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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave zo dňa 7. 2. 2011 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Prerokovanie návrhov rektora na vymenovanie prorektorov (rektor EU 

v Bratislave) 

3. Rôzne 

 

Ad 1.:  

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na 

zasadnutí AS EU v Bratislave rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. 

a prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. 

Andrej Dupaľ, CSc. požiadal prítomných o prípadné doplňujúce návrhy do 

programu zasadnutia AS EU v Bratislave. Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

jednomyseľne súhlasili s predloženým programom. Z 37 členov AS EU 

v Bratislave bolo prítomných 31 členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb 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. – za komoru zamestnancov 

- Maroš Šinský – za komoru študentov. 

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 prof. Ing. Evu Horvátovú, CSc. (NHF EU 

v Bratislave) a za študentskú časť Pavla Oška (FPM EU v Bratislave).   

 

Ad 2.:  

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predložil na rokovanie AS EU 

v Bratislave v súlade s §9 bodom d) úplného znenia Zákona č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a Štatútu EU v Bratislave čl. 14 bod d) návrhy na 

prorektorov EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015. Prof. Sivák 

uviedol, že všetci prorektori, ktorí vykonávali funkcie v predchádzajúcom 

období si plnili úlohy iniciatívne, kvalitne a zodpovedne. Na základe týchto 

a ďalších skutočností ich požiadal o súhlas z hľadiska návrhu vykonávať funkcie 

prorektorov aj v ďalšom funkčnom období. Z oslovených prorektorov štyria 

s takýmto riešením súhlasili, prof. Lesáková sa rozhodla, že sa už nebude 

uchádzať o funkciu prorektorky v období rokov 2011 – 2015. Rektor 

informoval, že počet prorektorov navrhuje nemeniť a za prorektorku pre vedu 
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a doktorandské štúdium EU v Bratislave navrhuje doc. Ing. Anettu Čaplánovú, 

PhD. a do funkcie prorektorky pre manažovanie akademických projektov EU 

v Bratislave navrhuje doc. Ing. Janu Mikócziovú, PhD. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol, že štyroch prorektorov  

členovia AS poznajú a preto ich nie je potrebné podrobne charakterizovať, ale 

navrhol bližšie predstaviť doc. Mikócziovú. 

Rektor prof. Sivák oboznámil členov AS EU v Bratislave so základnou 

charakteristikou doc. Mikócziovej a zdôvodnil na základe akých skutočností ju 

navrhuje za prorektorku (absolvovania viacerých pobytov a stáží na 

zahraničných univerzitách, vykonávanie praxe v zahraničných organizáciách, 

jazykové znalosti, publikačná činnosť). 

 

Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Rievajová a prof. Majtán. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, pristúpili 

členovia AS EU v Bratislave k voľbe kandidátov na prorektorov tajným 

hlasovaním. 

 

Výsledky tajného hlasovania – prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - návrh na 

vymenovanie za prorektora pre vzdelávanie EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

 

Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. - návrh na 

vymenovanie za prorektora pre rozvoj  EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

 

Výsledky tajného hlasovania – doc. PhDr. Jana Lenghartová, PhD. - návrh 

na vymenovanie za prorektorku pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

zdržali sa hlasovania....................... 0 
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Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. - návrh na 

vymenovanie za prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

 

 

Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing.Jana Mikócziová, PhD. - návrh na 

vymenovanie za prorektorku pre manažovanie akademických projektov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za....................................30 

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

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

 

 

 Na základe výsledkov tajného hlasovania predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave schválili návrh rektora 

EU v Bratislave prof. Siváka na vymenovanie prorektorov EU v Bratislave. 

 

  Rektor EU v Bratislave prof. Sivák, poďakoval prítomným členom AS 

EU v Bratislave za ich stanovisko k navrhovaným prorektorom EU v Bratislave 

na funkčné obdobie február 2011 – január 2014. 

 

 

Ad 3.:   

 - Prof. Dupaľ konštatoval, že v najbližšej dobe, teda v marci a začiatkom 

apríla sa na jednotlivých fakultách uskutočnia voľby nových členov AS 

a koncom apríla 2011 bude zvolený nový AS EU v Bratislave. Upozornil, že pri 

voľbách treba postupovať podľa volebného poriadku AS EU v Bratislave. Ďalej 

sa vyjadril k otázke zápisníc zo zasadnutí AS a k úpravám Štatútu EU 

v Bratislave a k úpravám Rokovacieho a volebného poriadku AS EU 

v Bratislave po uskutočnení volieb do AS EU v Bratislave. V diskusii vystúpil 

Ing. Zdarilek. 
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 V závere predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval všetkým 

prítomným členom AS EU v Bratislave za ich účasť na zasadnutí senátu.. 

 

Bratislava 7.2. 2011 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

 

 

        prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

        predseda AS EU v Bratislave 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.(NHF EU v Bratislave) za komoru zamestnancov 

 

 

 

- Pavel Oško (FPM EU v Bratislave) za komoru študentov   

 

                                                                                                                                                                                  


