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Z á p i s n i c a  

Z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 27. 04. 2022 hybridnou formou 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave)  

2. Návrh členov volebnej komisie na voľbu rektora EU v Bratislave (predsedníčka AS EU  

v Bratislave)  

3. Rôzne   

Ad 1.: 
 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Maj duchová, CSc. privítala na 

mimoriadnom zasadnutí AS EU v Bratislave všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 38 členov (z toho 

10 členov pripojených online), akademický senát bol uznášaniaschopný.  

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

prítomných o doplňujúce návrhy do programu mimoriadneho zasadnutia. Prítomní členovia AS EU  

v Bratislave nemali žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.   

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

Ľuboša Pavelku, PhD. (OF) a za študentskú časť Bc. Michaelu Gregorovičovú (ŠP FMV). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice  

členovia AS EU   

oprávnení hlasovať..............................................................38  

hlasovali za..........................................................................36  

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

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

Ad 2.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po úvodných slovách, ktoré uviedla v úvode 

rokovania AS EU v Bratislave informovala členov AS EU v Bratislave, že predsedovia AS 

jednotlivých fakúlt EU v Bratislave zaslali návrhy na členov Volebnej komisie na voľbu Kandidáta na 

rektora EU v Bratislave (ďalej len „Volebná komisia“) na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027. 

Návrhy boli odsúhlasené akademickými senátmi fakúlt a tiež Študentským parlamentom. Prof. 

Majduchová informovala, že zároveň všetky fakulty, okrem FMV, vyhlásili voľby dekanov a vyhlásili 

aj termíny volieb. FMV má iné nastavenie termínu na voľbu dekana ako ostatné fakulty.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová vyzdvihla, že akademická obec EU 

v Bratislave, v tomto neľahkom procese prejavila solidaritu, súdržnosť a flexibilitu pri hľadaní 

konštruktívnych riešení v mimoriadnych situáciách  a ocenila aj skutočnosť, že aj stanoviská 

jednotlivých akademických senátov prebehli vo vzájomnej súčinnosti a bez rozporuplných stanovísk. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov senátu aby sa k návrhom 

vyjadrili v diskusii.  

V diskusii neodznela žiadna pripomienka a preto predsedníčka AS EU v Bratislave prof. 

Majduchova pripomenula, že ide o návrhy jednotlivých akademických senátov a  nie je dôvod tieto 

návrhy spochybňovať, preto vyzvala všetkých členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k verejnému 

hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh členov volebnej komisie na voľbu rektora EU  

v Bratislave  

členovia AS EU   

oprávnení hlasovať..............................................................38 
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hlasovali za..........................................................................38  

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

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

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 27. 04. 2022 

jednomyseľne schválili volebnú komisiu na voľbu na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 

od 1.2.2023 do 31.1.2027 v tomto zložení: Ing. Jaromír Novák, PhD (NHF), JUDr. Hana Magurová, 

PhD., LL.M. (OF), RNDr. Daniela Sivašová, PhD. (FHI), doc. Ing. Róbert Hanák, PhD. (FPM),  

PhDr. Peter Csányi, PhD.(FMV), PhDr. Eva Maierová, PhD. (FAJ), prof. Ing. Bohuslava 

Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING. (PHF), Anna Prášilová (ŠP NHF), Bc. Ján Krajči (ŠP FPM). 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 38 

hlasovali za..........................................................................38 

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

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

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

Ad 3.:  

- doc. Simonidesova (PHF) poďakovala za možnosť pripojenia online na rokovania senátu. 

Ďalej informovala o priebehu prípravy volieb na PHF v Košiciach a poďakovala za 

spoluprácu a koordináciu pri neľahkých úlohách, ktoré sme museli v poslednom období 

prežiť. 

- doc. Kotlebová (NHF) uviedla, že počas posledných dvoch rokov fakultní predsedovia 

akademických senátov úzko spolupracovali s predsedom univerzitného senátu pri riešení 

rôznych nečakaných problémov a postupoch. Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. 

Majduchová bola vždy nápomocná a ochotná spolupracovať a pomôcť.  Patrí jej preto 

poďakovanie, že sme vždy našli spoločnú cestu na ochranu akademickej samosprávy na 

fakultách a celej univerzite. 

- Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za prejavenú spokojnosť so 

spoluprácou a tiež pripomenula, že nie je to len jej zásluha, ale poďakovaníe patrí aj 

podpredsedovi AS EU v Bratislave doc. Mišútovi, ako aj všetkým členom AS EU 

v Bratislave. 

 

Na záver rokovania AS EU v Bratislave sa poďakovala všetkým za účasť na mimoriadnom 

zasadnutí akademického senátu. 

 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

                                                                                                   prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.                                                                                                   

                                                                                               predsedníčka AS EU v Bratislave    

      

Overovatelia zápisnice:  

  

 doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. (OF)– zamestnanecká časť  

  

  

Bc. Michaela Gregorovičová (ŠP FMV) – študentská časť  
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