
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave 

 dňa  25.4.2007 
 
 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
               1.  Otvorenie 

2.  Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2006 
               3.  Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2006 
               4.  Návrh rektora EU na nových členov Správnej rady EU v Bratislave 
               5.  Rozpis 3. úpravy dotačných prostriedkov EU v Bratislave v r. 2007 
               6.  Zásady prijímacieho konania na celouniverzitný študijný program 
                   „Medzinárodný finančný manažment“ na akademický rok 2007/2008 
               7.  Návrh na riešenie otázky uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt 
                    Ekonomickej univerzity 
               8.  Vyjadrenie AS EU v Bratislave k Magna Charta Universitatum 
               9.  Informácie z RVŠ 
             10.  Rôzne 

  

Podpredseda AS EU Ing. Michal Borodovčák, CSc., poverený vedením AS EU, 
privítal rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. 
a kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú. Zároveň privítal všetkých 
prítomných členov AS EU.  

V zmysle rokovacieho poriadku požiadal o prípadné doplňujúce návrhy do 
programu zasadnutia. Členmi AS EU neboli vznesené doplňujúce návrhy. 

 O doplnenie programu v bode rôzne, požiadal rektor EU. Predložil „Návrh na 
ďalšieho externého člena VR EU na funkčné obdobie 2007-2011“  

S doplnením programu zasadnutia vyjadrili členovia AS EU jednomyseľný súhlas 
a zasadnutie AS EU  pokračovalo podľa odsúhlaseného programu. 

Za overovateľov zápisnice navrhol predseda AS EU PaedDr. Emíliu Vokálovú za 
zamestnaneckú časť a Pavla Gežíka za časť študentov. Návrhy boli členmi AS EU 
jednomyseľne akceptované.  

Vzhľadom k tomu, že voľba nových členov Správnej rady EU v Bratislave, ako 
aj doplňujúce voľby člena Vedeckej rady EU (VR EU) sa podľa Štatútu EU koná 
tajným hlasovaním, členovia AS EU zvolili volebnú komisiu v zložení: 

- doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc. (NHF) – za časť učiteľov, 
- Mgr. Igor. Partl (CTVŠ) – za časť zamestnancov, 
- Veronika Jakubíková (NHF) – za časť študentov. 

 
Rektor EU prof. Sivák  poďakoval členom AS EU za ich ústretovosť pri 

schválení doplnenia programu zasadnutia AS EU. 
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Ad.: 2 
Rektor EU uviedol, že Výročná správa EU v Bratislave za rok 2006 je za 

obdobie, keď vo funkcii boli členovia predchádzajúceho vedenia EU v Bratislave. 
Výročná správa bola prerokovaná vo Vedení EU 4.4.2007. V Kolégiu rektora bola 
prerokovaná 18.4.2007 a dekani vyjadrili súhlas s obsahom. Je spracovaná podľa 
pokynov z MŠ SR 
 
Diskusia k bodu 2 

prof. Rievajová (NHF) – požiadala doplniť v Tab. č. 2.5 (str. 51-53):  
*  Odborná pracovná skupina pri MPSVaR k problematike minimálnej mzdy (počet 1). 
*  Vysoká škola báňská - Ekonomická fakulta, Ostrava, ČR - Členovia štátnicovej 

komisie a Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác  (počet 4) 
 

Veronika Jakubíková (NHF) upozornila na chybu v Tab. č. 3.17 v 3. stĺpci, 3. riadku 
má byť namiesto čísla 40 číslo 240. 

       Ďalšie požiadavky na doplnenie, resp. opravu v predloženom materiáli neboli 
vznesené, preto dal podpredseda AS EU poverený vedením AS EU  hlasovať 
o Výročnej správe o činnosti EU v Bratislave za rok 2006. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    0     
 
Uznesenie č. 1 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 25.4.2007 
prerokoval Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2006 a schvaľuje ju bez 
pripomienok. 

