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DODATOK Č. 1 
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I. Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „FPM EU v Bratislave“) sa podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 
131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) uzniesol na tomto 
Dodatku č. 1 k Štatútu FPM EU v Bratislave, ktorý schválil Akademický senát FPM EU 
v Bratislave dňa 3. júla 2013 a Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave 
dňa 10. júna 2014 (ďalej len „štatút fakulty“): 

     
1. Článok 1 bod 5 znie: 

„(5) Fakulta používa okrúhlu pečiatku s textom Ekonomická univerzita v 
Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu a logom EU v Bratislave, 
registrovanom na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod 
číslom 196888 zo dňa 15. 10. 2001 (ďalej len „logo“). Názov Fakulta podnikového 
manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave sa používa aj na hlavičkovom 
papieri spolu s logom fakulty.“.     

 
2. V článku 2 bode 4 písmeno b) znie takto: 

„b)  
v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, študijné programy: 
• ekonomika podniku (druhý stupeň štúdia), 
• manažment výroby a logistika (druhý stupeň štúdia), 
• personálny manažment podniku (druhý stupeň štúdia), 
• všeobecný manažment (druhý stupeň štúdia), 
v študijnom odbore 3.3.13 finančný manažment,  
• podnikové financie (druhý stupeň štúdia), 
v študijných odboroch 3.3.13 finančný manažment a 3.3.16 ekonomika 
a manažment podniku (medziodborové štúdium),  
• manažment a ekonomické znalectvo (druhý stupeň štúdia),“. 

 
3. Z článku 5 bodu 4 sa vypúšťa druhá veta. 

 
4. Nadpis pod Článkom 12 znie: 

„Pôsobnosť AS fakulty“. 
 

5. V článku 12 sa dopĺňajú body 3 a 4 v tomto znení:  
„(3) AS EU v Bratislave je oprávnený vykonávať pôsobnosť AS fakulty v týchto 

prípadoch 
a) ak AS fakulty koná v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi EU v Bratislave alebo 
fakulty,  

b) ak zloženie AS fakulty je v rozpore so zákonom o VŠ alebo vnútornými 
predpismi fakulty, 

c) zloženie AS fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so 
zákonom o VŠ alebo vnútornými predpismi fakulty. 

 



(4) Akademický senát EU v Bratislave vykonáva počas nevyhnutnej doby 
pôsobnosť AS fakulty v týchto oblastiach: 
a)  schvaľuje na návrh dekana prípadne predsedu AS fakulty zmeny a doplnky 

vnútorných predpisov fakulty tak, aby tieto zmeny a doplnky neboli v rozpore 
so zákonom o VŠ, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo štatútom 
fakulty, 

b)  schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana podľa § 28 ods. 3 zákona o VŠ, 
c)  kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty podľa § 27 ods. 1 

písm. e) zákona o VŠ.“ 
 

6. Článok 19 bod 3 znie: 
„(3) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom 
Disciplinárnej komisie EU v Bratislave.“   

 
7. V článku 27 sa vypúšťa bod 7. 

 
8. V článku 36 bod 12 znie: 

(12) Miesta vedúcich zamestnancov fakulty (tajomníka, vedúcich katedier, 
vedúcich oddelení dekanátu) sa obsadzujú výberovým konaním. Na základe 
jedného výberového konania môže dekan fakulty uzavrieť s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil vo výberovom konaní na prvom mieste, pracovný pomer najviac na päť 
rokov.“ 

 
9. V článku 38 sa vypúšťa bod 7. 

 
10. Nadpis pod Článkom 39 znie: 

„Záverečné ustanovenia“. 
 

11. V článku 39 sa vypúšťajú body 1, 2, 3 a bod 4 sa označuje ako bod 1 a bod 5 sa 
označuje ako bod 2. 

 
II. Tento Dodatok č. 1 k štatútu fakulty schválil Akademický senát FPM EU v Bratislave  

dňa 12. 3. 2018 a Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa  
12. 4. 2018. 

 
III. Tento Dodatok č. 1 k štatútu fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave.  
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