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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12.03.2008 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Informácie rektora EU v Bratislave 

                   3. Štatút EU v Bratislave 

                   4. Študijný poriadok EU v Bratislave 

                   5. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

                       vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

                       funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej  

                       univerzity v Bratislave 

                   6. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave 

                   7. Návrh na zriadenie Ústavu ekonomiky a manažmentu na EU v Bratislave 

                   8. Prerokovanie návrhu celouniverzitného študijného programu „Cudzie jazyky 

                       a interkultúrna komunikácia“  

                   9. Zásady prijímacieho konania na celouniverzitné študijne programy  

                       Medzinárodný manažment a Manažment predaja 

                 10. Štatút Správnej rady EU v Bratislave 

                 11. Rôzne  

                

 

Ad 1.:  

 Predseda AS EU prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na prvom zasadnutí AS EU 

v Bratislave v roku 2008 rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., 

prvého prorektora a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., prorektora  

pre rozvoj univerzity doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc., prorektorku pre vedu a doktorandské 

štúdium prof. Ing. Dagmar Lesákovú, CSc., riaditeľku Ústavu jazykov EU v Bratislave prof. 

PhDr. Líviu Adamcovú, PhD. a zároveň privítal všetkých prítomných členov AS EU 

v Bratislave (ďalej len AS EU). Menovite privítal nových členov AS EU 

za zamestnaneckú časť: 

- Ing. Beatu Tomkovú, PhD. ( FMV), ktorá bola v tajných voľbách v AS FMV zvolená 

namiesto prof. Ing. V. Balhara, CSc. (ten sa stal  od 18.1.2008 dekanom FMV), 

- Ing. Janu Dolgošovú (SEK), ktorá bola v tajných voľbách SEK zvolená namiesto 

PhDr. S. Hudecovej ( tá k 31.12. 2007 rozviazala pracovný pomer s EU v Bratislave). 

Menovaným poprial úspešné a tvorivé pôsobenie v AS EU. 

 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU prof. Dupaľ požiadal o prípadné 

doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Neboli vznesené žiadne doplňujúce návrhy, preto 
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po jednomyseľnom súhlasnom stanovisku členov AS EU pokračovalo zasadnutie podľa 

schváleného programu. Z 33 členov AS EU bolo prítomných 28 členov, senát bol teda 

uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice predseda AS EU navrhol za zamestnaneckú časť doc. Ing. 

J. Lipiansku, PhD. a za študentskú časť Agnesu Belkovú. Návrhy boli členmi AS EU 

jednomyseľne akceptované.  

 Podľa čl.5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU predseda AS EU navrhol volebnú komisiu v 

tomto  zložení: 

- Ing. A. Zdarílek 

- Peadr. E. Vokálová, CSc. 

- Martin Szilágyi. 

Prítomní členovia jednomyseľne odsúhlasili navrhnuté zloženie volebnej komisie (za 

predsedu zvolili Ing. A. Zdarílka). 

 

Ad 2.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák zhodnotil reálnu situáciu na EU v Bratislave od 

začiatku roka 2008. Informoval o plnení Hlavných úloh EU v Bratislave, ktoré sa uskutočňujú 

v súlade s poslaním univerzity a v súlade so zákonom č.131/202 Z. z. o vysokých školách 

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

Zdôraznil, že absolútnou prioritou pre celú EU v Bratislave v roku 2008, všetky 

fakulty a katedry je príprava na komplexnú akreditáciu EU v Bratislave. Jednotlivé fakulty 

EU v Bratislave predkladajú vypracované podklady v súlade s požiadavkami akreditačnej 

komisie. Ide o proces nesmierne dôležitý a náročný ako z hľadiska prípravy materiálov, tak aj  

postavenia EU v Bratislave a dotýka sa každého člena EU v Bratislave. Od výsledkov 

komplexnej akreditácie závisí totiž budúcnosť celej EU v Bratislave. 

 Rektor ďalej informoval členov AS EU o ukončení prác, ktoré súvisia s Dlhodobým 

zámerom rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov  2007 -2011 a s výhľadom do roku 2015. 