 
Ad.: 3 

Rektor EU  konštatoval, že v hospodárení Ekonomickej univerzity boli dodržané 
všetky platné pravidlá. Správa obsahovým zložením reálne vyjadruje situáciu, ktorá 
v uplynulom roku v hospodárení EU bola. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú 
výsledky hospodárenia priaznivejšie. Vyslovil predpoklad, že v r. 2007 budú finančné 
zdroje vyššie ako boli v r. 2006, pretože Vedenie EU prijíma rad opatrení, uplatnenie 
ktorých by sa vo všetkých oblastiach z hľadiska učiteľov, z hľadiska študentov, 
z hľadiska materiálneho dovybavenia a rozvoja univerzity malo prejaviť pozitívne. 

Kvestorka EU Ing. Mária Dziurová uviedla že EU v Bratislave predkladá 
Výročnú správu o hospodárení v súlade s § 20 ods.1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a podľa jednotnej osnovy MŠ SR. Spracovaná je na základe 
podkladov z účtovníctva univerzity. 
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Jej cieľom je poskytnúť základné informácie o majetkovej a finančnej situácii 
univerzity, analýzu výnosov a nákladov, resp. príjmov a výdavkov s osobitným 
dôrazom na oblasti dôležité pre fungovanie univerzity a zúčtovanie použitia dotácií 
poskytnutých univerzite zo štátneho rozpočtu. 

Činnosť univerzity v oblasti hospodárenia ovplyvnil okrem iného nedostatok 
finančných prostriedkov z kapitoly MŠ SR najmä v kategórii 610-Mzdy „hlavnej“ 
dotácie. V tejto súvislosti vyplynula pre EU nutnosť používať mimodotačné zdroje. To 
však znižuje hospodársky výsledok a neumožňuje univerzite vysporiadať sa so stratou 
z minulých rokov rýchlejším tempom 

Výsledok hospodárenia EU za rok 2006 v hlavnej činnosti bol zisk + 12 419 tis. 
Sk po zdanení a výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti bol zisk + 437 tis. Sk 
po zdanení. Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 4 705 tis. Sk. 

Použitie zisku sa zrealizuje v súlade s predpismi platnými pre hospodárenie 
verejných vysokých škôl, t. j. v zmysle § 16 a) zákona o vysokých školách bude 
v plnej výške použitý na krytie straty z minulých rokov. 

       Následne sa kvestorka EU podrobnejšie vyjadrila k správe podľa kapitol. 

Rektor EU   záverom uviedol predpoklad, že hospodárenie EU v r. 2007 bude 
lepšie ako vo vzťahu k zamestnancom, tak i k rozvoju univerzity z hľadiska zdrojov na 
použitie. 

Výrok audítora je, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých 
významných súvislostiach finančnú situáciu EU v Bratislave k 31.12.2006 a výsledky 
jej hospodárenia k danému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Zároveň 
uviedol, že Správna rada uložila rektorovi EU úlohu do konca r. 2007 predložiť 
Investičnú stratégiu EU v Bratislave. 

Nakoľko dotácia zo ŠR bude z hľadiska rozvoja univerzity v r. 2007 zabezpe-
čovať len určitú časť aktivít, dôležité budú najmä mimodotačné zdroje univerzity. Od 
budúceho akademického roku vedenie EU príjme rad opatrení, ktoré by mali situáciu 
v hospodárení univerzity zlepšiť. 

