
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 28. 03. 2019 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave  (predseda AS, rektor EU v Bratislave) 

3. Prerokovanie a schválenie členov Vedeckej rady EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 

2019 - 2023 (rektor EU v Bratislave) 

4. Návrh na vymenovanie nového člena Správnej rady EU v Bratislave za študentskú časť AS 

EU v Bratislave (predseda AS,  prezident ŠP EU v Bratislave) 

5. Prerokovanie a schválenie členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave (predseda AS EU 

v Bratislave EU) 

6. Rôzne 

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

v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a všetkých prítomných členov 

AS EU v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 31 členov, senát 

bol uznášaniaschopný.  

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

o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali žiadne 

námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.  

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,  

- PaedDr. Július Dubovský  (CTVŠ) – zamestnanecká časť,   

- Viktória Jakubovičová (ŠP FPM) – študentská časť.  

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie.   

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť doc. Ing. Alenu Zubaľovú, PhD. (NHF) a za študentskú časť Gabrielu Šujanskú 

(ŠP FMV).  

Ad 2.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. a rektor EU v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinand Daňo, PhD. oboznámili členov AS EU v Bratislave s upravenými Zásadami volieb do 

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, v ktorých sú zohľadnené zmeny týkajúce 

sa Štatútu Ekonomickej univerzity. Po uvedení materiálu predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 

otvoril diskusiu. 

V diskusii k uvedenému  bodu vystúpili: 

- prof. Tumpach (FHI) poslal členom AS EU v Bratislave  písomnú pripomienku  k  článku 3, 

ods. 1, písmeno c) Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave. V článku 3 sa uvádza: 

"Akademický senát príslušnej fakulty schváli volebnú komisiu pre voľbu kandidátov  

do zamestnaneckej časti AS EU v Bratislave a volebnú komisiu pre voľbu kandidátov  

do študentskej časti AS EU v Bratislave." Prof. Tumpach navrhoval, aby toto ustanovenie 

znelo: "Akademický senát príslušnej fakulty schváli spoločnú volebnú komisiu pre voľbu 

kandidátov do zamestnaneckej časti AS EU a pre voľbu kandidátov do študentskej časti AS 

EU v Bratislave." Voľba teda bude oddelená, ale komisia bude iba jedna. Dôvody k tomuto 

návrhu uviedol zo svojich skúseností s voľbami do študentskej časti na FHI. 

- podpredseda AS EU v Bratislave Jakub Ševčík (ŠP FPM), Ing. Simonidesova (PHF), prof. 

Majdúchová (FPM), Ing. Mgr. Černěnko (NHF), prof. Čaplanová (NHF) podporili pôvodný 

návrh Zásad volieb do AS EU v Bratislave predstavený predsedom AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľom a rektorom EU v Bratislave prof. Daňom.       

- prof. Majdúchová (FPM) zároveň uviedla formálnu pripomienku v čl. 4 odsek 6. 



- Ing. Svobodová (OEPaMU) uviedla ďalšie formálne pripomienky v čl. 1 bod 3 a bod 7 a taktiež 

v čl. 3 bod 6.  

- prof. Tumpach (FHI) stiahol svoj návrh z rokovania AS EU v Bratislave.  

- V ďalšej časti diskusie sa zástupcovia jednotlivých fakúlt dohodli na rovnakom postupe 

priebehu volieb do AS EU v Bratislave a do 30.4.2019 budú mená všetkých nových členov AS 

EU v Bratislave zaslané predsedovi AS EU v Bratislave prof. Dupaľovi resp. tajomníčke AS 

EU v Bratislave RNDr. Sivašovej. Prof. Dupaľ zároveň prisľúbil, že ihneď po schválení budú 

upravené Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

rozposlané všetkým predsedom AS jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. 

- Ing. Križovenský (CIT) uviedol námietku týkajúcu sa delenia obvodov uvedených v čl. 1 bod. 5 

písmeno b). Nesúhlasil, aby Centrum informačných technológii EU v Bratislave a Centrum 

telesnej výchovy a športu bolo uvedené pod jedným obvodom súčastí EU v Bratislave. Navrhol, 

aby Centrum telesnej výchovy a športu bolo na úrovní fakúlt EU v Bratislave. 

- K uvedenému stanovisku sa v diskusii vyjadrili Ing. Kuchyňková (CPČaUS), Ing. Svobodová 

(OEPaMU), prof. Majdúchová (FPM), PaedDr. Dubovský (CTVŠ), rektor EU v Bratislave prof. 

Daňo, pričom podporili pôvodne predložený návrh. 

- prof. Pružinský (PHF) podporil pôvodný návrh Zásad volieb do Akademického senátu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave uvedený predsedom AS a rektorom EU v Bratislave, ktorý 

bude zohľadňovať uvedené formálne pripomienky. 

