
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa  28.6.2007 

 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 
               1.  Otvorenie 

 2.  Voľba predsedu a podpredsedov AS EU 
               3.  Voľba zástupcu AS EU v Rade vysokých škôl MŠ SR  
               4.  Informácia o finančnej situácii EU v Bratislave 
               5.  Prerokovanie žiadostí na predĺženie pracovných pomerov 
                    pre zamestnankyne Ústavu jazykov 
               6.  Zmeny v zásadách prijímacieho konania na celouniverzitné 
                    študijné programy 2. stupňa štúdia „International Management“ 
                    a „Management de la vente“ na akademický rok 2007/2008 
                7. Rôzne 
 

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

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. pozdravil za Vedenie EU všetkých 
novozvolených členov AS EU. Vyslovil presvedčenie, že vzťahy medzi vedením EU 
v Bratislave a AS EU, ako aj vzájomná komunikácia, rozhodovanie a ďalšie 
skutočnosti budú v súlade so zákonom a  štatútom EU a z hľadiska vzťahov budú tak 
korektné, ako tomu bolo pri predchádzajúcom zložení AS EU. 

Za vedenie EU deklaroval a garantoval absolútnu transparentnosť, informo-
vanosť o všetkých významných aktivitách univerzity. Vyslovil predpoklad vzájomne 
konštruktívnej spolupráce. 

 

Ing. Borodovčák, CSc. potom v súlade s rokovacím poriadkom požiadal o prípadné 
doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Členmi AS EU neboli vznesené 
doplňujúce návrhy, preto pokračoval vo vedení zasadnutia podľa stanoveného 
programu. 

 
Ad 2.: 
         Ing. M. Borodovčák, CSc. konštatoval, že v zmysle Zásad volieb do 

Akademického senátu EU v Bratislave (ďalej len Zásad) členovia AS EU na prvom 
zasadnutí volia funkcionárov AS EU.  

Podľa čl. 5 ods. 2 Zásad je potrebné, aby na voľbu predsedu a podpredsedov AS 
EU bola prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov AS EU. AS EU pozostáva z 
33 členov, preto je potrebné na splnenie tejto podmienky počet prítomných členov 22. 
Keďže prítomných členov je 23, považuje túto podmienku za splnenú. 
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Podľa čl. 5, bodu 4, Zásad budú funkcionári AS EU volení z členov senátu 
priamym a tajným hlasovaním.  

Podľa čl. 5, bodu 3 bolo potrebné  ustanoviť volebnú komisiu, preto požiadal Ing. 
M. Borodovčák, CSc. členov AS EU o návrhy. Návrhy členovia AS EU neuviedli, 
preto Ing. Borodovčák navrhol, aby volebná komisia pracovala v zložení:  
-  PaedDr. Emília Vokálová, CSc. – za komoru učiteľov, 
-  Ing. Anton Zdarilek – za zamestnancov,  
-  Petra Abrmanová – za komoru študentov. 

Prítomní členovia AS EU jednomyseľne odsúhlasili navrhnuté zloženie volebnej 
komisie.  

Členovia volebnej komisie si za predsedu komisie zvolili Ing. Zdarilka. 

Následne požiadal Ing. M. Borodovčák, CSc. členov AS EU o návrhy na predsedu 
AS EU. 

Členovia AS EU navrhli na túto funkciu prof. Ing. Andreja Dupaľa, CSc. a prof. 
RNDr. Ing. Františka Pellera, CSc. 

Predseda volebnej komisie konštatoval, že prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. 
neprijal kandidatúru a  informoval: 

- o spôsobe úpravy volebného lístka, 
- na hlasovacom lístku bude len 1 kandidát, 
- nevyplnený, alebo nesprávne vyplnený hlasovací lístok sa bude považovať za 

neplatný,  
- podľa čl. 5, ods. 9 Zásad, za zvoleného sa považuje ten kandidát, ktorý získa 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov senátu – teda  17 hlasov. 

- podľa čl. 5, ods. 10 Zásad v prípade, že  navrhnutý kandidát nedosiahne 
nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS EU t. j. 17 hlasov, koná sa 2. kolo 
voľby. 

Neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, preto pristúpili členovia AS EU 
k voľbe predsedu AS EU tajným hlasovaním. 
 

Výsledky hlasovania: 
 

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

 
Uznesenie č. 1 
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
28.6.2007 zvolili za predsedu AS EU na funkčné obdobie r. 2007 – 2011 prof. Ing. 
Andreja DUPAĽA, CSc. 

 
Po zvolení predsedu AS EU Ing. Michal Borodovčák, CSc., doteraz poverený 

vedením AS EU zaželal novozvolenému predsedovi AS EU veľa zdravia a 
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pracovných úspechov a poďakoval členom AS EU za ústretovosť, s akou pristupovali 
k voľbe nového predsedu AS EU. 

Novozvolený predseda AS EU prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval členom 
AS EU za dôveru, ktorú mu vo voľbe prejavili. Vyjadril názor, že AS EU svojou 
prácou, námetmi a pripomienkami prispeje k rozvoju EU v Bratislave a bude 
nápomocný Vedeniu EU v jeho činnosti pri plnení dlhodobého zámeru rozvoja EU v 
Bratislave. 

Rektor EU prof. Sivák zaželal prof. Dupaľovi, aby sa mu v tejto zodpovednej 
a náročnej práci darilo a vyslovil potešenie s ďalšou spoluprácou. 

 

Na návrh novozvoleného predsedu AS EU prof. Dupaľa, pokračovalo zasadnutie 
AS EU v zmysle stanoveného programu. 

 

Voľba podpredsedov AS EU.  
 Predseda volebnej komisie Ing. A. Zdarilek oboznámil prítomných, že podľa  

čl. 5, ods. 7 Zásad, 1. podpredsedu AS za zamestnaneckú časť volia členovia 
zamestnaneckej časti AS EU, a 2. podpredsedu za študentskú časť AS EU volia 
členovia študentskej časti AS EU tajným hlasovaním. 

Nezvolený kandidát na predsedu AS EU, ktorý sa vo voľbách umiestnil na druhom 
mieste sa stáva kandidátom na 1. podpredsedu AS EU. Prof. RNDr. Ing. František 
Peller, CSc. sa kandidatúry na funkciu 1. podpredsedu AS EU vzdal, preto Ing. 
Zdarilek požiadal  členov zamestnaneckej časti AS EU o návrhy na funkciu 
1.podpredsedu AS EU. Členovia AS EU navrhli na túto funkciu doc. Ing. Evu 
Sodomovú, PhD.  

Neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, doc. Sodomová kandidatúru prijala, preto 
pristúpili členovia AS EU k voľbe 1. podpredsedu AS EU (za zamestnaneckú časť).  

 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  17 
Hlasovali za                       ........................  17 
Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania     ......................    0     

 

Uznesenie č. 2 
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
28.6.2007 zvolili za 1. podpredsedu AS EU (za zamestnaneckú časť) na funkčné 
obdobie r. 2007 – 2011 doc. Ing. Evu Sodomovú, PhD. 

 

Doc. Sodomová poďakovala členom AS EU za prejavenú dôveru a vyjadrila 
presvedčenie o dobrej spolupráci v budúcnosti. 

 

Študenti si zvolili v tajnom hlasovaní za 2. podpredsedu AS EU (za študentskú 
časť) Michala Brčáka, študenta NHF a predsedu študentského parlamentu EU 
v Bratislave. 
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Ad 3.: 
          Podľa čl. 5, bodu 4 Zásad, sa voľba zástupcu EU v Bratislave v Rade 

vysokých škôl MŠ SR (RVŠ MŠ SR) uskutoční spomedzi členov senátu priamym a 
tajným hlasovaním.  

 

Z pléna bola navrhnutá na túto funkciu doc. Ing. Eva Horvátová, PhD., ktorá 
kandidatúru prijala, preto pristúpili členovia AS EU k voľbe zástupcu EU v Bratislave 
v RVŠ MŠ SR tajným hlasovaním. 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  19 
Hlasovali za                       ........................   19 
Hlasovali proti                   ........................     0 
Zdržali sa  hlasovania     ......................    0     

 

Uznesenie č. 3 
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
28.6.2007 zvolili za zástupcu EU v Bratislave v Rade vysokých škôl MŠ SR na funkčné 
obdobie r. 2007 – 2011 doc. Ing. Evu Horvátovú, PhD. 