K predloženému materiálu neboli vznesené, žiadne doplňujúce otázky, preto dal 
podpredseda AS EU poverený vedením AS EU o Výročnej správe o hospodárení EU 
v Bratislave za rok 2006 hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    0     

Uznesenie č. 2 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 25.4.2007 schválil 
Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2006 bez pripomienok. 
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Ad.: 4 
            V súvislosti s ukončením 4-ročného funkčného obdobia členov v Správnej rade 
EU (Ing. Richard Farkaš, PhD., doc. Ing. Peter Mihók, CSc.) a tiež vzdaním sa 
členstva v Správnej rade EU pánom JUDr. Jánom Rolandom Burgerom, v zmysle  
§ 40, odst. 2 a 3 Zákona o vysokých školách,  navrhol prof. Sivák, rektor EU za 
nových členov Správnej rady EU v Bratislave:  

- Ing. Mikuláša Milka, generálneho riaditeľa CK Hydrotour s. r. o. 
- Ing. Petra Mertusa, PhD., generálneho riaditeľa Ringier Slovakia a.s. 

Prof. Sivák oboznámil členov AS EU, že filozofiou Vedenia EU v Bratislave je 
navrhovať za členov Správnej rady EU takých spolupracovníkov univerzity, ktorí by 
v budúcom období výraznou mierou mohli v rôznych oblastiach a rôznymi aktivitami 
významne prispieť k rozvoju jednotlivých činnosti EU. Je toho názoru, že navrhnutí 
členovia tento predpoklad spĺňajú a ich aktivity budú v prospech EU. 

Členovia AS EU uskutočnili voľbu nových členov Správnej rady EU tajným 
hlasovaním. 

Výsledky hlasovania: 
 

 Ing. Mikuláš MILKO Ing. Peter MERTUS, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať: 

22 22 

    Hlasovali za: 21 21 

    Hlasovali proti: 0 1 

    Neplatné hlasy: 1 0 

 
Podpredseda AS EU informoval, že pokiaľ ide o zástupcu zamestnaneckej časti 

AS EU v Správnej rade EU, tohto si zvolia členovia AS EU, po konštituovaní nového 
AS EU (po voľbách). 

Členovia AS EU vzali na vedomie, že dňa 14.3.2007 sa konalo zasadnutie 
študentskej časti AS EU, na návrh predsedu ŠP EU Pavla Gežíka, ktorému skončilo 
funkčné obdobie v Správnej rade EU a zároveň mu končilo aj funkčné obdobie 
predsedu ŠP EU a člena Kolégia rektora EU. 

Na tomto zasadnutí členovia študentskej časti AS EU v tajnom hlasovaní 
jednomyseľne zvolili Michala BRČÁKA, študenta 1. ročníka NHF za člena Správnej 
rady EU, Kolégia rektora EU a nového predsedu ŠP EU. 
 

Prof. Sivák  poďakoval členom AS EU za vyjadrenie pozitívneho stanoviska 
k predloženým návrhom. Vyjadril presvedčenie, že obaja novozvolení členovia 
Správnej rady pozitívne prispejú k rozvoju EU v Bratislave. 
   
Ad.: 5 

K predloženému materiálu prof. Sivák  uviedol, že navýšenie dotačných 
prostriedkov pre EU v Bratislave vyplynulo z úpravy počtu študentov v Centrálnom 
registri študentov MŠ SR a pridelenia finančných prostriedkov na úlohy v oblasti 
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základného a aplikovaného výskumu, pretože úspešnosť pri projektoch VEGA 
a projektoch AV sa v porovnaní s rokom 2006 výrazne zvýšila. Dodatočne pridelené 
finančné prostriedky vo výške 15 739 tis. Sk navrhol rozdeliť podľa jednotlivých 
kategórií nasledovne: 

-    kategria 610 - mzdy                       9 700 tis. Sk  (Niektoré fakulty v tejto    kate- 
                                                                              górii nemali vykryté potreby 
pre rok 2007, preto vedenie EU predpokladá prerozdelenie finančných 
prostriedkov v tejto výške). 