Ten bol prerokovaný na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave a v Správnej rade EU 

v Bratislave. Prešiel i verejnou diskusiou. Po schválení Dlhodobého zámeru bude zvolaná 

Akademická obec EU v Bratislave, na ktorej budú jej členovia oboznámení so zabezpečením 

a plnením cieľov a úloh Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave. 

Rektor pripomenul, že AS EU by sa mal na najbližšom zasadnutí  zaoberať  rozpočtom 

EU v Bratislave v roku 2008. Prijímajú sa také opatrenia, ktoré by zvýšili výstupy 

z výskumnej činnosti, pretože doterajší model rozpisu finančných prostriedkov z MŠ SR  80% 
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podľa počtu študentov a 20% podľa výsledkov vo vede a výskume sa od januára 2008 zmenil, 

a to v pomere 70% : 30 %. Pre učiteľov je podstatná informácia, že osobné príplatky, ktoré 

boli priznané do 30.3.2008 vedenie EU v Bratislave predlžuje do konca mája 2008. Do tohto 

obdobia sa uskutočnia i výberové konania na miesta profesorov, mimoriadnych profesorov, 

docentov  i ostatných učiteľov a prehodnotia sa aj osobné príplatky. 

V priebehu dvoch týždňov sa vedenie EU v Bratislave rozhodne o konečnej verzii 

informačného systému Študent. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol tiež reakciu na publikované ohlasy 

ohľadne plagiátorstva, najmä v súvislosti s Ing. Tkáčom. Zaujal stanovisko a reagoval na danú 

situáciu na stránke eTrendu. Zdôraznil, že viaceré publikované skutočnosti sú zavádzajúce, 

nepravdivé, preto sa rozhodol primerane konať proti týmto skutočnostiam, ktoré nepravdivo 

a nepriaznivo informujú o situácii na univerzite. EU v Bratislave je totiž inštitúcia 

s dlhodobou históriou, inštitúcia, ktorá má nezastupiteľné miesto v oblasti ekonomického 

vzdelávania a ide o medzinárodne uznávanú inštitúciu. Pripravila mnoho absolventov, ktorí 

zastávajú významné funkcie v našej spoločnosti. EU vzhľadom na doterajšie výsledky si 

zasluhuje úctu a akékoľvek znevažovanie si vyžaduje veľmi dôrazné konanie zo strany 

rektora proti znevažovateľom EU v Bratislave. Prof. Sivák zdôraznil, že do funkcie rektora 

vstúpil so zásadnými cieľmi a tými sú budovanie a rozvoj EU v Bratislave. Prípad 

plagiátorstva považuje za uzatvorený. Uviedol tiež, že on a ostatní členovia vedenia sú 

prístupní na akúkoľvek diskusiu, ktorá by viedla k zlepšeniu existujúceho stavu na univerzite. 

Vedenie EU v Bratislave uvažuje s prijatím etického kódexu učiteľa resp. študenta.  

Rektor EU v Bratislave opäť upozornil na možnosť prijímania zamestnancov 

a študentov každú stredu od 13.00 do 16.00 s cieľom konzultácie, diskusie, výmeny 

vzájomných názorov (deň otvorených dverí).  

 

Diskusia k bodu 2 

Predseda AS EU prof. Dupaľ zdôraznil, že otázky týkajúce sa plagiátorstva boli 

prediskutované na jednotlivých fakultách a katedrách, tiež medzi študentmi. Je nevyhnutné, 

aby sa všetci učitelia a študenti  správali nanajvýš korektne a zodpovedne k EU v Bratislave. 

 

Rektor EU v Bratislave poďakoval členom študentskej časti AS EU v Bratislave za veľmi 

jasné stanovisko, ktoré uviedli na stránkach eTrendu, týkajúce sa otázky plagiátorstva 

a ostatných publikovaných skutočností. 
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Uznesenie č. 1 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali  a berú na vedomie Informácie rektora EU v Bratislave  o aktuálnej 

 situácii na EU  v Bratislave od začiatku roka 2008. 