 
Doc. Horvátová poďakovala členom AS EU za prejavenú dôveru a ubezpečila, že 

sa bude snažiť v RVŠ zastupovať v plnej miere záujmy EU v Bratislave. 
 
Rektor EU prof. Sivák zablahoželal doc. Sodomovej a doc. Horvátovej k ich 

 zvoleniu a vyjadril potešenie nad ďalšou spoluprácou. 
 
Ad 4.: 
         Rektor EU prof. Sivák informoval, že v najbližšom období čaká Vedenie EU 

spracovanie dlhodobého zámeru na obdobie r. 2007 – 2011. Po diskusii v akademickej 
obci univerzity a na Kolégiu rektora EU bude tento materiál predložený na 
prerokovanie v AS EU. 

 

Zaradením Informácie o finančnej situácii EU v Bratislave na rokovanie AS EU 
chce Vedenie EU zabezpečiť informovanosť nových členov AS EU o tom, aká je 
finančná situácia na EU v Bratislave. 

Pán rektor informoval, že finančná situácia na EU je stabilizovaná do tej miery, že 
sú zabezpečené finančné zdroje na všetky činnosti EU, do konca roku 2007.   

Rozpočet na r. 2007 bol prerokovávaný s dekanmi fakúlt, ktorým končilo funkčné 
obdobie a zároveň aj s novými dekanmi, ktorí nastúpili na funkčné miesta od 1.2.2007. 

Na jednotlivé fakulty a organizačné útvary bol rozpočet rozpísaný podľa 
Metodiky MŠ SR, ktorá bola premietnutá do Metodiky rozpisu rozpočtu na EU. 

Na základe uvedenej metodiky boli v apríli 2007 rozpísané finančné prostriedky 
na jednotlivé programy. Mzdové prostriedky, rozpísané na základe tejto metodiky na 
jednotlivé fakulty boli na 3 fakulty (FHI, FPM a PHF) rozpísané v nižšom rozsahu, 
ako mali v r. 2006. Po diskusii na KR EU a po dodatočnom pridelení finančných 
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prostriedkov z MŠ SR rektor EU garantoval, že týmto fakultám bude deficit 
finančných prostriedkov pokrytý najneskôr do septembra 2007. 

V časti mzdové prostriedky a v časti kapitálové prostriedky nie sú zabezpečené 
rozvojové zámery Vedenia EU. Nebude preto zrejme možné komplexne zabezpečiť 
mzdovú stimuláciu pracovníkov ku koncu r. 2007. 

Vedenie EU uvažuje so zavedením novej mzdovej stimulácie pracovníkov EU 
v októbri, resp. novembri 2007 po prerokovaní na jednotlivých pracoviskách a na 
Kolégiu rekotra EU. Pôjde o systém  merania výkonov hodnotenia činnosti 
jednotlivých učiteľov na fakultách a pracovníkov na iných organizačných zložkách, 
teda systém, ktorý by motivoval pracovníkov ku kvalitnej práci a zároveň by zaviedol 
do odmeňovania pracovníkov univerzity zásadu adekvátneho podielu na aktivitách 
a výkonoch jednotlivých pracovísk univerzity. 

 Na zasadnutie AS EU v akademickom roku 2007/2008 bude predložená 
Informácia o finančnej situácii EU v Bratislave za 1. polrok r. 2007. 

Chýbajúce finančné prostriedky v časti kapitálové výdavky, potrebné na 
rekonštrukciu internátov a vybavenia dokončovanej auly univerzity, sa bude snažiť 
vedenie EU zabezpečiť z  dotácie z MŠ SR, ale aj z mimodotačných zdrojov 
a podnikateľských aktivít univerzity. Na to bude upravená smernica pre podnikateľskú 
činnosť, ktorá bude predmetom rokovaní na fakultách univerzity. Je totiž zrejmé, že 
dotačné zdroje v budúcnosti nebudú postačujúce pre zámery z hľadiska budúceho 
rozvoja aktivít univerzity. 