- kategória 620 – poistné                  3 400 tis. Sk 
- kategória 630 – tovary a služby    2 639 tis. Sk 

 
Diskusia k bodu 5 
prof. Šlosárová (FHI) sa zaujímala o úpravu bežných výdavkov v bode C.  
Ing. Dziurová. kvestorka EU vysvetlila štruktúru úpravy bežných výdavkov podľa 
prvkov a jednotlivých úprav v bodoch A – C. Považuje za veľmi dôležité, že boli 
pridelené prostriedky na základný a aplikovaný výskum, pretože tieto prostriedky 
budú veľmi dôležité z hľadiska výpočtu miezd hlavnej dotácie roku 2007. 

Neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, preto dal podpredseda AS EU 
poverený vedením AS EU  o Rozpise 3. úpravy dotačných prostriedkov EU 
v Bratislave v r. 2007 hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     
 
Uznesenie č. 3 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 25.4.2007 
prerokoval Rozpise 3. úpravy dotačných prostriedkov EU v Bratislave v r. 2007  
a schvaľuje ho bez pripomienok. 

 
Ad.: 6 
         Rektor EU uviedol, že „Zásady prijímacieho konania na celouniverzitný študijný 
program 2. stupňa štúdia Medzinárodný finančný manažment“ na akademický rok 
2007/2008“ spracoval gestor študijného programu pán prof. Fendek. 
Skonštatoval, že tento študijný program je veľmi významnou a všeobecne veľmi 
pozitívne hodnotenou aktivitou EU v Bratislave zo strany študentov aj MŠ SR. 

Prerokovanie a schválenie tohto študijného programu v AS EU vyplýva z toho, že 
ide o celouniverzitný študijný program, čo je v kompetencii AS EU. 

Uvedený materiál už bol prerokovaný a schválený vo Vedení EU a KR EU. 
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Diskusia k bodu 6 

Ing. Strhan (OF) sa zaujímal: „Vzhľadom na to, že terajší tretiaci študujú podľa 
starého systému (nemajú bakalárske skúšky) – či to nebráni ich prihláseniu sa na tento 
študijný program.“ 

Rektor EU v odpovedi uviedol, že doteraz toto štúdium bolo uskutočňované ako 
štúdium medziodborové, zamerané na dvojaký diplom. Pre tých študentov, ktorí ešte 
nie sú absolventmi 1. stupňa VŠ štúdia, to bude ponímané ako medziodborové 
štúdium.  

Teraz ide o študijný program 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Tým dostanú 
možnosť uchádzať sa v prijímacom konaní o možnosť štúdovať v tomto študijnom 
programe aj študenti – absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia aj z iných 
vysokých škôl s ekonomickým zameraním, ak ich absolvované predmety sú 
kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na EU v Bratislave. 

Ing. Strhan (OF) sa ďalej zaujímal: „Či je dostatočný časový priestor na prihlásenie sa 
na tento druh štúdia v uvádzanom termíne do 16.júla v súvislosti s termínom 
ukončenia bakalárskeho štúdia. 

Rektor EU v odpovedi uviedol, že zo strany Vedenia EU bolo odporúčané, aby 
bakalárske štúdium bolo na fakultách ukončené do 30. júna. 

Neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, preto dal podpredseda AS EU 
poverený vedením AS EU  o „Zásadách prijímacieho konania na celouniverzitný 
študijný program 2. stupňa štúdia Medzinárodný finančný manažment“ na akademický 
rok 2007/2008  hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     
 
Uznesenie č. 4 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 25.4.2007 
prerokoval a schválil „Zásady prijímacieho konania na celouniverzitný študijný 
program 2. stupňa štúdia Medzinárodný finančný manažment“ na akademický rok 
2007/2008 a schvaľuje ho bez pripomienok. 

 
Ad.: 7 
         Rektor EU informoval, že prerokovanie predloženého materiálu vyplynulo 
z diskusie na zasadnutí KR vo februári 2007, kde sa viacerí dekani vyjadrili, že nie je 
zjednotený postup z hľadiska uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt EU  
(študenti ktorí študujú naraz na 2 prípadne viacerých fakultách). 