 

Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Strieška 

predložili na rokovanie AS EU Štatút EU v Bratislave. Materiál  je vypracovaný v súlade 

s §15 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č.363/2007 Z. z. 

 

Diskusia k bodu 3 

Členovia AS EU podrobne prerokovali Štatút EU v Bratislave. Prof. Peller (FHI), doc. 

Lacková (OF), Ing. Vovk (NHF), doc. Lipianska (OF), doc. Sodomová (FHI), doc. Horvátová 

(NHF), Ing. Fifeková (NHF) upozornili na niektoré formálne chyby, ktoré sa objavili na 

jednotlivých stranách. 

Doc. Lacková spolu s doc. Sodomovou navrhli, aby štatút prešiel ešte jazykovou úpravou 

a aby bol písaný jednotným písmom, bez zvýrazňovania. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 2 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali a schválili Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave bez 

pripomienok. 

 

  

Ad 4.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a prvý prorektor EU v Bratislave prof. Daňo  

predložili na rokovanie AS EU Študijný poriadok EU v Bratislave, ktorý bol pripravený 
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v súlade s §15  ods. 1. písm. b.) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Zmeny v študijnom poriadku zahrnuli pripomienky, ktoré vyplynuli zo skúseností na 

jednotlivých fakultách. Ukázali sa potrebné úpravy pri klasifikovaní štátnicových skúšok 

a úprava klasifikačnej stupnice. 

 

Diskusia k bodu 4 

Členovia AS EU podrobne prerokovali Študijný poriadok EU v Bratislave. 

Ing. Fifeková (NHF), doc. Horvátová (NHF), doc. Lacková (OF), doc. Lipianska (OF), prof. 

Peller (FHI), doc. Majtán (FPM), Štefan Taška (študent NHF) odporučili upraviť formálne 

chyby a niektoré vety jednoznačnejšie preformulovať. Michal Taška odporučil tiež upraviť na 

str. 22 v článku 14 bode (9) celkový výsledok štátnych skúšok. Po konzultácii s prof. 

Pellerom bola klasifikácia upravená nasledovne: 

A -  výborne     -     1 – priemer                      do 1,25 vrátane 

B - veľmi dobre -  1,5 – priemer      od 1,26 do 1,75 vrátane 

C - dobre            -  2 – priemer        od 1,76 do 2,25 vrátane 

D - uspokojivo   -  2,5 – priemer     od 2,26 do 2,75 vrátane 

E - dostatočne    -  3 priemer            od 2,76 do 3,00 vrátane 

 

Prorektor prof. Daňo poďakoval členom AS EU za cenné pripomienky a dôsledné 

preštudovanie Študijného poriadku EU v Bratislave. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

 

Uznesenie č. 3 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali a schválili Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave bez 

pripomienok. 
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Ad 5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. 

Strieška predložili na rokovanie Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave. Materiál bol 

pripravený v súlade s §15 Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Podľa týchto zásad sa uskutočnia výberové konania na obsadzovanie  uvedených 

pracovných miest. Na miesta profesorov sa uskutočnia výberové konania v apríli 2008, na 

miesta docentov v máji 2008 a u ostatných pracovníkov tak, ako sa im končia pracovné 

zmluvy. 

 

Diskusia k bodu 5 

Doc. Lipianska (OF) sa informovala, ako sa bude riešiť tá skupina pracovníkov, ktorá 

neprešla výberovým konaním a má pracovné zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú? 

Rektor EU v Bratislave uviedol, že vedenie EU je o tejto  skutočnosti informované. Ide 

o pracovníkov, ktorí nastúpili pracovať na EU v čase, keď sa prijímalo na dobu neurčitú. 

