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                Správa o činnosti Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„EU v Bratislave“ za rok 2008 je vypracovaná v zmysle § 41 zákona číslo 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VŠ“). Správa obsahuje informácie o jej zasadnutiach, informácie o účasti 
jej členov na zasadnutiach, súpis rozhodnutí a odporúčania správnej rady k činnosti EU 
v Bratislave.  
 
1. Personálne zloženie Správnej rady EU v Bratislave  (stav k 31. 12. 2008) 
 
predseda:   Ing. Ivan Šramko - guvernér Národnej banky Slovenska 
 
členovia: 
RNDr. Peter Mach – predseda Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 
Ing. Alexander Rozin, CSc. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheba, a.s. 
Ing. Ladislav Rehák -  predseda predstavenstva ORANGE Slovensko, a.s. 
Ing. Viktor Maťovčík -  súkromný podnikateľ 
Ing. Mikuláš Milko - generálny riaditeľ Hydrotour,a. s.  
Ing. Peter Mertus, PhD. – generálny riaditeľ RINGIER Slovakia, a.s.  
Hosť. doc. Ing. Elena Trenčianska, CSc. – TREINCO spol. s r. o. 
Ing. Róbert Šimončič, PhD. – generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft, s.r.o.  
Ing. Miroslavovi Pacher - viceprezident a člen predstavenstva Allianz-Slovenská poisťovňa, 
a. s. 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – predseda  Akademického senátu EU v Bratislave 
Michal Brčák – predseda Študentského parlamentu EU v Bratislave 
 

 
2. Informácie o činnosti Správnej rady EU v Bratislave v roku 2008 
 
     Zasadnutia Správnej rady EU v Bratislave sa v roku 2008 uskutočnili v súlade s § 40 ods. 5 
zákona o vysokých školách1/.  
 
     Prvé rokovanie Správnej rady EU v Bratislave v roku 2008 sa uskutočnilo 18. marca 
2008. Rokovania sa zúčastnili 6 členovia správnej rady (Ing. Ivan Šramko, Ing. Viktor 
Maťovčík, Ing. Elena Trenčianska, CSc., RNDr. Peter Mach, Ing. Mikuláš Milko, Michal 
Brčák). Členovia správnej rady EU v Bratislave prijali nasledovné rozhodnutia a odporúčania 
k činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave: 
 
Uznesenie číslo 1/1/2008 
Správna rada EU v Bratislave súhlasí s „Dlhodobým zámerom Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 20011 s výhľadom do roku 2015“.   
 
Uznesenie číslo 2/1/2008 
Správna rada EU v Bratislave prerokovala bez pripomienok návrh štatútu Správnej rady EU 
v Bratislave.   
 
Uznesenie číslo 3/1/2008 
Správna rada EU v Bratislave prerokovala Správu o činnosti správnej rady EU v Bratislave za 
rok 2007. Požiadala rektora EU v Bratislave o jej zverejnenie na internetovej stránke 

                                                 
1/ Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy zvoláva jej predseda, a to najmenej dva krát ročne. 



 

Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súlade s § 41 zákona o vysokých školách bude správa 
doručená ministrovi školstva SR. 
 
Uznesenie číslo 4/1/2008 
Správna rada EU v Bratislave určila na základe písomného návrhu  predsedu správnej rady 
plat rektorovi EU v Bratislave s účinnosťou od 1. 1. 2008 v súlade s ods. 5 § 41  zákona 
o vysokých školách a prílohy číslo 3 nariadenia vlády 630/2007 Z. z.. Ostatné zložky 
funkčného platu rektora EU v Bratislave zostávajú bez zmeny.   
 
       
     Druhé rokovanie Správnej rady EU v Bratislave sa uskutočnilo 16. apríla 2008. 
Rokovania sa zúčastnili 6 členovia správnej rady (Ing. Ivan Šramko,  Ing. Ladislav Rehák, 
Ing. Jolana Petrášová, Ing. Elena Trenčianska, CSc., Ing. Mikuláš Milko, Michal Brčák). 
Členovia správnej rady EU v Bratislave prijali nasledovné rozhodnutie: 
 
Uznesenie číslo 1/2/2008 
Správna rada EU v Bratislave schvaľuje návrh rozpisu rozpočtu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na rok 2008 bez pripomienok. 
 
