk  

 

mailto:peter.blaha@euba.sk
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Oddelenie audiovizuálnej techniky 

Vedúci:  

Ing. Andrej Nemec,  tel.: 6729 5107, D9.07, e-mail: andrej.nemec@euba.sk 

Zamestnanci:  

Juraj Čarnecký, 6729 5138, D9.38, e-mail: juraj.carnecky@euba.sk  

Roman Ondrejka, tel.: 6729 5140,  D9.40, e-mail: roman.ondrejka@euba.sk  

 

Register študentov: tel.: 6729 5369, A9.05, e-mail: register.ick@euba.sk 

Počítačové učebne: Výučba 1, tel.: 6729 1670 

Výučba 2, tel.: 6729 5687, 8. poschodie 

 

5.9. Slovenská ekonomická knižnica  

   Slovenská ekonomická knižnica (SEK) je celouniverzitná akademická  knižnica EU 

v Bratislave a špecializovaná vedecká knižnica s celosvetovou pôsobnosťou, profilovanou na 

oblasť ekonómie a príbuzné interdisciplinárne vedy. 

Poslaním knižnice je sprostredkovať slobodný prístup k informáciám pedagogickým, 

vedecko-výskumným, odborným pracovníkom a študentom EU v Bratislave, ale aj odbornej 

verejnosti.  

SEK priebežne získava a sprístupňuje informačné zdroje zodpovedajúce odbornej profilácii 

EU v Bratislave podľa akreditovaných študijných odborov, zamerania vedecko-výskumnej 

činnosti univerzity a špecializácie knižnice.  

Cieľom SEK je vytvorenie optimálneho prostredia pre poskytovanie základných 

a nadstavbových knižničných a informačných služieb všetkým kategóriám používateľov.  

Riaditeľa SEK vymenúva rektor a podriadený je prorektorke pre manažovanie akademických 

projektov. 

Riaditeľka:  

Mgr. Jitka Kmeťová, tel.: 6729 1150,  4D21,  

e-mail: jitka.kmetova@euba.sk 

Sekretariát a ekonomicko-prevádzkový referát: 

Alena Oslejová, tel.: 6729 1414, 1613,  4D19, e-mail: alena.oslejova@euba.sk 

Metodika: 

Ing. Miriam Vertaľová, tel.: 6729 1614, 4D17, e-mail: miriam.vertalova@euba.sk 

Systémová podpora: 

Mgr. Andrea Kondisová, tel.: 6729 1466, 4D06, e-mail: andrea.kondisova@euba.sk 

Oddelenie informačných zdrojov 

Oddelenie informačných zdrojov zabezpečuje centrálny nákup knižných, periodických 

publikácií a elektronických databáz, realizuje medzinárodnú a vnútroštátnu výmenu 

dokumentov. Zabezpečuje evidenciu, bibliografické spracovávanie a sprístupňovanie 

výstupov poblikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť zamestnancov EU 

v Bratislave. Poskytuje nadstavbové a rešeršné služby. Vykonáva metodickú, konzultačnú 

a poradenskú činnosť a informačné vzdelávanie v rozsahu obsahovej profilácie oddelenia. 
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Vedúca oddelenia: 

Mgr. Iveta Pleceniková, tel.:6729 1358, 3D15, e-mail: iveta.plecenikova@euba.sk 

Zamestnanci: 

Mgr. Alexandra Barányiová, tel.: 6729 1362, 3D18, e-mail: alexandra.byranyiova@euba.sk 

Edita Behulová, tel.: 6729 1148, 1D02, e-mail: edita.behulova@euba.sk 

Ing. Jana Dolgošová, tel.: 6729 1476, 3D04, e-mail: jana.dolgosova@euba.sk 

Ing. Zuzana Gejdošová, tel.: 6729 1475, 4D05, e-mail: zuzana.gejdosova@euba.sk 

Margita Haláková, tel.: 6729 1384, 3D06, e-mail:  margita.halakova@euba.sk 

Ing. Martina Hrončáková, tel.: 6729 1247, 2D07, e-mail:  martina.hroncakova@euba.sk 

Mgr. Dagmar Jóžová, tel.: 6729 1376, 3D05, e-mail: dagmar.jozova@euba.sk 

Leokádia Modrovská, tel.: 6729 1442, 1140, 4D03,  e-mail: leokadia.modrovska@euba.sk 

