
 

ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 30. 3. 2022 

uskutočnilo  online formou 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Návrh na zmenu Spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 

2022/2023 (prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

3. Rôzne  
 

Ad 1.: 

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

zasadnutí AS EU všetkých jeho členov a doc. Ing. Mgr. Zuzanu Juhászovú, PhD. prorektorku pre 

vzdelávanie  EU v Bratislave.  

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

bol uznášaniaschopný. 

Program mimoriadneho rokovania bol jednomyseľne schválený. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili za zamestnaneckú časť PhDr. 

Romana Kvapila, PhD. (FAJ) a za študentskú časť Paulínu Dudovú  

(ŠP FPM). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová vyzvala prorektorku pre vzdelávanie 

o predloženie návrhu na zmenu spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 

2022/2023. 

       Prorektorka pre vzdelávanie doc. Juhászová  informovala členov senátu, že vzhľadom na žiadosť 

dekana PHF EU v Bratislave a so súhlasom dekanov ostatných fakúlt EU v Bratislave predkladá rektor 

EU v Bratislave návrh na zmenu Spoločných zásad prijímacieho konania na Ekonomickú 

univerzitu v Bratislave na akademický rok 2022/2023, schválených Akademickým senátom EU 

v Bratislave dňa 10.6.2021, a to nasledovne:   

Článok č.1 Podávanie prihlášok na štúdium 1. stupňa štúdia  

1. Uchádzači o štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách 

si podávajú prihlášky od 1. novembra 2021 do 31. marca 2022 elektronicky výhradne 

prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave.  

 

sa mení nasledovne:  

1. Uchádzači o štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách 

si podávajú prihlášky od 1. novembra 2021 do 20. apríla 2022 elektronicky výhradne 

prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave.  

V diskusii vystúpili: doc. Simonidesová (PHF), Ing. Kintler (FPM), doc. Mišút (FHI), PhDr. 

Hrivíková (FAJ), prof. Majdúchová (FPM). 

Pani PhDr. Hrivíková predložila nový návrh, ktorý predlžuje podávanie prihlášok na bakalárske 
štúdium do 22.4.2022. 



Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová vyzvala členov AS EU v Bratislave 

o hlasovanie o novom návrhu. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 30.03.2022 

prerokovali a schválili zmenu Spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 

2022/2023 a predlžuje termín podávania prihlášok do 22.4.2022. 

 

Výsledky verejného hlasovania za predložený návrh 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................28. 

hlasovali proti.......................................................................2 

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

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

 

Ad 3:  

V bode rôznom predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová  informovala o aktuálnom 

stave prijatia nového vysokoškolského zákona a o úlohách, ktoré súvisia s jeho prijatím vo väzbe na  

činnosť AS EUBA. Zároveň požiadala všetkých členov akademického senátu o maximálne možnú  

účasť na zasadnutiach AS EUBA. Navrhla tri formy spôsobu rokovania akademického senátu – 

prezenčnú formu, online formu a hybridnú formu, pričom hybridná forma by sa použila pre členov 

senátu, ktorý z objektívnych dôvodov (pracovných, zdravotných a pod.) sa nemôžu zúčastniť 

zasadnutia AS prezenčne.  

 

V diskusii o spôsobe rokovania vystúpili doc. Simonidesová (PHF), doc Lábaj (NHF), 

Paulína Dudová (ŠP PHF) – všetci traja podporili hybridnú formu zasadania AS EUBA. 

 

Výsledky verejného hlasovania za jednotlivé formy zasadania AS EU v Bratislave 

Hybridná forma ................................................................. 22 

Prezenčná forma.................................................................. 0 

Online forma.........................................................................1 

 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie hybridnej formy hlasovania. 

 

- prof. Majdúchová upozornila členov, že najbližšie zasadanie AS EU v Bratislave sa uskutoční 

20.4.2022. 

- je potrebné, aby sa členovia, ktorí na dané zasadnutie budú vyžadovať on line pripojenie 

(hybridná forma) ohlásili túto skutočnosť pani tajomníčke AS EU v Bratislave a to aspoň 2 dni 

pred zasadnutím AS EUBA. Pri  členoch, ktorí túto požiadavku neoznámia sa má za to, že sa 

zasadnutia AS EUBA chcú zúčastniť prezenčnou formou. 

 

 V závere sa predsedníčka AS EU v Bratislave poďakovala členom AS EU v Bratislave za ich 

účasť. 

 

Bratislava 30. 03. 2022 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                prof. Ing. Helena Majdúchová , CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

PhDr. Roman Kvapil, PhD. (FAJ) – zamestnanecká časť 

 

Paulína Dudová  (ŠP FPM) – študentská časť 


