
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19. 11. 2020 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú univerzitu 

v Bratislave na akademický rok 2021/2022 (rektor, prorektorka EU v Bratislave) 

3. Návrh na schválenie člena Správnej rady  (rektor EU v Bratislave) 

4. Organizačný poriadok EU v Bratislave - Dodatok č. 2 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Úpravy rozpočtu EU v Bratislave na rok 2020 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

7. Rokovací poriadok AS EU v Bratislave (predsedníčka  AS EU v Bratislave) 

8. Zásady volieb do AS EU v Bratislave (predsedníčka  AS EU v Bratislave) 

9. Rôzne 

Ad 1.: 

 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. privítala na zasadnutí AS 

EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a všetkých prítomných členov 

AS EU v Bratislave. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 31 členov, senát 

bol uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 

prítomných o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali 

žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.   

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili za zamestnaneckú časť doc. Ing. 

Janu Kotlebovú, PhD. (NHF) a za študentskú časť Bc. Michealu Gregorovičovú (ŠP FMV).  

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................29 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................2 

Za členov volebnej komisie vzhľadom na skutočnosť, že rokovanie AS EU v Bratislave prebieha 

online formou boli navrhnutí  doc. Ing. Martin Mišút, PhD.(FHI) – predseda volebnej komisie, doc. Ing. 

Jana Kotlebová, PhD. (NHF) – členka volebnej komisie za zamestnaneckú časť, Bc. Micheala 

Gregorovičová (ŠP FMV) – členka volebnej komisie za študentskú časť. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh volebnej komisie 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

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

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

zdržali sa hlasovania.............................................................3 

 Podľa výsledkov hlasovania bola volebná komisia schválená.                   

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová privítala na zasadnutí AS EU v Bratislave 

prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Ing. Paulu Puškárovú, Dis. art,. PhD., 

ktorá spolu s rektorom EU v Bratislave prof. Daňom podrobne uviedli Spoločné zásady prijímacieho 

konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú univerzitu v Bratislave na akademický rok 2020/2021.  

V diskusii neboli uvedené žiadne návrhy a pripomienky. 

Prof. Majduchová dala hlasovať za predložený návrh uznesenia.  

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.11.2020 

prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú 

univerzitu v Bratislave na akademický rok 2021/2022“ bez pripomienok. 



Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia   

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave  

prof. Daňovi, ktorý uviedol, že Návrh na vymenovanie člena Správnej rady EU v Bratislave vyplýva z 

§ 9 písm. h) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov „... schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady...“. V zmysle § 40 ods. 

2 šesť členov správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu verejnej 

vysokej školy. Rektor prof. Daňo zdôvodnil, že Členovi správnej rady Ing. Mikulášovi Milkovi končí 

funkčné obdobie člena Správnej rady EU v Bratislave dňa 20. 11. 2020. Prejavil záujem pracovať v 

správnej rade aj v budúcom období. 

V diskusii neboli uvedené žiadne návrhy a pripomienky. 

Prof. Majduchová dala hlasovať za predložený návrh uznesenia tajným hlasovaním.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.11.2020 

prerokovali a v tajnom hlasovaní schválili návrh rektora EU v Bratislave za člena Správnej rady 

Ekonomickej univerzity v Bratislave pána Ing. Mikuláša Milka. 

Výsledky tajného hlasovania za prijatie uznesenia   

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................29 

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 4.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová privítala na zasadnutí AS EU v Bratislave 

kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú. Spolu s rektorom EU v Bratislave prof. Daňom 

podrobne uviedli zmeny v Organizačnom poriadku EU v Bratislave - Dodatku č. 2. Nemení sa celý 

organizačný poriadok, ale iba znenie, ktoré je upravené v znení Dodatku č.1 Organizačného poriadku. 