Avšak zákon o zmene pracovnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú neexistuje. Podľa 

predložených zásad sa bude komplexne riešiť aj táto skupina pracovníkov. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

 

Uznesenie č. 4 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali a schválili  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave bez pripomienok 
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Ad 6.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predložil členom AS EU návrh na schválenie nových 

členov Správnej rady EU v Bratislave. Podľa zákona o vysokých školách má mať Správna 

rada EU v Bratislave 14 členov. V súčasnosti má Správna rada EU v Bratislave 12 členov, 

preto je potrebné ju doplniť o ďalších 2 členov.  

Ing. Šimka požiadal vedenie EU v Bratislave (vzhľadom na konflikt záujmov) 

o uvoľnenie zo Správnej rady EU v Bratislave ( stal sa kancelárom na súkromnej vysokej 

škole). 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák navrhol za nových členov Správnej rady EU 

v Bratislave Ing. Róberta Šimončiča, PhD., generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft. Je 

prezidentom Americkej obchodnej komory, dlhé roky spolupracuje s FHI EU v Bratislave, je 

členom Vedeckej rady EU v Bratislave. Menovaný má záujem o prácu v Správnej rade EU 

v Bratislave. Druhý návrh predložil na Mgr. Reginu Ovesny – Straka, prezidentku Asociácie 

bánk na Slovensku. Jej aktivity zahrňujú aj spoluprácu s absolventmi NHF EU v Bratislave. 

Menovaná veľmi významne podporuje i mobility študentov pre zahraničné študijné pobyty, 

na ktorých sa zúčastnili aj študenti našej univerzity. 

 

Diskusia k bodu 6 

 Predseda AS EU v Bratislave vyzval členov AS EU k hlasovaniu sa k daným 

návrhom. Všetci členovia AS EU súhlasili s predloženými návrhmi. 

 

Výsledky tajného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

 

Rektor poďakoval všetkým členom AS EU v Bratislave za pozitívne stanovisko 

k predloženým návrhom a konštatoval, že z hľadiska počtu členov je Správna rada EU 

v Bratislave kompletná. 

Uznesenie č. 5 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 schválili návrh rektora na nových členov  Správnej rady EU v Bratislave Ing. 

Róberta Šimončiča, PhD. a Mgr. Reginu  Ovesny – Straka. 
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Ad 7.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium 

prof. Lesáková predložili členom AS EU v Bratislave návrh na zriadenie Ústavu ekonómie 

a manažmentu na EU v Bratislave. Nový ústav má nadviazať na úspešné tradície 

Ekonomického ústavu, ktorý bol zrušený. Vytvorením Ústavu ekonómie a manažmentu 

(ÚEM) chce EU v Bratislave posilniť svoj výskumný potenciál, vytvoriť bázu aj pre riešenie 

interdisciplinárnych (v zmysle medzikatedrálnych a medzifakultných) výskumných projektov, 

podporiť základný a aplikovaný výskum a prezentovať univerzitu ako výrazne výskumne  

orientovanú. 

 

Diskusia k bodu 7 

Doc. Lipianska (OF) vysoko hodnotí zriadenie nového ústavu, pretože pomôže pri 

rozvoji vedeckej práci na EU v Bratislave. Zároveň sa informovala, čo bude s existujúcim 

Ústavom medzinárodných programov?   

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že Ústav medzinárodných programov  

bude i naďalej organizačnou súčasťou univerzity. Zameriava sa na nadväzovanie 

medzinárodných kontaktov, na posilnenie medzinárodnej dimenzie aktivít univerzity, 

spracováva a sprístupňuje informácie na podporu medzinárodných vzdelávacích projektov. 

Rozvojový program EU v Bratislave vytýčený na roky 2008-2015 zahŕňa existenciu oboch 

ústavov. 

 

Michal Brčák (predseda študentského parlamentu) sa informoval o priestorovom 

vybavení nového ústavu. 

Prorektorka prof. Lesáková zdôraznila, že bude lokalizovaný na 9. poschodí budovy 

EU v Bratislave. Miestnosti sú úž zariadené. 

 

Doc. Majtán (FPM) poukázal na článok 3 bod 3, v ktorom sa hovorí, že časť aktivít 

ÚEM sa bude realizovať formou podnikateľskej činnosti. Informoval sa, či pôjde aj  

o aplikovaný výskum . Vieme, kto bude robiť základný a kto aplikovaný výskum ? 