Uznesenie číslo 2/2/200 
Vzhľadom k nedostatočnému objemu finančných prostriedkov „dotácie na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov“ odporúča správna rada EU v Bratislave rektorovi EU 
v Bratislave pokračovať v opatreniach zamedzujúcich prijímanie nových zamestnancov 
univerzity. Zároveň odporúča prijať opatrenia cielené na zabezpečenie pozitívneho vývoja 
miezd u tých VŠ učiteľov, ktorí dosahujú nadpriemerné výsledky vo vedeckovýskumnej 
činnosti. V tejto súvislosti požiadala správna rada o predloženie analýzy vývoja miezd 
univerzity za obdobie rokov 2005-2008. Zároveň správna rada EU v Bratislave požiada listom 
MŠ SR  o prehodnotenie metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám  v časti mzdové 
prostriedky. 
 
Uznesenie číslo 3/1/2008 
Správna rada  EU v Bratislave Výročnú správu o činnosti Ekonomickej  univerzity 
v Bratislave za rok 2007 schvaľuje bez pripomienok.  
  
 
     Tretie rokovanie Správnej rady EU v Bratislave sa uskutočnilo  5. júna 2008. Rokovania 
sa zúčastnili 8 členovia správnej rady (Ing. Ivan Šramko, Ing. Peter Hrnek, CSc., Ing. Jolana 
Petrášová, Ing. Alexander Rozin, CSc., Ing. Elena Trenčianska, CSc., RNDr. Peter Mach, Ing. 
Mikuláš Milko, Michal Brčák).  Členovia správnej rady EU v Bratislave prijali nasledovné 
rozhodnutia, resp. odporúčania k činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave: 
 
Uznesenie číslo 1/3/2008 
Správna rada EU v Bratislave žiada rektora EU v Bratislave predložiť informáciu o stave 
a vývoji základných finančných ukazovateľov za roky 2003 – 2007. 
  
Uznesenie číslo 2/3/2008 
Správa rada EU v Bratislave žiada rektora EU v Bratislave predložiť na najbližšie rokovanie 
správnej rady informáciu o stave hospodárenia EU v Bratislave za 1. polrok 2008 
(zhodnotenie príjmov a výdavkov a analýza výnosov a nákladov).  
 
 



 

Uznesenie číslo 3/3/2008 
Správna rada  EU v Bratislave schválila kritériá na určenie výšky odmeny rektora EU 
v Bratislave pre rok 2008 a nasledujúce roky (uznesenie Správnej rady EU v Bratislave číslo 
4/3/2007). 
  
Uznesenie číslo 4/3/2008 
Správna rada EU v Bratislave na návrh predsedu správnej rady schválila odmenu rektorovi 
EU v Bratislave za aktivity v roku 2008 so zreteľom na plnenie kritérií schválených správnou 
radou. 
 
 
     Štvrté rokovanie Správnej rady EU v Bratislave sa uskutočnilo  25. novembra  2008. 
Rokovania sa zúčastnili 6 členovia správnej rady (Ing. Ivan Šramko, Ing. Viktor Maťovčík, 
RNDr. Peter Mach, Ing. Elena Trenčianska, CSc., Ing. Mikuláš Milko, Michal Brčák).   
Členovia správnej rady EU v Bratislave prijali nasledovné rozhodnutia, resp. odporúčania 
k činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave: 
 
Uznesenie číslo 1/4/2008 
Správna rada EU v Bratislave berie na vedomie informáciu  rektora EU v Bratislave 
o súčasnej finančnej situácii na EU v Bratislave a do konca roka 2008 vrátane informácie 
o očakávanom výsledku hospodárenia za hlavnú a podnikateľskú činnosť univerzity. 
 
Uznesenie číslo 2/4/2008 
Správna rada EU v Bratislave berie na vedomie informáciu  rektora EU v Bratislave 
o zámeroch univerzity v oblasti investičného rozvoja v rokoch 2009 – 20011. Žiada rektora 
EU v Bratislave predložiť na rokovanie správnej rady detailnejšiu informáciu o príprave 
strategického investičného zámeru EU v Bratislave. 
 
Uznesenie číslo 3/4/2008 
Správna rada EU v Bratislave na návrh predsedu správnej rady schválila odmenu rektorovi 
EU v Bratislave za aktivity v roku 2008 vo väzbe na plnenie kritérií schválených správnou 
radou (uznesenie Správnej rady EU v Bratislave 3/3/2008).  
 
 
Bratislava  30.3.2009 
 
 
 
 
  Ing. Ivan Šramko 
                                                                                          predseda správnej rady 
  EU v Bratislave 
 
 
 