Poveril preto prorektora Daňa, vypracovaním „Návrhu na riešenie otázky skúšok 
vykonaných v rámci fakúlt EU“ a tým aj Návrhu na úpravu Študijného poriadku EU v  
čl. 11. 
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Dekani fakúlt súhlasili s predloženým textom úpravy na zasadnutí KR EU v marci 
2007. Pokiaľ členovia AS EU vyjadria k predloženému návrhu pozitívne stanovisko, 
úprava bude v Študijnom poriadku v čl. 11 realizovaná už od budúceho akademického 
roku. 
 
Diskusia k bodu 7 

Miroslav Talian (študent FMV) požiadal, či by tabuľka na tlačive „Zmluva 
o štúdiu“ mohla obsahovať aj stĺpec „známka“, nakoľko známky sú potrebné napr. 
keď sa študenti hlásia na Erasmus, Socrates, ale aj pri prideľovaní ubytovania 
v internátoch EU a pod. 

 

Rektor EU považuje uvedenú pripomienku z hľadiska vypovedacej schopnosti pre 
účely, ktoré boli uvedené, za akceptovateľnú a potrebnú. 

 
Žiadne ďalšie doplňujúce otázky neboli vznesené, preto dal podpredseda AS EU 

poverený vedením AS EU  o „Návrhu na riešenie otázky uznávania skúšok 
vykonaných v rámci fakúlt EU“ hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     
 

Uznesenie č. 5 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokoval na zasadnutí dňa 
25.4.2007 „Návrh na riešenie otázky uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt EU“ 
a schvaľuje ho s pripomienkou. 

 
Ad.: 8 

     K predloženému materiálu prof. Sivák uviedol, že jednou z priorít činnosti EU 
z hľadiska budúcnosti je etablovanie univerzity v rôznych medzinárodných 
štruktúrach. Vedenie EU je toho názoru, aby sa EU v čo najkratšom čase pripojila 
k cieľom Magna Charta Universitatum a dokument podpísala. Podmienkou pre 
prijatie, resp. pripojenie sa podpisom k uvedenému dokumentu je vyjadrenie AS EU. 

doc. Fendeková (FPM) si myslí, že je to chvályhodná iniciatíva, pretože pre 
Ekonomickú univerzitu ako najvýznamnejšiu inštitúciu v oblasti ekonomického 
vzdelávania je veľmi dobré pokiaľ sa aj podpísaním tohto dokumentu dostane do 
spoločnosti významných európskych univerzít. 

 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, preto dal 

podpredseda AS EU poverený vedením AS EU hlasovať o prihlásení sa EU 
v Bratislave k cieľom Magna Charta Universitatum. 
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Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     

Uznesenie č. 6 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 25.4.2007 
potvrdil záujem EU prihlásiť sa k cieľom Magna Charta Universitatum, ktorá je 
vyjadrením základných hodnôt európskej univerzitnej tradície a smeruje k posilneniu 
záväzkov medzi európskymi univerzitami. 

 
Akademický senát prerokoval návrh na pristúpenie Ekonomickej univerzity v 

Bratislave k signatárom Magna Charta Universitatum. Senát podporil zámer rektora 
Ekonomickej univerzity v Bratislave obrátiť sa písomne na prezidenta Kolégia Magna 
Charta Observatory, prof. Fabia Roversi-Monaco, a požiadať ho o súhlas s podpísaním 
Magna Charta Universitatum v mene Ekonomickej univerzity v Bratislave pri 
príležitosti slávnostnej ceremónie, ktorá sa bude konať dňa 21. septembra 2007.  

 

V liste adresovanom prof. Fabiovi Roversi-Monaco vyjadrí rektor záujem 
Ekonomickej univerzity v Bratislave prihlásiť sa k hodnotám a princípom vyjadreným 
v Magna Charta Universitatum, ktorú v r. 1988  podpísali rektori 400 európskych 
univerzít.      

