
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 28.10.2020 

uskutočnilo v zmysle opatrení rektora č. 5/2020 online formou 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Stanovisko AS EU k Reformnému plánu MF SR „Moderné a úspešné Slovensko – Národný 

integrovaný reformný plán 

3. Rôzne 

 

Ad 1.: 

 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. privítala na mimoriadnom 

zasadnutí AS EU všetkých jeho členov. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 36 členov, senát 

bol uznášaniaschopný. 

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 

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

žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť Ing. Jakuba Kintlera, PhD. (FPM) a za študentskú časť Bc. Tomáša Mazána  

(ŠP NHF). 

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová predstavila stanovisko AS EU k reformnému 

plánu MF SR „Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán a oboznámila jeho 

jednotlivých členov s jeho obsahom, ako aj dôvodmi jeho vytvorenia. 

Diskusia na podporu stanoviska AS EU v diskusii vystúpili: prof. Pružinský (PHF), doc. Lábaj (NHF), 

prof. Tumpach (FHI), doc. Kotlebová (NHF) a doc. Simonidesová (PHF)  

Uznesenie 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na mimoriadnom zasadnutí dňa 

28.10.2020 prerokovali a schválili: Stanovisko AS EU k Reformnému plánu MF SR „Moderné 

a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán“. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................35 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia.  

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová informovala o predbežnom programe riadneho 

zasadnutia Akademického senátu, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2020 so začiatkom o 12:30 on-line 

formou. Prof. Majdúchová poďakovala všetkým členom AS EU za rokovanie a popriala všetkým 

v tomto náročnom období, pevné zdravie a veľa síl v pracovnom aj osobnom živote. Zapísala: 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 

V Bratislave 28.10.2020. 

 

                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Jakub Kintler, PhD. (FPM) – zamestnanecká časť 

Bc. Tomáš Mazán  (ŠP NHF) – študentská časť 