- PaedDr. Dubovský (CTVŠ) uviedol, že nejde o najšťastnejšiu diskusiu, ak je tu protinávrh 

prednesený Ing. Križovenským, treba dať o ňom hlasovať. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal hlasovať za protinávrh Ing. Križovenského, aby bolo 

Centrum informačných technológii EU v Bratislave samostatným obvodom súčastí EU v Bratislave. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za...........................................................................1 

hlasovali proti......................................................................11 

zdržali sa hlasovania............................................................19 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.03.2019 

neschválili protinávrh prednesený Ing. Križovenským. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol, že protinávrh Ing. Križovenského nebol 

schválený a preto dal hlasovať o pôvodnom návrhu Zásad volieb do Akademického senátu 

Ekonomickej univerzity, ktorý bude upravený o prednesené vecné pripomienky. 

Výsledky verejného hlasovania o upravenom návrhu Zásad volieb do AS EU  

      v Bratislave : 

Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za..........................................................................27 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................4 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.03.2019 

prerokovali a schválili „Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave “ 

s pripomienkami . 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesemia: 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

zdržali sa hlasovania............................................................ 2 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 

 

 



Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil návrh na jednotlivých členov 

Vedeckej rady EU v Bratislave. Uviedol, že navrhnutá štruktúra Vedeckej rady EU v Bratislave spĺňa 

podmienky v tom, že navrhnutí členovia sú významní odborníci z oblastí, v ktorých EU v Bratislave 

uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a ďalšiu tvorivú činnosť. Konštatoval, že členmi Vedeckej rady 

sú podľa čl. 2 bodu 1 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady EU v Bratislave rektor univerzity, 

prorektori univerzity, dekani jednotlivých fakúlt, interní členovia – na návrh dekanov fakúlt, externí 

členovia – na návrh rektora spolu s návrhmi dekanov jednotlivých fakúlt. Všetci dekani fakúlt sa na 

kolégiu rektora s návrhmi stotožnili a po vzájomnej konzultácii rektora a všetkých dekanov fakúlt sa 

počet členov vedeckej rady zúžil na 29 členov. 

  V diskusii zo strany členov AS EU v Bratislave neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky 

a pripomienky, preto predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS, aby pristúpili 

k tajnému hlasovaniu. 

Doc. Ing. Katarína Máziková , PhD. (FHI) – predsedníčka volebnej komisie, poverená riadením 

priebehu tajných volieb, skonštatovala, že: 

1. Volili všetci prítomní členovia AS EU v Bratislave – 31 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. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.03.2019 

schválili tajným hlasovaním  Návrh rektora na členov Vedeckej rady Ekonomickej univerzity 

v Bratislave 

 na funkčné obdobie od 1.4.2019 do 31.1.2023. 

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

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval členom AS EU v Bratislave za prejavenú dôveru 

a ústretové posúdenie návrhu na členov Vedeckej rady EU v Bratislave. 

Ad 4.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc informoval členov AS EU v 

Bratislave, že Bc. Jakub Ševčík, ktorý bol členom Správnej rady EU v Bratislave za študentskú časť 

AS EU v Bratislave, písomne požiadal o ukončenie pôsobenia člena Správnej rady EU v Bratislave ku 

dňu rokovania AS EU v Bratislave 28.3.2019. Na návrh Študentského parlamentu navrhuje za nového 

člena Správnej rady EU v Bratislave za študentskú časť prezidenta ŠP EU v Bratislave Tomáša 

Mazána.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ následne otvoril diskusiu.  

Diskusia  
Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky a študentská časť AS EU 

v Bratislave pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

Výsledky tajného hlasovania s návrhom na vymenovanie člena Správnej rady EU 

v Bratislave za študentskú časť AS EU v Bratislave  - Tomáša Mazána 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať..............................................................11 

hlasovali za..........................................................................10  

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 28.03.2019 

schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v  Bratislave za študentskú časť 

Akademického senátu EU v Bratislave Tomáša Mazána - prezidenta ŠP EU v Bratislave . 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 

Ad 5.: 

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

a schválenie návrh na členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave, ktorý súvisí s kreovaním 

nového Akademického senátu EU v Bratislave na roky 2019 - 2023. 

V diskusii zo strany členov AS EU v Bratislave neboli vznesené žiadne pripomienky. 



Vyjadrenie sa k aklamačnému hlasovaniu k návrhu na členov volebnej komisie súčastí EU 

v Bratislave bolo nasledovné : 

 

Výsledky verejného hlasovania za aklamačné  hlasovanie: 
Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

 Predseda AS EU v Bratislave konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave pristúpia 

k aklamačnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave : 
Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

28.03.2019 schválili členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave: Ing. Kamilu Nemcovú, 

Bc. Janu Hradeckú, Ing. Gabrielu Suškovú, Mgr. Zuzanu Voltnerovú a Ing. Janu Dolgošovú. 

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

Ad 6.: 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. na záver poďakoval prítomným 

za účasť a za podnetné názory a pripomienky na rokovaní AS EU v Bratislave  a uviedol, že 

posledné zasadnutie súčasného AS EU v Bratislave bude 11. apríla 2019. 

 

Bratislava 28. 03. 2019 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. (NHF) – zamestnanecká časť 

 

 

 

Viktória Jakubovičová (ŠP FPM) – študentská časť 