Mgr. Ľubica Mravíková, tel.: 6729 1216, 2D06, e-mail: lubica.mravikova@euba.sk 

Ing. Silvia Némethová, tel.: 6729 1265, 2D05, e-mail: silvia.nemethova@euba.sk 

Mgr. Gabriela Nováková, tel.: 6729 1244, 2D05, e-mail: gabriela.novakova@euba.sk 

Mgr. Mária Petrovitsová, tel.: 6729 1379, 3D07, e-mail: maria.petrovitsova@euba.sk 

Mgr. Bronislava Senčáková, tel.: 6729 1131, 3D16, e-mail: bronislava.sencakova@euba.sk 

Oddelenie knižnično-informačných služieb 

Oddelenie knižnično-informačných služieb poskytuje základné knižnično-informačné 

a konzultačné služby v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom SEK. V Požičovni 

zabezpečuje registráciu používateľov a absenčné výpožičné služby. V špecializovaných  

študovniach zabezpečuje prezenčné výpožičné služby formou voľného prístupu  

k publikáciám. Spravuje, ochraňuje a uchováva knižničný fond. 

Vedúca oddelenia:  

Božena Černá, tel.: 6729 1258, 2D15, e-mail: bozena.cerna@euba.sk 

Zamestnanci: 

Anna Bernáthová, tel.: 6729 1473, 2D, e-mail: anna.bernathova@euba.sk 

Mgr. Tatiana Gaplovská, tel.: 6729 1163, 2D, e-mail: tatiana.gaplovska@euba.sk 

Bc. Andrea Kopčová, tel.: 6729 1239, 2D16, e-mail: andrea.kopcova@euba.sk 

Mária Kralovičová, tel.: 6729 1263, 2D, e-mail: maria.kralovicova@euba.sk 

Bc. Marek Kubinec, tel.: 6729 1494, 4D, e-mail:marek.kubinec@euba.sk 

Mgr. Zdenka Mináriková, tel.: 6729 1301, 3D01, e-mail: zdenka.minarikova@euba.sk 

Eva Okrucká, tel.: 6729 1279, 2D18, e e-mail: eva.okrucka@euba.sk 

Štefánia Palkovičová, tel.: 6729 1473, 2D16, e-mail: stefania.palkovicova@euba.sk 

Ján Pažitný, tel.: 6729 1190, 1D03, e-mail: jan.pazitny@euba.sk 

Helena Pinďurová, tel.: 6729 1190, 1D03, e-mail: helena.pindurova@euba.sk 

Drahomíra Slatinová, tel.: 6729 1263, 2D, e-mail: drahomira.slatinova@euba.sk 

Bc. Janka Szolgayová, tel.: 6729 1494, 4D, e-mail: janka.szolgayova@euba.sk 

Pobočka SEK  v Košiciach 

   Pobočka SEK v Košiciach je organizačnou súčasťou Oddelenia knižnično-informačných 

služieb. Spravuje a sprístupňuje dislokovaný knižničný a informačný fond z hľadiska 

informačných potrieb Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach. Poskytuje rešeršné 

a konzultačné služby, poradenstvo a podporu pre zabezpečenie evidencie výstupov 

publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť autorov PHF v Košiciach. 

mailto:maria.kralovicova@euba.sk
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Zamestnanci:  

Ing. Alica Novotná, e-mail: alica.novotna@euke.sk 

Iveta Marjaková,  e-mail: iveta.marjakova@euke.sk 

 

Prevádzka knižnice  ( počas semestra ) : 

Požičovňa, 2D, tel.: 6729 1263 

Výučba 1    pondelok- štvrtok:   8:00 - 18:00 

       piatok:   11:00 - 18:00 

       sobota:   7:30 - 15:00 

 

Časopisecká študovňa, 3D, tel.: 6729 1324 pondelok - štvrtok:  8:00 - 18:00 

Výučba 1                            piatok:            11:00 - 18:00 

 

Všeobecná študovňa, 4D, tel.: 6729 1494          pondelok – štvrtok:              8:00 - 18:00 

Výučba 1       piatok:                                 11:00 - 18:00 

 

Archív publikačnej činnosti, 3D-01, tel.: 6729 1301 

Výučba 1       pondelok - štvrtok:     8:00 -11:30 

           12:30 - 15:30 

piatok:   12:30 - 15:30 

  