Zmeny vyplývajú zo zákona o vysokých školách. Všetky zmeny sú rozdelené do troch druhov zmien: 

1. Formálneho charakteru 

2. Harmonizácia Organizačného poriadku EU v Bratislave  so  Štatútom EU v Bratislave 

3. Celouniverzitné pracoviská 

  

 ●    ruší sa Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR na EU v Bratislave 

 ●    zriaďuje sa Projektové centrum EU v Bratislave 

●    ruší sa Bratislavská business school ekonomickej univerzity 

●    zriaďuje sa Centrum celoživotného vzdelávania EU v Bratislave 

●    samostatne sa vyčleňuje  Znalecký ústav EU v Bratislave 

●    ruší sa Právny aparát 

●    vytvára sa nové oddelenie Právnych služieb a vnútornej kontroly. 

Diskusia 

- prof. Majduchová (FPM) žiadala o upresnenie poznámky  označenej v článku 7. 

- Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová vysvetlila, že je potrebné v článku 7 vypustiť bod 12 

a doplniť ďalší bod 13a) 

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za predložený  

návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 3 



Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.11.2020 

prerokovali a schválili Organizačný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave – Dodatok č.2 

s pripomienkami v článku 7. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 5.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová vyzvala pána rektora prof. Daňa a pani 

kvestorku Ing Dziurovú, aby uviedli na prerokovanie návrh v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo 

vlastníctve EU v Bratislave.  

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo a kvestorka EU v Bratislave Ing Dziurová uviedli, že  

predkladaný materiál obsahuje návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave – Palisády 22 a Palisády 24 v Bratislave. Ekonomická univerzita 

v Bratislave postupuje pri nakladaní s majetkom podľa zákona číslo 176/2004 Z. z. o nakladaní  

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 

259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona číslo 464/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Podľa tohto zákona je rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave povinný vyžiadať si súhlas 

akademického senátu pri predaji alebo zámene nepotrebnej nehnuteľnej veci. Zdôvodnili, že týmto 

podľa § 12 ods. 1, 2, § 13 ods. 1 písm. c), ods. 2 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o 

Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o nakladaní s majetkom“) Akademickému senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave žiadosť 

o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na odpredaj nehnuteľných vecí - nepotrebného 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ide o nehnuteľnosti, ktoré 

sa nachádzajú v okrese Bratislave I, obec: Bratislava – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré 

mesto, evidované na LV 3577: a) stavba so súpisným číslom 716, postavená na pozemku – parcele 

 č. 3179, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2 (Palisády č. 22), b) pozemok –parcela č. 3177, 

záhrada, o výmere 903 m2 , c) pozemok – parcela č. 3178, ostatná plocha, o výmere 502 m2 , na ploche 

je vybudovaný tenisový kurt, d) stavba so súpisným číslom 717, postavená na pozemku – parcele  

č. 3176, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2 , (Palisády č. 24 - pamiatkový objekt). Ide o 

susediace budovy, ktoré boli využívané v poslednom období na účely výučby ako Bratislavská Business 

School EU v Bratislave. Tieto objekty sú na úrovni 1. a 2. nadzemného podlažia vzájomne dispozične 

prepojené. Objekty sú okrem dispozičného prepojenia prepojené aj technologicky (spoločné 

vykurovanie), spoločné prípojky vody, kanalizácie, elektriny, plynu vrátane merania ich spotreby. 

Súčasťou areálu obidvoch budov je aj dvor orientovaný na JV strane objektov. Vo dvore je vybudovaný 

tenisový kurt so zázemím a oddychová časť s altánkom a pergolami. Objekty sú napojené na verejné 

rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie. Všeobecná hodnota budovy súp. č. 716 

postavenej na pozemku parc. č. 3179 nachádzajúcej sa na ul. Palisády č. 22 a budovy súp. č. 717 

postavenej na pozemku par. č. 3176 nachádzajúcej sa na ul. Palisády č. 24 v Bratislave vrátane 

príslušenstva a pozemkov par. č. 3176 – 3179, k. ú. Staré Mesto, obec BA – m. č. Staré Mesto, okres 

Bratislava I, pre účel prevodu vlastníckeho práva, bola nezávislým znaleckým posudkom dňa 16. 09. 