 
Ad.: 9 
         doc. Mikulec (NHF) zástupca EU v Bratislave v RVŠ, informoval, že od 
ostatného zasadnutia AS EU konaného 4.4.2007 RVŠ nezasadala. 

Pripomienky predložené EU v Bratislave na predchádzajúcom zasadnutí RVŠ 
k metodike rozdeľovania finančných prostriedkov boli RVŠ akceptované. 
 
Ad.: 10 

     Rektor EU prof. Sivák  v súvislosti s návrhom na pána Ing. Vladimíra BAJANA, 
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za externého člena VR EU na 
funkčné obdobie r. 2007 – 2011 uviedol, že jeho návrh vyplýva zo skutočnosti, že 
v súčasnom období je zloženie VR EU z hľadiska počtu interných a externých členov 
VR EU v takom počte, že je možné ešte doplniť  VR EU o 1 zástupcu z externých 
spolupracovníkov EU s tým, že bude dodržaný pomer ⅓ externých a ⅔ interných 
členov VR EU. 

Návrh rektora EU vyplynul s rokovania s predsedom BSK Ing. Bajanom a 
starostom MČ Petržalka doc. Ftáčnikom. Obaja v rokovaní prejavili značný záujem 
o spoluprácu s EU a výrazným spôsobom, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, sa 
chcú podieľať na aktivitách univerzity vrátane niektorých rozvojových aktivít. Z tohto 
dôvodu je vhodné, aby mali zastúpenie aspoň 1 členom v niektorom orgáne EU 
v Bratislave. 
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Na základe uvedeného navrhuje rektor EU pána Bajana, ktorý je aj absolventom 
EU v Bratislave, za člena VR EU.   

O aktivitách a rozvoji predpokladanej spolupráce medzi BSK a MČ Petržalka vo 
vzťahu k EU v Bratislave, bude rektor EU priebežne na zasadnutiach AS EU 
informovať. Predpokladá, že táto spolupráca bude tiež súčasťou dlhodobého zámeru 
rozvoja EU v Bratislave 

Členovia AS EU pristúpili k voľbe nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave 
tajným hlasovaním. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  22 
Hlasovali proti                   ........................    1 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     
 

Ing. Borodovčák, podpredseda AS EU požiadal predsedov AS fakúlt, aby zaslali 
tajomníčke AS EU Zoznam novozvolených zástupcov fakúlt v Akademickom senáte 
Ekonomickej univerzity. 

Rektor EU prof. Sivák  informoval, že EU v Bratislave sa prihlásila k realizácii 
nového finančného informačného systému pre verejné vysoké  školy – projekt SOFIA. 
Za zavedenie tohto systému na EU sú zodpovední pán prorektor Brezina a pani 
kvestorka. Vedenie univerzity predpokladá, že realizácia tohto projektu značne 
zefektívni činnosť pracovísk univerzity vo vzťahu k ekonomickej agende. 

Na EU sa tiež predpokladá od budúceho akademického roku zavedenie nového 
akademického informačného systému, ktorý sa bude dotýkať všetkých činností, okrem 
ekonomických, t. j. bude zahŕňať komplexnú agendu pedagogického procesu. 

Rektor EU vyslovil predpoklad, že obidva projekty sa stretnú medzi 
zamestnancami univerzity s pozitívnym ohlasom. 

Ing. Dziurová, kvestorka EU informovala, že na EU sa v súčasnosti realizujú 
školenia pracovníkov EU, ktorí budú v projekte SOFIA pracovať. Z tohto dôvodu 
požiadala o pochopenie pri vybavovaní ekonomickej agendy na ekonomickom úseku. 

Ing. Zdarilek, riaditeľ ÚVT spresnil, že realizácia projektu je rozdelená do 
niekoľkých etáp. Realizačná firma by do 3 mesiacov mala vytvoriť 1. pracovnú verziu 
aplikácie projektu  s ktorou by sa v budúcnosti pracovalo. Následne budú zaškolení 
všetci pracovníci, ktorí budú s projektom SOFIA pracovať, aby od 1.1.2008 bola celá 
ekonomická agenda spracovávaná už len v novom systéme.  