Prorektorka Lesáková zdôraznila, že na ÚEM sa budú riešiť interdisciplinárne témy, 

a to medzi katedrami a jednotlivými  fakultami. 

 

Doc. Horvátová (NHF) sa informovala, či ide už o definitívny názov ústavu? 

Prorektorka  prof. Lesáková uviedla, že je to konečný názov. 
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Prof. Peller (FHI) sa opýtal, aké sú požiadavky na pracovníkov nového ústavu? 

Prorektorka prof. Lesáková uviedla, že je potrebná odborná spôsobilosť 

a odpovedajúca znalosť anglického jazyka. 

 

Ing. Fifeková ( NHF) sa opýtala, či sa budú dať s niekým z ústavu konzultovať, resp. 

riešiť aj poradenské otázky? 

Prorektorka prof. Lesáková potvrdila kladnú odpoveď, je už prijatý absolvent 

ekonometrie s dobrou znalosťou anglického jazyka. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU k hlasovaniu o návrhu 

na zriadenie Ústavu ekonómie a manažmentu  na EU v Bratislave.. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 6 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali a súhlasia s  návrhom na zriadenie Ústavu ekonómie a manažmentu na 

EU v Bratislave bez pripomienok. 

 

Ad 8.: 

  Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a riaditeľka Ústavu jazykov EU v Bratislave prof. 

Adamcová oboznámili členov AS EU s návrhom o zriadení celouniverzitného študijného 

programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“. Hlavným poslaním nového 

študijného programu je pripraviť absolventov s komplexnými vedomosťami a odbornými 

návykmi, schopných aj v cudzích jazykoch chápať a riešiť problémy v podmienkach trhového 

hospodárstva a ktorí sa budú kvalifikovane rozhodovať na základe získaných poznatkov. 

Vzniká dopyt po takýchto profesiách, v ktorých je potrebné skĺbiť jazykovú prípravu so 

znalosťou príslušnej odbornej problematiky. Pôjde o výchovu tzv. euroúradníka , hovorcu, 

resp. prekladateľa ekonomických textov. Absolvent takéhoto typu na Slovensku chýba. 
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 Rektor zdôraznil, že predkladaný návrh je v súlade s koncepciou rozvoja pedagogickej 

činnosti na EU v Bratislave. V prípade schválenia návrhu Akreditačnou komisiou vlády SR sa 

študijný program stane základom pre zriadenie novej fakulty. 

 

Diskusia k bodu 8 

 Monika Satková (študentka FMV) sa informovala, či sa nový študijný program nebude 

prekrývať s učebnými plánmi na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave ? 

 Riaditeľka Ústavu jazykov prof. Adamcová uviedla, že väčšina predmetov je úplne 

nová. 

 

 Prof. Tóth (FMV) uviedol, že doteraz platil systém výučby spoločného základu na 

všetkých fakultách. Bude to dodržané aj v tomto prípade?  Aký bude mať titul absolvent po 

ukončení druhého stupňa VŠ štúdia novej fakulty - inžinier alebo magister? 

 Riaditeľka Ústavu jazykov prof. Adamcová uviedla, že zatiaľ sa uvažuje len 

o bakalárskom štúdiu, takže ešte nie je ujasnený titul absolventa štúdia druhého stupňa, je to 

zatiaľ v štádiu úvah. 

 

Doc. Lipianska si na základe predloženého návrhu osobne myslí, že chýba spoločný 

základ, čo by bolo jednoduchšie pri akreditácii. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že ide o interdisciplinárne štúdium a je tu 

dostatok priestoru aj pre ekonomické predmety.  

 

Prof. Peller a Ing. Fifeková navrhujú po schválení študijného programu Akreditačnou 

komisiou na EU v Bratislave doplniť Štatút EU v Bratislave. 

