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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19. 04. 2011 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrhy na vymenovanie členov Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

3. Rôzne 
 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na poslednom 

zasadnutí AS EU v Bratislave v tomto volebnom období rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. 

Ing. Rudolfa Siváka, PhD., prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Anettu 

Čaplánovú, PhD. a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave.   

V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 

prítomných o prípadné, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia 

AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým programom. 

  Z celkového počtu 34 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 25 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda  prof. Dupaľ navrhol 

volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- prof. Ing. Peter Závodný, CSc. – predseda volebnej komisie 

- PaeDr. Emília Vokálová, CSc.  

- Bc. Michal Brčák. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili navrhované zloženie 

volebnej komisie. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť PhDr. Jozefa Mruškoviča (FAJ EU v Bratislave) a za študentskú časť  

Maroša Šinskeho (FPM EU v Bratislave). 

 

Ad 2.: 

 Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. uviedol hlavný bod 

rokovania AS EU v Bratislave, návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady EU v Bratislave. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák jednotlivo predstavil každého kandidáta za člena VR EU 

v Bratislave. Konštatoval, že ide o významných vedcov a odborníkov z oblastí, v ktorých EU 

v Bratislave uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Jednotlivé 

návrhy boli prerokované s dekanmi fakúlt EU v Bratislave, zohľadňujú výsledky vo vedeckej 

ale aj pedagogickej práce a ďalšou dôležitou skutočnosťou je príprava na medzinárodnú 

akreditáciu EU v Bratislave. Rektor EU v Bratislave prof. Sivák konštatoval, že podľa 

Rokovacieho poriadku EU v Bratislave navrhovaná štruktúra členov VR EU v Bratislave 

spĺňa podmienku, že 2/3 členov VR EU v Bratislave tvoria členovia Akademickej obce EU 

v Bratislave (v návrhu sú uvedení pod poradovým číslom 1-24) a 1/3 členov tvoria nečlenovia 

Akademickej obce EU v Bratislave (v návrhu uvedení pod poradovým číslom 25-36). Všetci 

navrhnutí externí členovia vyslovili súhlas pracovať po ich zvolení vo VR EU v Bratislave. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ, poďakoval za podrobné informácie 

a otvoril diskusiu. 

Diskusia neobsahovala žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave 

pristúpili k tajnému hlasovaniu. 
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 Prof. Závodný, poverený riadením priebehu tajných volieb, skonštatoval, že 

 

1. volili všetci prítomní členovia AS EU v Bratislave - 25 členov 

2. všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné 

3. všetci navrhnutí členovia Vedeckej rady EU v Bratislave získali dostatočný počet 

hlasov na ich zvolenie za členov Vedeckej rady EU v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.4.2011 prerokovali a  schválili tajným hlasovaním návrh pána rektora na vymenovanie 

za členov Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2011-

2015. 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

prejavenú dôveru a rešpektovanie predloženého návrhu členov VR EU v Bratislave. 

 

Ad 3.: 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

výbornú spoluprácu a dobre odvedenú prácu počas štvorročného obdobia, ktorá sa 

končí 30.4.2011. Pripomenul, že tie fakulty, ktoré ešte neposlali mená nových členov 

AS EU v Bratislave, aby do konca apríla túto svoju povinnosť splnili. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák sa pripojil k poďakovaniu členom AS EU 

v Bratislave za všetky významné rozhodnutia a pochopenia pre vedenie EU 

v Bratislave, pretože svojim postojom výrazne prispeli k rozvoju EU v Bratislave. 

 

 

Bratislava 19. 04. 2011 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

– PhDr. Jozef Mruškovič (FAJ EU v Bratislave)  – za komoru zamestnancov 

 

 

 

– Maroš Šinský (FPM EU v Bratislave) – za komoru študentov 