 

Kvestorka EU Ing. Dziurová uviedla, že výkonový model rozpisu finančných 
prostriedkov z MŠ SR  80 % podľa počtu študentov  a 20 % podľa výsledkov vo vede 
a výskume nevytvára pre EU v Bratislave také podmienky, aby bol rozpočet na rok 
2007 rozvojový z hľadiska výšky dotácie z MŠ SR. 

 

Rektor EU prof. Sivák doplnil, že  z hľadiska budúcnosti treba prijať na 
univerzite také opatrenia, aby sa zvýšili výstupy z výskumnej činnosti najmä vo 
vzťahu k zahraničným výskumným grantom, a tak sa vytvorili predpoklady pre 
zvýšenie pridelenej dotácie z MŠ SR  

Je tiež možnosť prijímania väčšieho počtu študentov (systém, ktorý bol 
v minulosti na univerzite aplikovaný), ale to nie je vhodný systém, pretože 
ekonomické študijné programy sú znevýhodnené veľmi nízkymi koeficientmi, ktorými 
sa prepočítava počet študentov v porovnaní s technickými, prírodovednými 
a lekárskymi študijnými programami, a teda objem pridelených finančných 
prostriedkov nie je z tohto hľadiska postačujúci. Školy, ktoré majú ekonomické 
študijné programy, resp, spoločenskovedné študijné programy, nemôžu preto napĺňať 
rozvojové zámery tak, ako je to pri uvedených iných druhoch študijných programov. 

 

Kvestorka EU Ing. Dziurová záverom uviedla, že je nevyhnutné dodržiavať 
opatrenia v hospodárskej a personálnej oblasti na zabezpečenie hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti vynakladania  finančných prostriedkov a dosiahnutia 
celkového kladného výsledku hospodárenia univerzity. 

V súlade s ods. 16 „Pravidiel rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU 
v Bratislave na rok 2007“ je potrebné zabezpečiť zdroje na štipendiá interných 
doktorandov prijatých nad limit stanovený MŠ SR. 
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Ďalej je potrebné dokončiť stavebnú časť auly univerzity a zabezpečiť finančné 
zdroje na kúpu interiérového vybavenia po dokončení rekonštrukcie ŠDaJ v Horskom 
parku, blok F. 

Taktiež bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na nájom objektu pre 
potreby PHF so sídlom v Košiciach a následné odkúpenie tejto nehnuteľnosti. 
 
Diskusia k bodu 4 

prof. Peller (FHI) sa spýtal ako sa bude riešiť situácia na FHI, kde odišli učitelia, 
ale pribudli 2 nové predmety. Tým vzrastie priama pedagogická činnosť 

Rektor EU uviedol, že dekani nebudú navyšovať počty prijímaných študentov 
v porovnaní s minulým akademickým rokom a prorektor pre pedagogickú činnosť 
pripravuje nový systém merania výkonov učiteľov EU v pedagogickej činnosti. Hoci 
je pozastavené prijímanie pracovníkov, pokiaľ bude fakulta potrebovať učiteľov, a títo 
sa na uvoľnené pracovné pozície prihlásia, je možné rektorom udelenie výnimky 
v súvislosti s ich prijatím. 

doc. Lieskovská (PHF) uviedla, že na PHF je tiež veľmi zlá situácia. Ekonomické 
vzdelanie poskytuje aj TU-Košice, UPJŠ-Košice, ale učitelia sú tam pri výučbe 
ekonomických predmetov lepšie finančne ohodnotení.  

Pribúdajú študenti, kapacitné možnosti sú obmedzené. Spýtala sa preto, či 
uchádzač o učiteľské miesto na PHF musí nevyhnutne spĺňať podmienku ukončeného 
PhD. alebo či je možné prijať takého pracovníka, ktorý má ukončenú dizertačnú 
skúšku a je tesne pred obhajobou dizertačnej práce. 