Pobočka SEK v Košiciach   pondelok - piatok:     9:00 -12:00 

Moyzesova 64                            13:00 -15:30 

 

 

5.10. Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko 

Kapušany  

     Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany 

(VVCB) je inovačným pracoviskom EU v Bratislave a podnikovej praxe so zameraním na 

oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie. Jeho poslaním je výskum a vývoj v oblasti 

získavania a zhodnocovania biomasy a slnečnej energie a ich efektívneho využitia na 

energetické účely v podnikovej praxi, skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

a získavanie poznatkov a skúseností pri rozvoji inovačného podnikania študentov 

a doktorandov, výchova, vzdelávanie a školenie v oblasti ONE pre prax, samosprávu a školy. 

Jeho dôležitým poslaním je aj uplatňovanie podmienok trvalo udržateľného rozvoja 

v znevýhodnených regiónoch Slovenska. Vedúcim výkonným pracovníkom VVCB EU 

v Bratislave je riaditeľ vymenovaný na základe výberového konania rektorom, ktorý za 

činnosť VVCB EU v Bratislave zodpovedá prorektorovi pre rozvoj univerzity. 

Riaditeľ: 

Mgr. Ján Sarvaš,  e-mail: jan.sarvas@euke.sk 

5.11. VŠK EKONÓM 

   Vysokoškolský športový klub EKONÓM pri EU v Bratislave svojím programom 

zabezpečuje členom klubu z radov študentov, absolventov a zamestnancov školy rekreačné 

pohybové a športové aktivity nad rámec povinnej a voliteľnej telesnej výchovy 

(zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu semestra, skúškového obdobia a letných prázdnin 

v neobmedzenom rozsahu. 

mailto:iveta.marjakova@euke.sk
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Športové aktivity VŠK EKONÓM sa uskutočňujú v neobmedzenom rozsahu v týchto 

aktivitách: 

- kondičná turistika 

- aerobik 

- plávanie 

- relaxácia – relaxačný blok (bazén, vírivka, sauna, KK) 

- vodáctvo. 

 

Rekreačné aktivity sa uskutočňujú v telovýchovných priestoroch: 

- ŠH (prístavba) Pionierska ulica – aerobik 

- FIT ŠTÝL Šustekova – aerobik, KK 

- Plaváreň Pasienky – plávanie 

- Slávia Agrofert – bedminton, tenis 

- Plaváreň Petržalka – regenerácia (bazén, sauna, vírivka) 

- slovenské a české a slovinské rieky – splavy. 

   

Univerzitné družstvá: v hádzanej, basketbale, volejbale a futbale sa každoročne zúčastňujú 

medzinárodných univerzitných športových podujatí v Istanbule, Paríži, Eidhovene, Miláne, 

Lipsku, Ríme. 

Informácie:http://www.euba.sk/studenti/sport-volny-cas-a-studentske-aktivity/vysokoskolsky-

sportovy-klub-ekonom- 

Kontakt: PaedDr. Lenka Podgórska – predseda 

Mgr. Eva Matulníková – tajomník 

tel.č. 0903 449 895, 0905 726 865, e-mail: vskekonom@euba.sk 

 

 

ŠTUDENTSKÉ ORGANIZÁCIE 

Študentský parlament NHF EU, 2B57, tel.: 6729 1127 

Študentský parlament OF EU, 1A21, tel.: 6729 1151, 0904 071 295 

Študentský parlament FHI EU, A8.09,  tel.: 6729 5681 

Študentský parlament FPM EU, D5.06, spfpm.euba@gmail.com 

Študentský parlament FMV EU, D4.44, tel.: 6729 5444 

Študentský parlament FAJ EU, E9.16, tel.: 6729 5166, 0949 128 529 

Študentský parlament PHF Košice, 055/722 3111 

Študentská organizácia AIESEC pri EU,  tel.: 0904 013 153 
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ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ  

 

Ambulancia EU, Šustekova 2,  tel.:  6241 0262 

MUDr. Iveta Plšeková, ambulancia praktického lekára 

Ordinačné hodiny:  Po, Ut, Str, Pia : 7:00 - 13:30,  Štv:12:00 - 17:00  

 

 