2020 stanovená vo výške 3 043 479 Eur. Po presťahovaní Bratislavskej Business School  

na Dolnozemskú cestu č. 1 v Bratislave je objekt nevyužívaný. Predmetné nehnuteľnosti sú pre 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave nepotrebnou vecou – nepotrebným nehnuteľným majetkom, 

nakoľko už neslúžia a ani v budúcnosti nebudú slúžiť EU v Bratislave na plnenie jej základných úloh, 

ani na plnenie jej iných úloh. Pre informáciu k veci uviedli, že Akademický senát EU v Bratislave udelil 

dňa 15. 02. 2018 súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bol nájom uvedenej 

nehnuteľnosti spoločnosti JK EDUCATION, s. r. o., resp. touto spoločnosťou založenej obchodnej 

spoločnosti v Slovenskej republike, avšak k uzatvoreniu nájomnej zmluvy neprišlo. Následne 

Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala ponukové konanie na prenájom S t r a n a 4 | 12 

nehnuteľností spolu ešte dvakrát, avšak na základe ani jedného ponukového konania sa jej nepodarilo 



uzavrieť nájomnú zmluvu. Po súhlase Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave s 

predajom, bude vypísaná obchodná verejná súťaž v zmysle Obchodného zákonníka (§ 5 ods. 1 zák. č. 

176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov).  

Diskusia 

- doc. Kotlebová (NHF), doc. Pavelka (OF), Ing. Kintler (FPM), , Bc. Mazán (ŠP NHF), Ing. 

Dziurová – kvestorka EU v Bratislave, prof. Daňo – rektor EU v Bratislave 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po uvedených faktoch a diskusii požiadala členov 

AS, aby pristúpili k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.11.2020 

prerokovali a neschválili návrh na odpredaj nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v okrese Bratislave 

I, obec: Bratislava – m .č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, evidované na LV 3577: a) 

stavba so súpisným číslom 716, postavená na pozemku - parcele č. 3179, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 475 m2 (Palisády č. 22), b) pozemok – parcela č. 3177, záhrada, o výmere 903 m2, c) 

pozemok – parcela č. 3178, ostatná plocha, o výmere 502 m2, na ploche je vybudovaný tenisový kurt, 

d) stavba so súpisným číslom 717, postavená na pozemku – parcele č. 3176, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 388 m2 , (Palisády č. 24 - pamiatkový objekt) 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................31 

hlasovali za......................................4 

hlasovali proti.................................23 

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala že členovia AS EU v Bratislave 

neschválili predaj nehnuteľnosti. 

Ad 6.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala  členov AS EU v Bratislave 

o dodatkoch číslo 2 až 8 k základnej dotačnej zmluve číslo 0125/2020 zo dňa 10. 2. 2020 o poskytnutí  

dotácie Ekonomickej univerzite v Bratislave zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2020. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.11.2020 

prerokovali úpravu rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle Dodatkov 2 až 8 

k základnej dotačnej zmluve číslo 0125/2020 zo dňa 10.2.2020. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................31 

hlasovali za....................................31 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 7.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová opätovne predložila na rokovanie  

Akademického senátu EU v Bratislave Rokovací poriadok AS EU v Bratislave. Uviedla, že spolu 

s pánom podpredsedom AS EU v Bratislave doc. Mišútom zapracovali všetky pripomienky, ktoré boli 

prednesené na minulom AS EU v Bratislave. Opravený Rokovací poriadok znovu dali na kontrolu 

právnemu oddeleniu JUDr. Vaculčíkovej. Aj po tejto kontrole ešte materiál kontrolovali a upresňovali. 

Prof. Majdúchová zdôraznila, že tento materiál považuje za finálny, ale nemusí byť konečný. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému  návrhu. 



Diskusia 

- doc. Kotlebová (NHF) navrhla doplniť do článku 4 bod 10 z predchádzajúceho Rokovacieho 

poriadku.  