 

Prof. Tóth, v závere diskusie vyjadril podporu novému študijnému programu, ide 

o vhodnú príležitosť, treba sa však ešte zaoberať profilom absolventa druhého stupňa štúdia. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ po diskusii vyzval členov AS EU 

k hlasovaniu o návrhu celouniverzitného študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna 

komunikácia“.   
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Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................24 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................4 

 

Uznesenie č. 7 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali návrh celouniverzitného študijného programu „Cudzie jazyky 

a interkultúrna komunikácia“ a odporúčajú realizovať jeho výučbu na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave. 

 

Ad 9.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo uviedli na 

prerokovanie AS EU Zásady prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy 

„Medzinárodný manažment“ a „Manažment predaja“. Všetci uchádzači o uvedené študijné 

programy si musia podať prihlášku na štúdium. Môžu sa prihlásiť uchádzači ako zo 

zahraničia, tak aj uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia, v študijných 

programoch z oblasti ekonómie a manažmentu alebo príbuzných oblastí. Uchádzači zo 

zahraničia podávajú prihlášku do 31. marca 2008. Výberová komisia pre prijímacie konanie 

na štúdium uvedených študijných programov, ktorá je menovaná rektorom EU v Bratislave, 

na základe posúdenia prihlášok (po zhodnotení študijných výsledkov) predloží rektorovi EU 

v Bratislave zoznam uchádzačov, ktorých navrhuje na prijatie. Výberové konanie pre 

uchádzačov zo SR sa uskutoční v termíne od 25. do 28. augusta 2008 a pre zahraničných 

uchádzačov od 7. do 11. mája 2008. 

Vzhľadom k tomu, že k predloženému materiálu neboli vznesené žiadne otázky či 

vážnejšie pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU 

k hlasovaniu o návrhu Zásad prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy 

„Medzinárodný manažment“ a „Manažment predaja“. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 8 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.3.2008 prerokovali a schválili Zásady prijímacieho konania na celouniverzitné študijné 

programy“ Medzinárodný manažment“ a „ Manažment predaja“. 

 

Ad 10.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol Štatút Správnej rady EU v Bratislave, 

ktorý je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.363/2007 Z. z. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. Predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ preto vyzval členov AS EU k hlasovaniu o Štatúte Správnej rady EU 

v Bratislave. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................28 

hlasovali za..........................................................................28 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 9 

 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 

dňa 12.3.2008 prerokovali a vyslovujú súhlas s návrhom Štatútu Správnej rady EU 

v Bratislave. 

 

 

Ad 11.: 

 Miloš Vaľovský ( študent PHF) poďakoval vedeniu EU v Bratislave v mene všetkých 

študentov PHF v Košiciach za vyriešenie problému s telocvičným náradím. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že návrh PHF na vybavenie telocvične 

bol akceptovaný v celom rozsahu. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval všetkým za dôsledné preštudovanie 

predložených materiálov. Konštatoval zvýšený záujem o dianie na EU v Bratislave zo strany 

študentov. Zdôraznil dosahovanie pozitívnych výsledkov u študentov. Mnohí úspešne 



 13 

reprezentujú univerzitu doma i v zahraničí. V roku 2007 sa z vysokých škôl na Slovensku 

zúčastnilo práve z EU v Bratislave najviac študentov na zahraničných študijných pobytoch 

(ide o prepočet počtu študentov a fakúlt). Tiež, najviac zahraničných študentov absolvovalo 

štúdium na EU v Bratislave. Vyjadril presvedčenie, že EU v Bratislave sa bude dariť úspešne 

plniť stanovené úlohy a ciele a jeho hlavnou úlohou bude chrániť záujmy EU v Bratislave. 

 Predseda AS EU v Bratislave poďakoval rektorovi, prorektorom, riaditeľke Ústavu 

jazykov a všetkým členom senátu za aktívny prístup na rokovaní AS EU v Bratislave. 

 

 

 

 

Bratislava 12.3.2008 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                                    prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

- Doc. Ing.Júlia Lipianska, PhD. - za  komoru zamestnancov 

 

- Agneša Belková - za komoru študentov. 

 

 