Rektor EU prof. Sivák  ďalej informoval, že boli ukončené práce na návrhu zákona 
o VŠ. Na zasadnutí SRK boli vyjadrené stanoviská k paragrafovému zneniu nového 
zákona o VŠ. Okrem jednej pripomienky, všetky ostatné, ktoré boli z EU zaslané na 
MŠ SR boli zapracované. Z hľadiska univerzity je podstatná skutočnosť, že sa urobila 
kategorizácia VŠ na univerzitné vysoké školy, vysoké školy a odborné vysoké školy. 
Cieľom EU po komplexnej akreditácii je získanie štatútu univerzitná VŠ. Realizácia 
komplexnej akreditácie EU, ktorá bude absolútne prioritnou úlohou EU, sa 
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predpokladá v mesiacoch apríl – máj 2008. Od jej úspešnosti závisí budúcnosť rozvoja 
univerzity. 

Ing. Borodovčák, CSc.  záverom zasadnutia konštatoval, že obdobie, počas ktorého 
bol poverený vedením AS EU bolo síce krátke, ale vykonalo sa veľa práce.  

Poďakoval všetkým členom AS EU za prácu, ktorú pre EU v Bratislave vykonali, 
čím prejavili k svojej ustanovizni pozitívny vzťah. Poďakoval aj vedeniu EU 
v Bratislave za spoluprácu pri riešených otázkach, keď existovala zhoda a následná 
ochota podporiť ich realizáciu.  

Členom AS EU ktorým skončilo funkčné obdobie zaželal veľa zdravia a úspechov 
v plnení úloh v oblastiach, v ktorých pôsobia. 

Rektor EU prof. Sivák  konštatoval, že počas obdobia, v ktorom je zvolený do 
funkcie rektora, sa stretol u členov AS EU so záujmom, ochotou a porozumením pri 
prerokovávaní predložených materiálov. Za ich činnosť v AS EU a doterajšiu 
spoluprácu všetkým členom AS EU poďakoval a zaželal im mnoho úspechov v ich 
ďalšej práci. 

 

 

Bratislava 3.5.2007 

Zapísala: Ing. M. Štefíková 

 
                                   Ing. Michal BORODOVČÁK, CSc. 

                                                      podpredseda  AS EU 
poverený vedením AS EU 

 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                         

                                   PaedDr. Emília VOKÁLOVÁ, CSc. 
                                          

                                   Pavel GEŽÍK      
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Po konzultácii s kvestorkou EU – sme dali pozn. pod menami „preč“ 

 

na funkčné obdobie r. 2007 – 2011. 

 

Výpis zo zapisnice  - poskytnutý prorektorovi Daňovi 24.5.2007 
 

Návrh na riešenie otázky uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt 
                    Ekonomickej univerzity 
 
Ad.: 7 
         Rektor EU informoval, že prerokovanie predloženého materiálu vyplynulo 
z diskusie na zasadnutí KR vo februári 2007, kde sa viacerí dekani vyjadrili, že nie je 
zjednotený postup z hľadiska uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt EU  
(študenti ktorí študujú naraz na 2 prípadne viacerých fakultách). 

Poveril preto prorektora Daňa, vypracovaním „Návrhu na riešenie otázky skúšok 
vykonaných v rámci fakúlt EU“ a tým aj Návrhu na úpravu Študijného poriadku EU v  
čl. 11. 

Dekani k predloženému textu úpravy na zasadnutí KR EU v marci 2007 vyjadrili 
súhlasné stanovisko. Pokiaľ členovia AS EU vyjadria k predloženému návrhu 
pozitívne stanovisko, úprava bude v Študijnom poriadku v čl. 11 realizovaná už od 
budúceho akademického roku. 
 