- prof. Majdúchová uviedla, že nevidí v tom žiaden problém a bod 10 môže byť doplnený 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne ďalšie pripomienky a námety.  

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 19.11.2020 

prerokovali a schválili Rokovací poriadok AS EU v Bratislave s pripomienkou, ktorú navrhla pani 

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................31 

hlasovali za....................................31 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 8.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová predložila na rokovanie  Akademického senátu 

EU v Bratislave Zásady volieb do AS EU v Bratislave. Uviedla, že Zásady volieb do AS EU v Bratislave 

spracovalo právne oddelenie a ako podkladový materiál použili Zásady volieb na FAJ EU v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová spolu s podpredsedom AS EU v Bratislave doc. 

Mišútom podrobne preštudovali Zásady volieb a upravili veľa nedostatkov a doplnili hlavne vecí, ktoré 

sa dotýkajú elektronickej možnosti hlasovania pri voľbách do AS EU v Bratislave. Túto možnosť 

pôvodný materiál neobsahoval, priniesol ju nový spôsob života v pandemickej dobe. Prof. Majduchová 

zdôraznila, že ide o interný materiál AS EU v Bratislave a bude vďačná za vecné pripomienky. Po 

dnešnom rokovaní AS EU v Bratislave treba upraviť článok 2 bod 5 odsek d premenovať zmenené názvy 

Bratislavská business school ekonomickej univerzity v Bratislave na nové pracoviská. 

Diskusia 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) - pripomenula, že  čl. 2 bod 5 je potrebné dať do súladu 

s Organizačným poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave – Dodatok č.2, ktorý bol na 

dnešnom AS EU v Bratislave schválený. 
- prof Tumpach(FHI), Kotlebová (NHF), doc. Mišút (FHI), prof. Majduchová (FPM), Bc. Mazán 

(ŠP NHF), Ing. Svobodová (OEPaMU), prof. Pružinský (PHF) – uviedli podrobné a rozsiahle 

námety a zdôvodnenia k čl. 7 týkajúce sa odvolávanie člena AS EU v Bratislave. 

 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová skonštatovala, že nakoľko ide o veľmi dôležitý 

materiál, rozhodla sa stiahnuť tento materiál z rokovania senátu. Zároveň sa zaviazala, že materiál 

prepracuje podľa pripomienok, prekonzultuje opäť s právnym oddelením a predloží ho na zasadnutí AS 

EU v Bratislave.  

Ad 9.: 

Prezident ŠP EU v Bratislave Bc. Mazán informoval členov AS EU v Bratislave , že študentská 

časť AS EU v Bratislave musí uskutočniť na dnešnom zasadnutí AS EU v Bratislave voľby pre zvolenie 

členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky. 

Študentská časť AS EU v Bratislave navrhuje do volebnej komisie Viktóriu Jakubovičovú (FPM), 

Alžbetu Režnú (FHI), Alexandru Gáherovú (NHF) a Andreja Kalásza (PHF). 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu 

Uznesenie č. 7 

Študentská časť Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.11.2020 zvolila volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do Študentského parlamentu v zložení: 

Viktória Jakubovičová, Alžbeta Režná, Alexandra Gáherová a Andrej Kalasz. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 



oprávnení hlasovať .......................11  

hlasovali za....................................10 

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

zdržali sa hlasovania....................... 1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

 

- doc. Kotlebová (NHF) poďakovala pani predsedníčke AS EU v Bratislave za veľmi racionálne, 

flexibilné a dôstojné vedenie AS EU v Bratislave 

- prof. Majduchová poďakovali všetkým členom AS EU v Bratislave za účasť na akademickom 

senáte a zaželala všetkým prítomným členom AS EU v Bratislave  spokojné vianočné sviatky 

a šťastný vstup do Nového roku. 

 

 

Bratislava 19. 11. 2020 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

doc.Ing. Jana  Kotlebová, PhD. (NHF) – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Micheala Gregorovičová (ŠP FMV) – študentská časť 