 

Rektor EU v odpovedi uviedol, že môže prijímať opatrenia na základe dôkladnej 
analýzy existujúceho stavu. Keď bude jasná analýza z hľadiska merania výkonov, na 
základe reálneho posúdenia výkonov bude možné aj vo vzťahu k PHF prideľovať 
vyššie finančné  prostriedky. To sa uskutočňuje v súvislosti s komplexnou 
akreditáciou a na rektoráte a ostatných pracoviskách univerzity sa to realizuje 
v súvislosti s procesným auditom. Vyslovil predpoklad, že na PHF sa situácia 
z hľadiska miezd v budúcnosti výraznejšie zlepší.  

Z hľadiska rozpočtu na PHF vynakladá univerzita značné finančné prostriedky 
najmä v súvislosti s úhradou nákladov súvisiacich s  prenájmom budovy, v ktorej PHF 
sídli.  Je totiž záujem udržať PHF v štruktúre EU. K stanovisku k PhD konštatoval, že 
je vhodné, aby novoprijímaní pracovníci mali PhD. Pokiaľ by bol navrhnutý  na 
prijatie pracovník s perspektívou ukončenia PhD., je možné urobiť výnimku. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, preto dal predseda AS EU 
o Informácii o finančnej situácii EU v Bratislave hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
 

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

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.6.2007 
prerokoval a berie na vedomie Informáciu o finančnej situácii EU v Bratislave bez 
pripomienok. 

 
 
Ad.5.: 
           Rektor EU prof. Sivák uviedol, že podľa § 77 ods.6 zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, predkladá členom AS EU na základe požiadania riaditeľky Ústavu jazykov 
EU PhDr. Lívie Adamcovej, PhD. na prerokovanie žiadosti pracovníkov o predĺženie 
pracovného pomeru po 65. roku veku: 

a) žiadosti na predĺženie pracovných pomerov pre zamestnancov ÚJ EU  
    doc. PhDr. Evy ONDRČKOVEJ, CSc.– nemecký jazyk 
    PhDr. Evy KOVÁCSOVEJ – nemecký jazyk 

         PhDr. Heleny CHABADOVEJ – slovenský jazyk pre cudzincov a ruský jazyk 

    na obdobie od 1.9.2007 do 30.6.2008. 

b) a žiadosť o uzavretie pracovného pomeru s prof. PhDr. Štefanom 
POVCHANIČOM, CSc. na základe úspešného absolvovania výberového 
konania na funkčné miesto profesor ÚJ EU, na obdobie 1.9.2007 do 30.6.2008. 

Prof. Sivák ďalej uviedol, že Vedenie EU predpokladá  v budúcnosti zriadiť na EU 
Fakultu aplikovaných jazykov, ktorej pracovníkmi by sa stali všetci pracovníci Ústavu 
jazykov. Prof. Povchanič je významná osobnosť v oblasti francúzskeho jazyka 
a kultúry. Dlhodobo pôsobil vo Francúzsku, kde už obdobná fakulta existuje a určite 
bude nápomocný pri vzniku novej fakulty na EU v Bratislave. 

      

Neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, preto dal predseda AS EU o Žiadosti 
na predĺženie pracovných pomerov pre zamestnancov ÚJ EU hlasovať. 
        
Výsledky hlasovania: 

 

 Doc. Ondrčková PhDr. Kovácsová PhDr.Chabadová Prof. Povchanič 
Počet prítomných 
členov oprávnených 
hlasovať 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

Hlasovalo za 19 19 19 19 
Hlasovalo proti - - - - 
Zdržali sa hlasovania           - - - - 
 
 
Uznesenie č. 5 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.6.2007 
prerokoval Žiadosti na predĺženie pracovných pomerov pre zamestnancov ÚJ EU a súhlasí 
s ich predĺžením na obdobie od 1.9.2007 do 30.6.2008.  Súhlasí tiež s prijatím prof. 
Povchaniča na obdobie od 1.9.2007 do 30.6.2008. 
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Ad.6.: 
           Rektor EU prof. Sivák uviedol, že obidva študijné programy („International 
Management“ a „Management de la vente“) boli pôvodne určené len pre uchádzačov 
zo zahraničných vysokých škôl. Na rokovaní Kolégia rektora 21.6.2007 členovia 
kolégia odsúhlasili, že na tieto študijné programy sa môžu prihlasovať aj uchádzači zo 
SR.  
 