Zdravotné stredisko EU, areál ŠDaJ HP, Hroboňova  č.4 

MUDr. Juraj Dočolomanský, stomatologická ambulancia, tel.: 5479 2511 

Ordinačné hodiny:  Po, Str, Štv: 11:00 – 18:00 

Utr, Pia: 8:00 – 13:30 

MUDr. Anton Čunderlík, PhD., gynekologická ambulancia, tel.: 5479 2509, 0903 211114 

Ordinačné hodiny: Po, Ut, Str, Štv, Pia: 15:30 – 18:00  

 

MUDr. Alojz Dolinský, CSc., interno-radiologicko-osteologická ambulancia,  

tel.: 0903 788670, 546 49271, 434 13892, 592 04200 

Objednávka na telefón po dohode s lekárom 

 

MUDr. Renáta Kurišová, dermatovenerologická ambulancia, tel.: 5479 2513, 0903 352430 

Ordinačné hodiny: Po, Ut, Str, Štv, Pia: 08:00 – 14:00 

 

Ambulancia- dorastová lekárka, Mýtna 5, Bratislava 

MUDr. Adriana Borošová, tel: 02/57786369, 0905 267649 

Ordinačné hodiny:  Po, Str, Pia: 8:00 – 13:00 

Ut, Štv: 11:00 – 16:00 

 

MUDr. Marta Randíková, tel: 02/5477 3433, 0904 556842, 0902 850506 (pre študentov FHI 

a FPM) 

 

Ordinačné hodiny:  Po: 12:00 – 17:00, Ut. Str: 7:30 – 13:00 

Štv: 10:00 – 15:00, Pia: 7:30 – 12:00 

 

Poliklinika pre deti, dorast a dospelých, Vajnorská 40, Bratislava,  tel.: 02/44 637464 

Neštátne ambulantné liečebno – preventívne zariadenie. Cieľom je zabezpečiť zdravotnú 

starostlivosť prvého kontaktu a špecializovanú starostlivosť pre deti, dorast aj dospelých. 

Odborné ambulancie: gynekologická, kožná, imuno-alergologická, ortopedická, interná, 

psychiatrická, psychologická, nefrologická, diabetologická, endokrinologická, chirurgická, 

kardiologická, reumatologická, zubná, ušno-nosná-krčná, RTG oddelenie 

a ultrazvuk, oddelenie klinickej biochémie, urologická. 
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 NA EU V BRATISLAVE 
 

 Termín Poznámka 

Zápisy na štúdium 4. 9. – 22. 9. 2017 podľa harmonogramov fakúlt 

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 4. 9. – 22. 9. 2017 podľa harmonogramov fakúlt 

Výučba – zimný semester – denné štúdium – 

1. a 2. stupeň 

18. 9. – 15. 12. 2017  

Udeľovanie zápočtov a priebežných 

hodnotení 

11.12. – 15.12.2017  

Predtermíny 18. 12. – 22. 12. 2017  

Výučba – zimný semester – externé štúdium 

– 1. a 2. stupeň 

23. 9. – 16. 12. 2017  

Výučba – zimný semester – 3. stupeň štúdia september – 

december 2017 

podľa harmonogramov fakúlt 

Skúškové obdobie – zimný semester 18.12.2017 - 2.2.2018  

Zimné prázdniny  5. 2. – 9. 2. 2018  

Výučba – letný semester – denné štúdium –  

1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa  

12. 2. – 11. 5. 2018  

Výučba – letný semester – denné štúdium – 

3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa  

12. 2. – 27. 4. 2018  

Výučba – letný semester – externé štúdium – 

okrem záverečných ročníkov 1. stupňa a 2. 

stupňa  

10. 2. – 12. 5. 2018 okrem 31.3.2018 

Výučba – letný semester – externé štúdium – 

záverečný ročník 1. stupňa a 2. stupňa  

10. 2. – 28. 4. 2018 okrem 31.3.2018 

Udeľovanie zápočtov a priebežných 

hodnotení 

23. 4. – 28. 4. 2018 

7. 5. – 12. 5. 2018 

pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni  

pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni 

Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia február – máj 2018 podľa harmonogramov fakúlt 

Skúškové obdobie – záverečný ročník 1. 

