
 

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 17. 2. 2021 

uskutočnilo online formou 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Schválenie volebnej komisie na voľbu delegáta do ŠRVŠ (predsedníčka a 2. podpredsedníčka 

AS EU v Bratislave 

3. Stanovisko AS EU v Bratislave k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách 

(predsedníčka AS EU v Bratislave) 
 

Ad 1.: 

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

zasadnutí AS EU všetkých jeho členov, všetkých predsedov akademických senátov jednotlivých fakúlt 

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

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 32 členov, senát 

bol uznášaniaschopný. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh programu mimoriadneho rokovania  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 32 

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

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

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

Program mimoriadneho rokovania bol schválený. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili  

za zamestnaneckú časť Ing. Janu Švandovú, PhD. (OEPaMU) a za študentskú časť Paulínu Dudovú  

(ŠP FPM). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 32 

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

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

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

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová otvorila druhý bod mimoriadneho zasadnutia 

AS EU v Bratislave a vyzvala 2. podpredsedníčku AS EU v Bratislave Paulínu Dudovú o prednesenie 

návrhu.  

2. podpredsedníčka AS EU v Bratislave Paulína Dudová informovala členov senátu, že Bc. 

Alexandra Gáherová (ŠP NHF) sa vzdala svojho mandátu delegáta do ŠR VŠ a preto je nutné, aby 

študentská časť AS EU v Bratislave schválila návrh volebnej komisie na voľbu delegáta do ŠR VŠ. 
Návrh na volebnú komisiu je nasledovný: 

 

Bc. Miroslav Hieu Duy Nguen (ŠP NHF) 

Bc. Peter Záborský (ŠP FHI) 

Paulína Dudová (ŠP FPM). 
 

Nakoľko neboli pripomienky k návrhu komisie, študentská časť AS EU v Bratislave pristúpila 

k hlasovaniu za návrh uznesenia 
 

Uznesenie č. 1 

Študentská časť Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

17.02.2022 schválil členov Volebnej komisie k voľbám delegátov do ŠRVŠ a to v nasledovnom 

zložení: Bc. Miroslav Hieu Duy Nguyen , Bc. Peter Záborský a Paulína Dudová. 

 

 



Výsledky verejného hlasovania študentskej časti AS EU v Bratislave  

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

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

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová otvorila hlavný bod mimoriadneho zasadnutia 

AS EU v Bratislave a uviedla, že poznáme paragrafové znenie novely zákona o vysokých školách. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová konštatovala, že v zákone sú časti, s ktorými sa 

vieme stotožniť a byť všetci jednotní, ale zároveň v zákone zostali časti, voči ktorým má veľká časť 

akademickej obce zásadný nesúhlas. V predchádzajúcich dňoch sa uskutočnili akademické senáty 

jednotlivých vysokých škôl a fakúlt požiadané RVŠ o podporu výzvy, ktorej text bol zverejnený 

a s ktorým sa oboznámili aj všetci členovia AS EU v Bratislave.  

AS jednotlivých fakúlt EU v Bratislave a vedenie EU v Bratislave na čele s prof. Daňom 

uskutočnili zasadnutia a všetkých členov AS EU v Bratislave oboznámili so svojimi závermi. 

Doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD. – predsedníčka AS PHF uviedla, že mimoriadne zasadnutie 

akademického senátu fakulty sa uskutočnilo 16.2.2022 s nasledovným výsledkom hlasovania za výzvu 

RVŠ o novele zákona o vysokých školách 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................11 

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

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

PHF sa pripojila k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 

Mgr. Jana Kuchárová, PhD. – predsedníčka AS FAJ uviedla, že mimoriadne zasadnutie 

akademického senátu fakulty sa uskutočnilo 15.2.2022 s nasledovným výsledkom hlasovania za výzvu 

RVŠ o novele zákona o vysokých školách 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za.......................................................................... 7 

hlasovali proti.......................................................................4 

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

FAJ sa pripojila k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 

Doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. – predsedníčka AS NHF uviedla, že mimoriadne zasadnutie 

akademického senátu fakulty sa uskutočnilo 16.2.2022 s nasledovným výsledkom hlasovania za výzvu 

RVŠ o novele zákona o vysokých školách 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 18 

hlasovali za.......................................................................... 8 

hlasovali proti.......................................................................8 

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

NHF nepodporila výzvu RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 

Doc. Ing. Martin Mišút, CSc– predseda AS FHI uviedol, že mimoriadne zasadnutie akademického 

senátu fakulty sa uskutočnilo 16.2.2022 s nasledovným výsledkom hlasovania za výzvu RVŠ o novele 

zákona o vysokých školách 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 21 

hlasovali za..........................................................................13 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................8 

FHI sa pripojila k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 



Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. – predseda AS FMV uviedol, že mimoriadne zasadnutie 

akademického senátu fakulty sa uskutočnilo 16.2.2022 s nasledovným výsledkom hlasovania za výzvu 

RVŠ o novele zákona o vysokých školách 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať.............................................................  8 

hlasovali za.......................................................................... 5 

hlasovali proti.......................................................................3 

