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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 05. 02. 2015 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Prerokovanie návrhov rektora na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie rokov 

2015 - 2019 (rektor EU v Bratislave) 
3. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (predseda AS EU 

v Bratislave) 
4. Návrh na schválenie člena Správnej rady EU v Bratislave (predseda AS EU 

v Bratislave) 
5. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS EU 
v Bratislave nového rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a všetkých 
prítomných členov AS EU v Bratislave. Zároveň privítal nových členov AS EU v Bratislave 

- za zamestnaneckú časť: doc. Ing. Miloša Tumpacha, PhD. (FHI), ktorého kooptoval 
AS FHI namiesto prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., ktorý sa od 1.2.2015 stal dekanom 
FHI EU v Bratislave 

- za študentskú časť: Adama Antala (ŠP NHF) a Michaelu Štefaňákovú (ŠP NHF), 
ktorých zvolila študentská časť akademickej obce NHF namiesto Bc. Radovana Lacka 
a Bc. Petra Vanya, ktorí sa z dôvodu zahraničných študijných pobytov vzdali členstva 
v 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 navrhnutým programom. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 35 
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: 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI) – predsedníčka volebnej komisie 
- doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. (FPM) – členka za zamestnaneckú časť 
- Dominika Eliášová (ŠP PHF) – členka za študentskú časť. 

Výsledky verejného hlasovania AS EU v Bratislave 
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať .......................35 
hlasovali za....................................35 
hlasovali proti................................. 0 
zdržali sa hlasovania....................... 0 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Ing. Helenu Kuchyňkovú (CPČaUS EU v Bratislave) a za študentskú 
časť Lukáša Takáča (FMV EU v Bratislave). 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. v úvode informoval, že na 
základe výsledkov volieb kandidátov na rektora EU v Bratislave a návrhu AS EU v Bratislave  
bol prezidentom SR Andrejom Kiskom dňa 29. 1. 2015 vymenovaný za rektora EU 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.  
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V súlade s §9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil nový rektor EU 
v Bratislave prof. Daňo členom AS EU v Bratislave návrh na vymenovanie prorektorov EU 
v Bratislave v abecednom poradí: 

• doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium 
• doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie 
• Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy 
• doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických 

projektov 
• Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity 

Rektor prof. Daňo oboznámil členov AS EU v Bratislave so základnou 
charakteristikou jednotlivých kandidátov a zdôvodnil, na základe akých skutočností sa 
rozhodol pre daných kandidátov. Zároveň požiadal členov AS EU v Bratislave o prípadné 
doplňujúce otázky súvisiace s návrhom na prorektorov, tiež požiadal členov AS EU 
v Bratislave o podporu jeho návrhu. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, pristúpili členovia AS EU 
v Bratislave k voľbe kandidátov na prorektorov tajným hlasovaním. 
Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA – návrh na 
vymenovanie za prorektorku  pre vedu a doktorandské štúdium 
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať .......................35 
hlasovali za....................................34 
hlasovali proti................................. 1 
zdržali sa hlasovania....................... 0 
Výsledky tajného hlasovania – doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. - návrh na 
vymenovanie za prorektorku pre vzdelávanie 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať .......................35 
hlasovali za....................................34 
hlasovali proti................................. 1 
zdržali sa hlasovania....................... 0 
Výsledky tajného hlasovania – Mgr. Boris Mattoš, PhD. –  návrh na vymenovanie za 
prorektora pre medzinárodné vzťahy  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať .......................35 
hlasovali za....................................35 
hlasovali proti................................. 0 
zdržali sa hlasovania....................... 0 
Výsledky tajného hlasovania – doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. - návrh na vymenovanie 
za prorektorku pre manažovanie akademických projektov  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať .......................35 
hlasovali za....................................34 
hlasovali proti................................. 1 
zdržali sa hlasovania....................... 0 
Výsledky tajného hlasovania – Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - návrh na 
vymenovanie za prorektora pre rozvoj univerzity 
 



 3

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať .......................35 
hlasovali za....................................31 
hlasovali proti................................. 4 
zdržali sa hlasovania....................... 0 
 
 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. 
Daňa na vymenovanie prorektorov EU v Bratislave. 

