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 V zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, tiež Zákona č. 363/2007 Z. z. a Zákona z 13.12.2012, podľa §9, ods. r) predkladám 
Akademickej obci EU v Bratislave Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2012. 
 AS EU v Bratislave má 39 členov. Komora učiteľov je zastúpená 21 členmi (po troch 
učiteľoch z každej fakulty), študentskú komoru tvorí 14 členov – študentov ( z každej fakulty 
dvaja), celouniverzitné pracoviská sú zastúpené v senáte štyrmi členmi (Rektorát, Centrum 
informačných technológií, Centrum podnikateľských činností a univerztných služieb, 
Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave). 
 Obsahom zasadnutí AS EU v Bratislave v roku 2012 bolo najmä prerokovanie 
a schvalovanie tých rozhodujúcich materiálov resp. dokumentov, ktoré súviseli s činnosťou 
EU v Bratislave. V hodnotenom období AS EU v Bratislave zasadal päťkrát (január, apríl, 
máj, jún, september 2012). 
 V predloženej správe Vás chcem informovať prostredníctvom uznesení z jednotlivých 
zasadnutí AS EU v Bratislave o tých rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré boli prerokované 
a odsúhlasené členmi Akademického senátu EU v Bratislave. 
 Prvé - mimoriadne zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 30.1.2012. 
Predmetom rokovania bolo schválenie podkladov k akreditácii spoločného ŠP 
nemeckofónneho štúdia medzi EU v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle: 
Medzinárodný finančný manažment. Ide o veľmi úspešný, prvý medzinárodný štúdijný 
program s dvojitým diplomom na EU v Bratislave a aj v rámci VŠ v SR. Záver s uznesením 
bol nasledovný: 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
30.01.2012 prerokovali spoločný študijný program nemeckofónneho štúdia medzi  
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg 
„Medzinárodný finančný manažment“. 
 Druhé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 3.4.2012. Boli prijaté štyri 
uznesenia: 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.04.2012 prerokovali a schválili „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
rok 2012“ bez pripomienok. 
      Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.04.2012 prerokovali a berú na vedomie „Prvú, Druhú, Tretiu a Štvrtú úpravu 
dotačných zdrojov EU v Bratislave  na rok 2012“. 

Uznesenie č.3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.04.2012 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej rady EU 
v Bratislave za študentskú časť Ing. Michala Brčáka. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.04.2012 schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v Bratislave Bc. 
Tomáša Sokola. 
 
 
 



 
 
 Tretie zasadnutie AS EU v Bratislave sa konalo dňa 10.5.2012. Uznesenia ( celkovo 
päť) boli nasledovné: 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.05.2012 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2011“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.05.2012 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2011“ bez pripomienok. 
      Uznesenie č. 3 
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 10.05.2012 schválili tajným hlasovaním návrh na zástupcu študentov EU 
v Bratislave do ŠRVŠ Bc. Tomáša Sokola. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.05.2012 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej rady EU 
v Bratislave Ing. Jána Valka. 

Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.05.2012 schválili tajným hlasovaním návrh na člena Správnej rady EU v Bratislave Ing. 
Vladimíra Kestlera, PhD. 
 
 Štvrté zasadnutie AS EU v Bratislave sa konalo 19.6.2012. Prijaté boli dve 
uznesenia: 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
19.06.2012 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave na akademický rok 2013/2014“ s pripomienkami. 

Uznesenie č.2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
19.06.2012 prerokovali a schválili „ Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s  pripomienkami. 
 Pripomienky boli v krátkom termíne zohľadnené, odstránené a zapracované do 
pôvodných materiálov. 
 Piate zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 3.9.2012. Boli prijaté tieto štyri 
uznesenia: 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali žiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave o 
neprijatí na celouniverzitné študijné programy Medzinárodný manažment a Manažment 
predaja. Nezistili porušenie zákona o vysokých školách ani vnútorných predpisov, preto 
uvedené žiadosti AS EU v Bratislave zamieta a potvrdzuje pôvodné rozhodnutie rektora 
EU v Bratislave. 
 
 
 
 



 
 
      Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali a schválili „Návrh na schválenie úprav študijného plánu 
celouniverzitného študijného programu 2. stupňa vysokoškolského  štúdia vo francúzskom 
jazyku Manažment predaja“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali a schválili „nájomnú zmluvu číslo 07/2012 na dobu 4 roky od 
01.10.2012 do 30.09.2016“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2013/2014“ bez 
pripomienok. 
 
 Záverom môjho vystúpenia k predloženej Správe o činnosti AS EU v Bratislave za rok 
2012 chcem oceniť najmä spoluprácu vedenia EU v Bratislave s AS EU v Bratislave, so 
študetskými parlamentami, ale i samotnú prácu členov senátu a tlmočím tiež poďakovanie 
všetkým, ktorí sa v uvedenom období zaslúžili o pozitívne výsledky a napredovanie našej 
Alma Mater. 
 
 
 
                                                                                                  prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Bratislava, 12.3.2013                                                                predseda AS EU v Bratislave  
                                                                                                                    v. r. 
 