Diskusia k bodu 7 

Miroslav Talian (študent FMV) požiadal, či by tabuľka na tlačive „Zmluva 
o štúdiu“ mohla obsahovať aj stĺpec „známka“, nakoľko známky sú potrebné napr. 
keď sa študenti hlásia na Erasmus, Socrates, ale aj pri prideľovaní ubytovania 
v internátoch EU a pod. 

 

Rektor EU považuje uvedenú pripomienku z hľadiska vypovedacej schopnosti pre 
účely, ktoré boli uvedené, za akceptovateľnú a potrebnú. 

 
Žiadne ďalšie doplňujúce otázky neboli vznesené, preto dal podpredseda AS EU 

poverený vedením AS EU  o „Návrhu na riešenie otázky uznávania skúšok 
vykonaných v rámci fakúlt EU“ hlasovať. 
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Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     
 

Uznesenie č. 5 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokoval na zasadnutí dňa 
25.4.2007 „Návrh na riešenie otázky uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt EU“ 
a schvaľuje ho s pripomienkou. 

 

 
 

V ý p i s   z o    z á p i s n i c e 
 zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 25.4.2007 

 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
               1.  Otvorenie 

2.  Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2006 
               3.  Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2006 
               4.  Návrh rektora EU na nových členov Správnej rady EU v Bratislave 
               5.  Rozpis 3. úpravy dotačných prostriedkov EU v Bratislave v r. 2007 
               6.  Zásady prijímacieho konania na celouniverzitný študijný program 
                   „Medzinárodný finančný manažment“ na akademický rok 2007/2008 
               7.  Návrh na riešenie otázky uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt 
                    Ekonomickej univerzity 
               8.  Vyjadrenie AS EU v Bratislave k Magna Charta Universitatum 
               9.  Informácie z RVŠ 
             10.  Rôzne 
Ad.: 7 
         Rektor EU informoval, že prerokovanie predloženého materiálu vyplynulo 
z diskusie na zasadnutí KR vo februári 2007, kde sa viacerí dekani vyjadrili, že nie je 
zjednotený postup z hľadiska uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt EU  
(študenti ktorí študujú naraz na 2 prípadne viacerých fakultách). 

Poveril preto prorektora Daňa, vypracovaním „Návrhu na riešenie otázky skúšok 
vykonaných v rámci fakúlt EU“ a tým aj Návrhu na úpravu Študijného poriadku EU v  
čl. 11. 

Dekani k predloženému textu úpravy na zasadnutí KR EU v marci 2007 vyjadrili 
súhlasné stanovisko. Pokiaľ členovia AS EU vyjadria k predloženému návrhu 
pozitívne stanovisko, úprava bude v Študijnom poriadku v čl. 11 realizovaná už od 
budúceho akademického roku. 
 
Diskusia k bodu 7 
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Miroslav Talian (študent FMV) požiadal, či by tabuľka na tlačive „Zmluva 
o štúdiu“ mohla obsahovať aj stĺpec „známka“, nakoľko známky sú potrebné napr. 
keď sa študenti hlásia na Erasmus, Socrates, ale aj pri prideľovaní ubytovania 
v internátoch EU a pod. 

 

Rektor EU považuje uvedenú pripomienku z hľadiska vypovedacej schopnosti pre 
účely, ktoré boli uvedené, za akceptovateľnú a potrebnú. 

 
Žiadne ďalšie doplňujúce otázky neboli vznesené, preto dal podpredseda AS EU 

poverený vedením AS EU  o „Návrhu na riešenie otázky uznávania skúšok 
vykonaných v rámci fakúlt EU“ hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  23 
Hlasovali za                       ........................  23 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................   0     
 

Uznesenie č. 5 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokoval na zasadnutí dňa 
25.4.2007 „Návrh na riešenie otázky uznávania skúšok vykonaných v rámci fakúlt EU“ 
a schvaľuje ho s pripomienkou. 

 
 

 

 
 

 

 