Uznesenie č. 1  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
5.2.2015 tajným hlasovaním schválili návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie 
prorektorov na funkčné obdobie od 9.2.2015 – 31.1.2019 v zložení: doc. Ing. Denisa 
Čiderová, PhD., MA – prorektorka pre vedu a doktorandské študium, doc. Mgr. Ing. Zuzana 
Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie, Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre 
medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. – prorektorka pre manažovanie 
akademických projektov, Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj 
univerzity. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
  Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, poďakoval prítomným členom AS EU 
v Bratislave za ich stanovisko k navrhovaným prorektorom EU v Bratislave na funkčné 
obdobie 9. február 2015 – 31. január 2019.  
Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. vyzval členov študentskej 
časti AS EU v Bratislave v súvislosti s písomným vzdaním sa členstva Bc. Radovana Lacka 
v AS EU v Bratislave k voľbe nového podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť. 
Michaela Štefaňáková informovala členov AS EU v Bratislave, že Študentský parlament EU 
v Bratislave navrhuje za nového podpredsedu AS EU v Bratislave prezidenta ŠP EU 
v Bratislave Lukáša Takáča. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ vyzval študentskú časť AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu 
Výsledky tajného hlasovania na vymenovanie podpredsedu AS EU v Bratislave  
za študentskú časť – Lukáša Tkáča prezidenta ŠP EU v Bratislave : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 13 
hlasovali za..........................................................................12 
hlasovali proti.......................................................................0 

      zdržali sa hlasovania.............................................................1 
 Uznesenie č. 2 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
zasadnutí dňa 5.2.2015 schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie za podpredsedu  
AS EU v Bratislave za študentskú časť Lukáša Tkáča, študenta FMV EU v Bratislave. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad.4.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. informoval členov AS EU 
v Bratislave, že Bc. Radovan Lacko, ktorý bol aj členom Správnej rady EU v Bratislave, a  
vzhľadom na zahraničný študijný pobyt písomne požiadal aj o ukončenie pôsobenia člena 
Správnej rady EU v Bratislave ku dňu 31.12.2014. Prof. Dupaľ požiadal členov AS EU 
v Bratislave o jeho odvolanie a predložil návrh na nového člena Správnej rady EU 
v Bratislave. Na návrh Študentského parlamentu navrhuje za nového člena Správnej rady EU 
v Bratislave: prezidenta ŠP EU v Bratislave Lukáša Takáča.  
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Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ následne otvoril diskusiu. 
Diskusia 
Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky a pristúpili k tajnému 

hlasovaniu. 
Výsledky tajného hlasovania za odvolanie Radovana Lacka 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................13 
hlasovali za..........................................................................13 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 3 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  
na zasadnutí dňa 5.2.2015 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej 
rady EU v Bratislave Bc. Radovana Lacka. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
Výsledky tajného hlasovania za nového člena Správnej rady EU v Bratislave Lukáša 
Takáča 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................13 
hlasovali za..........................................................................12 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
Uznesenie č. 4 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  
na zasadnutí dňa 5.2.2015 schválili tajným hlasovaním návrh na člena Správnej rady EU 
v Bratislave prezidenta ŠP EU v Bratislave Lukáša Takáča. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
Ad.5.: 

Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky a námety, predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí AS EU v Bratislave a novému 
vedeniu EU v Bratislave zaželal veľa úspechov v ich práci. 
 

Bratislava 05. 02. 2015 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 Ing. Helena Kuchyňková (CPČaUS EU v Bratislave)  – zamestnanecká časť 
 
 
 
 Lukáš Takáč (FMV EU v Bratislave) –  študentská časť 