Diskusia k bodu 6 

doc. Horvátová (NHF) sa spýtala, či je potrebné trvať na poplatku za školné (čl. 4 
ods. 5) u študentov zo SR. 
 

Rektor EU v odpovedi uviedol, že odporúča ponechať školné v uvedených študijných 
programoch tak, ako je navrhnuté. 
 

Michal Brčák (NHF) sa spýtal, či informácia o možnosti študovať na uvedených 
študijných programoch aj pre študentov zo SR bude zverejnená na internete. 
 

Rektor EU v odpovedi uviedol, že hneď ako budú „Zásady prijímacieho konania na 
celouniverzitné študijné programy 2. stupňa štúdia „International Management“ a 
„Management de la vente“ na akademický rok 2007/2008“ schválené v AS EU, 
informácia bude na internete zverejnená. 
 

doc. Sodomováová (FHI) odporúča na str. 3 v bode 5 a 6 za názvy v cudzích jazykoch 
doplniť do zátvorky slovenský preklad uvedených študijných programov. 

 

Ďalšie doplňujúce otázky neboli vznesené, preto dal predseda AS EU o „Zásadách 
prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy 2. stupňa štúdia 
„ International Management“ a „ Management de la vente“  na akademický rok 
2007/2008“ hlasovať: 

 Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať         ......................  19 
Hlasovali za                       ........................   19 
;Hlasovali proti                   ........................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    0     
 
Uznesenie č. 6 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.6.2007 
prerokoval a schválil  „Zásady prijímacieho konania na celouniverzitné študijné 
programy 2. stupňa štúdia „International Management“ a „Management de la vente“ 
na akademický rok 2007/2008“ bez pripomienok. 

 
 
Ad. 7.: 
             Rektor EU prof. Sivák  v súvislosti s materiálom „Spoločné zásady prijíma-
cieho konania na Ekonomickú univerzitu v Bratislave na akademická rok 2008/2009“  
uviedol, že:  

- sú zapracované sú všetky pripomienky vyslovené prodekanmi fakúlt,  



 9 

- boli prerokované 21.6.2007 na zasadnutí KR,  
- pri prijímacom konaní sa bude postupovať  jednotne v rámci všetkých fakúlt 

univerzity, 
- dekani vyjadrili k realizácii „Spoločných zásad prijímacieho konania na 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave na akademická rok 2008/2009“ súhlasné 
stanovisko. 

 
Diskusia k materiálu: 
Ing. Vovk (NHF) upozornil, že na str. 10 
- v čl. 5, bod.4, predposledná odrážka má byť v zátvorke text – viď bod 6. 
- v čl. 5, bod.6 má byť v zátvorke text – viď bod 7 a 8. 
 
Rektor EU prof. Sivák  ďalej informoval, že: 

- v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2007  kap. XIII. ods. 4.2  budú mať všetci 
pracovníci EU v Bratislave vyplatený vo vyúčtovaní za mesiac jún 2007 
príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 1 000,- Sk, 

- dekani majú možnosť odmeniť pracovníkov za mimoriadne aktivity v 1. 
polroku, 

- že 1.6.2007 bola odovzdaná Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády 
SR, žiadosť o zaradenie Ekonomickej univerzity v Bratislave do Plánu 
komplexných akreditácií na rok 2008 s návrhom termínu pre komplexnú 
akreditáciu október – november 2008. 

 
Záverom pán rektor poďakoval členom AS EU za postoje a ústretovosť pri 

prerokovávaní predložených materiálov na rokovanie AS EU. 
 
predseda AS EU, prof. Dupaľ zaželal členom AS EU príjemné prežitie prázdnin, 

aby počas dovolenky načerpali dostatok síl pre aktivity v novom akademickom roku 
2007/2008 a rokovanie ukončil.. 

 
 

Bratislava 9.7.2007 

Zapísala: Ing. M. Štefíková 
 
 
 

                                      prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                      predseda  AS EU 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                         

                                    doc. Ing. Eva Horvátová, PhD. 
                                          
                                          Michal Brčák 

 