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

FMV sa pripojila k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 

Doc. Ing. Milan Oreský, PhD. – predseda AS OF uviedol, že mimoriadne zasadnutie akademického 

senátu fakulty sa uskutočnilo 16.2.2022 a všetci prítomní členovia senátu hlasovali za nasledovné 

uznesenie: 

„Akademický senát OF EU v Bratislave sa pripája k výzve RVŠ zo dňa 9.2.2022 k pripravovanej 

novele zákona o vysokých školách v znení predloženom do NR SR v januári 2022 a vyslovuje s touto 
novelou zásadný nesúhlas. AS OF nesúhlasí s navrhovaným znížením zastúpených študentov 

v akademických senátoch a žiada zachovanie úrovne minimálne 1/3 členov. S návrhom RVŠ na 

prerušenie výučby dňa 21.2.2022 prípadne ďalším dňom sa AS OF nestotožnil.“ 
Za tento návrh hlasovali jednomyseľne všetci prítomní členovia AS OF EU v Bratislave.  

Prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. – predsedníčka AS FPM uviedla, že mimoriadne zasadnutie 

akademického senátu fakulty sa uskutočnilo 15.2.2022 s nasledovným výsledkom hlasovania za výzvu 

RVŠ o novele zákona o vysokých školách 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 14 

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

hlasovali proti.......................................................................4 

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

FPM sa pripojila k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách. 

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. – rektor EU v Bratislave informoval, že 16.2.2022 sa vedenie 

univerzity zaoberalo výzvou RVŠ o novele zákona o vysokých školách a všetci členovia vedenia 

univerzity podporili túto výzvu. Zároveň odporúčajú AS EU v Bratislave navrhnúť takú formu a časový 

rozsah prerušenia výučby, ktorý bude primeraný. 
 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová následne navrhla prerokovanie stanoviska AS 

EU v Bratislave k výzve RVŠ o novele zákona o vysokých školách stanoviska v dvoch častiach. 
 

Prvá časť obsahovala samotnú výzvu RVŠ. Prof. Majdúchová oboznámila členov akademického senátu 

s pripraveným vyhlásením: Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave a vedenie 

Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pripájajú k Výzve Rady vysokých škôl zo dňa 9.2.2022  

k  pripravovanej novele vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej 

republiky v januári 2022 a vyslovujú s touto novelou zásadný nesúhlas. Spoločne podporujeme 

prerušenie výučby ako formu tvrdého protestu a to dňa 21. 2. 2022 a následne v dňoch rokovania NR 

SR o novele zákona o VŠ a podľa vývoja situácie zvážime pokračovanie protestu. 
 

V diskusii vystúpili: P. Dudová (ŠP FPM), doc. Kotlebová (NHF), prof. Majdúchová (FPM), prof. 

Pružinský (PHF), doc. Lábaj (NHF), doc. Mišút (FHI), prof. Daňo – rektor EU v Bratislave, prof. 

Majdúchová (FPM). 
 

Uznesenie č. 2 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave a vedenie Ekonomickej univerzity 

v Bratislave sa pripájajú k Výzve Rady vysokých škôl zo dňa 9.2.2022 k  pripravovanej novele 

vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady Slovenskej republiky v januári 2022 

a vyslovujú s touto novelou zásadný nesúhlas. Spoločne podporujeme prerušenie výučby ako formu 

tvrdého protestu a to dňa 21.2.2022 a následne v dňoch rokovania NR SR o novele zákona o VŠ a 

podľa vývoja situácie zvážime pokračovanie protestu. 

 

Výsledky verejného hlasovania AS EU v Bratislave za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  



oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................25 (2 hlasy písomne od prof. Tumpacha  

                                                                                               a Paedr. Dubovského) 

hlasovali proti.......................................................................4 

zdržali sa hlasovania.............................................................5 

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

Druhá časť obsahovala samotnú formu prerušenia výučby. 
 

V diskusii vystúpili: doc. Kotlebová (NHF), doc. Simonidesová (PHF), prof. Majdúchová (FPM), 

rektor prof. Daňo, doc. Mišút (FHI), Dudová (ŠP FPM). 
 

Uznesenie č. 3 

Akademický senát EU v Bratislave odporúča rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave prerušiť 

dňa 21.2.2022 výučbu od 11,00 - 13,30 hod. a dáva pokyn predsedovi akademického senátu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolať mimoriadnu akademickú obec Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na 21.2.2022 o 11,30 hod online. Na zasadnutí mimoriadnej akademickej obce sa vytvorí 

priestor na diskusiu so študentami o budúcom smerovaní univerzitného vzdelávania všeobecne, a o 
navrhovanej novele vysokoškolského zákona konkrétne. 

 

Výsledky verejného hlasovania AS EU v Bratislave za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................23 (2 hlasy písomne od prof. Tumpacha  

                                                                                               a Paedr. Dubovského) 

hlasovali proti.......................................................................8 

zdržali sa hlasovania.............................................................3 

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

 

 

 

 

Bratislava 17. 02. 2022 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                prof. Ing. Helena Majdúchová , CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Jana Švandová, PhD. (OEPaMU)) – zamestnanecká časť 

 

Paulína Dudová (ŠP FPM) – študentská časť 

 


