
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave  

za rok 2018 

 

 
       V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme na dnešnom zasadnutí akademickej obci 

Fakulty medzinárodných vzťahov EU Výročnú správu o činnosti Akademického senátu FMV  

EU v Bratislave za rok 2018. 

      Senát sa vo svojej činnosti riadil  uvedeným zákonom o vysokých školách, Štatútom FMV 

EU v Bratislave a Rokovacím poriadkom AS FMV EU v Bratislave. V roku 2018 mal 11 

členov, z toho jednu tretinu tvorili študenti. 

     Podľa rokovacieho poriadku AS FMV EU sa riadne zasadnutia senátu konajú najmenej raz 

za kalendárny štvrťrok. V roku 2018 mal senát fakulty celkom päť pracovných zasadnutí, 

každé zasadnutie bolo uznášaniaschopné, t. j. bola prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov AS. Treba tu uviesť, že členovia AS dodržiavali žiaducu disciplínu účasti a  

aktívne vystupovali  na rokovaniach AS. Na programe zasadnutí boli zásadné otázky činnosti 

FMV s orientáciou na skvalitnenie pedagogicko-vzdelávacieho procesu v nadväznosti na 

vedecko-výskumnú činnosť fakulty. 

     V predloženej správe Vás chcem informovať prostredníctvom uznesení z jednotlivých 

zasadnutí AS FMV EU o tých rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré boli prijaté a schválené 

členmi AS FMV EU. 

Prvé zasadnutie AS FMV sa uskutočnilo 12.2.2018 a boli na ňom prijaté tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 1:  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Zásad prijímacieho konania na doktorandské 

štúdium na FMV EUBA na akademický rok 2018/2019. 

Uznesenie č. 2:  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Zásad prijímacieho konania na FMV EUBA na 

akademický rok 2018/2019 (na 2. stupeň štúdia v cudzom jazyku). 

Uznesenie č. 3:  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil výsledok hospodárenia FMV za rok 2017 

Druhé zasadnutie AS FMV sa konalo  dňa 26.3.2018 a členovia prijali nasledovné 

uznesenia: 

Uznesenie č. 1 

AS FMV na svojom zasadnutí dňa schválil návrh Organizačného poriadku FMV EUBA. 



Uznesenie č. 2 

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Štatútu FMV EUBA 

Uznesenie č. 3 

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Správy o činnosti FMV EUBA za rok 2017. 

Uznesenie č. 4 

AS FMV na svojom zasadnutí schválil Ing. Kristínu Baculákovú, PhD. za prodekanku FMV 

pre zahraničné vzťahy 

Uznesenie č. 5 

 AS FMV na svojom zasadnutí schválil prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. za člena volebnej 

komisie pre voľbu rektora EUBA. 

Uznesenie č. 6  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh na predĺženie termínu na podávanie prihlášok na 

2. stupeň štúdia na FMV EUBA do 31. augusta 2018 

Tretie zasadnutie AS FMV sa konalo 25.4.2018, na ktorom bolo prijaté toto uznesenie: 

Uznesenie č. 1 

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Správy o výsledkoch vedecko-výskumnej 

činnosti FMV za rok 2017 

Štvrté zasadanie AS FMV sa uskutočnilo 31.5,2018  a boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1  

AS FMV na svojom zasadnutí dňa 31. mája 2018 schválil návrh Rozpisu rozpočtu FMV 

EUBA na rok 2018. 

Piate zasadanie AS FMV sa uskutočnilo 18.9.2018  a boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Zásad prijímacieho konania na FMV EUBA na 

akademický rok 2019/2020. 

Uznesenie č. 2  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh Zásad prijímacieho konania na FMV EUBA na 

akademický rok 2019/2020 (na 2. stupeň štúdia v cudzom jazyku). 

Uznesenie č. 3  

AS FMV na svojom zasadnutí schválil návrh zloženia Disciplinárnej komisie FMV 

 

      Na každom zasadnutí boli členovia senátu informovaní o najdôležitejších bodoch 

rokovaní AS EU v Bratislave, ktorého členmi za FMV sú traja učitelia a dvaja študenti 

fakulty. Predsedníčka AS FMV bola pravidelne prizývaná na zasadnutia Kolégia dekanky 



FMV EU. Podobne dekanka FMV EU, ako aj  ďalší členovia vedenia fakulty sa pravidelne 

zúčastňovali zasadnutí senátu  a oboznamovali ho s dôležitými informáciami týkajúcimi sa 

činnosti univerzity a fakulty. Priestor bol venovaný aj otázkam členov senátu na 

akademických funkcionárov. 

     Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakovala všetkým členom AS FMV – učiteľom, 

zamestnancom i študentom – za ich tvorivú aktivitu pri prerokovávaní materiálov a vedeniu 

fakulty na čele s pánom dekanom PhDr. Rudolfom Kucharčíkom, PhD za kvalitne 

vypracované predkladané materiály, akceptovanie našich pripomienok a námetov, dobrú 

spoluprácu  a za partnerský a kolegiálny prístup pri vzájomných rokovaniach v roku 2018. 

      Záverom sa chcem poďakovať v mene celého AS FMV EU v Bratislave i v mene 

svojom členom akademickej obce AS FMV v Bratislave za podporu a prejavovanú dôveru.  

                                                                                             Dr. habil, Ing. Eva Jančíková, PhD. 

                                                                                                   predsedníčka AS FMV EU 