stupňa a 2. stupňa 

30. 4. – 26. 5. 2018 podľa harmonogramov fakúlt 

Skúškové obdobie – letný semester 14. 5. – 6. 7. 2018*  

Štátne skúšky – bakalárske, inžinierske 14. 5. – 6. 7. 2018** podľa harmonogramov fakúlt 

Štátne skúšky – dizertačné  podľa harmonogramov fakúlt 

Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia 11. 6. – 15. 6. 2018  

Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia 18. 6. – 6. 7. 2018 

20. 8. – 24. 8. 2018 

podľa harmonogramov fakúlt 

Prijímacie skúšky pre 3. stupeň štúdia jún – júl 2018 podľa harmonogramov fakúlt 

Opravný (resp. náhradný) termín štátnych 

skúšok na 1. stupni štúdia 

august 2018 podľa harmonogramov fakúlt 

Opravný (resp. náhradný) termín štátnych 

skúšok na 2. stupni štúdia 

august 2018 – máj 

2019 

podľa harmonogramov fakúlt 

Promócie (2. stupeň štúdia) 25. 6. – 6. 7. 2018  

Promócie (1. stupeň štúdia) 2. 7 . – 6. 7. 2018 podľa harmonogramov fakúlt 

Promócie (3. stupeň štúdia) október 2017                 

marec 2018 

 

Obdobie hlavných prázdnin 9. 7. – 31. 8. 2018  

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod. 

** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia 

 

Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 11.1.2017 

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 18.1.2017 

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 22.2.2017 
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AKADEMICKÝ  ROK  2017/2018 

 

 SEPTEMBER          OKTÓBER           NOVEMBER

týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne

35. 1 2 3 39./2. 1 44./7. 1 2 3 4 5

36. 4 5 6 7 8 9 10 40./3. 2 3 4 5 6 7 8 45./8. 6 7 8 9 10 11 12

37. 11 12 13 14 15 16 17 41./4. 9 10 11 12 13 14 15 46./9. 13 14 15 16 17 18 19

38./1. 18 19 20 21 22 23 24 42./5. 16 17 18 19 20 21 22 47./10. 20 21 22 23 24 25 26

39./2. 25 26 27 28 29 30 43./6. 23 24 25 26 27 28 29 48./11. 27 28 29 30

44./7. 30 31

 DECEMBER            JANUÁR            FEBRUÁR

týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne

48./11. 1 2 3 1. 1 2 3 4 5 6 7 5. 1 2 3 4

49./12. 4 5 6 7 8 9 10 2. 8 9 10 11 12 13 14 6. 5 6 7 8 9 10 11

50./13. 11 12 13 14 15 16 17 3. 15 16 17 18 19 20 21 7./1. 12 13 14 15 16 17 18

51. 18 19 20 21 22 23 24 4. 22 23 24 25 26 27 28 8./2. 19 20 21 22 23 24 25

52. 25 26 27 28 29 30 31 5. 29 30 31 9./3. 26 27 28

      MAREC      APRÍL       MÁJ

týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne

9./3. 1 2 3 4 13./7. 1 18./12. 1 2 3 4 5 6

10./4. 5 6 7 8 9 10 11 14./8. 2 3 4 5 6 7 8 19./13. 7 8 9 10 11 12 13

11./5. 12 13 14 15 16 17 18 15./9. 9 10 11 12 13 14 15 20. 14 15 16 17 18 19 20

12./6. 19 20 21 22 23 24 25 16./10. 16 17 18 19 20 21 22 21. 21 22 23 24 25 26 27

13./7. 26 27 28 29 30 31 17./11. 23 24 25 26 27 28 29 22. 28 29 30 31

18./12 30

         JÚN        JÚL    AUGUST

týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne týždeň Po Ut St Št Pia So Ne

22. 1 2 3 26. 1 31. 1 2 3 4 5

23. 4 5 6 7 8 9 10 27. 2 3 4 5 6 7 8 32. 6 7 8 9 10 11 12

24. 11 12 13 14 15 16 17 28. 9 10 11 12 13 14 15 33. 13 14 15 16 17 18 19

25. 18 19 20 21 22 23 24 29. 16 17 18 19 20 21 22 34. 20 21 22 23 24 25 26

26. 25 26 27 28 29 30 30. 23 24 25 26 27 28 29 35. 27 28 29 30 31

31. 30 31

kalendárny týždeň/týždeň semestra  
 


