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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 23. 09. 2022 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Štatút EUBA (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
3. Návrh zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest  profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členov Správnej rady EUBA 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Informácia o dotačných zdrojoch EUBA (kvestorka EU v Bratislave) 

6. Rokovací poriadok AS EUBA – novela (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

7. Vyjadrenie AS EUBA k návrhom kandidátov na členov Správnej rady a ich voľba 

(predsedníčka AS EU v Bratislave) 

8. Verejné vypočutie kandidátov Správnej rady EUBA – návrh harmonogramu (predsedníčka AS 

EU v Bratislave) 

9. Návrh delegáta do ŠRVŠ (prezidentka ŠP EU v Bratislave Bc. Dudová) 

10. Rôzne 

 

Ad 1.: 

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

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

Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 32 členov (24 +8 

členov online), senát bol uznášaniaschopný.  

 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. požiadala prítomných 

o doplňujúce návrhy do programu. V zmysle rokovacieho poriadku prezidentka ŠP EU v Bratislave  

Bc. Dudová doplnila 9. bod programu, voľba delegáta do ŠR VŠ. 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. Janu Švandovú, PhD. (OEPaMU) a za študentskú časť Filipa Žiaka (ŠP 

OF).  

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave 

prof. Daňovi a kvestorke EU v Bratislave Ing. Dziurovej k uvedeniu materiálu k bodu 2.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol, že Štatút EU v Bratislave sa 

predkladá preto, lebo nadväzuje na novelu zákona o vysokých školách, ktorá je účinná od 25. apríla 

2022. Novela priniesla veľa zmien,  pokiaľ ide o pôsobnosť niektorých orgánov,  niektorých vnútorných 

predpisov univerzity, ktoré je nutné uviesť tak, aby boli v súlade so zákonom o vysokých školách. 

Predložený Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave plne reflektuje zmeny, ktoré sú v novele zákona 

zakomponované. Štruktúra Štatútu EU v Bratislave vyplýva z §15 odsek 2 zákona, ktorý hovorí o tom, 

čo musí Štatút univerzity obsahovať. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová  doplnila, že Ekonomická univerzita v 

Bratislave v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vysokých školách “) vydáva tento Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
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Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za  uvedenie predloženého 

materiálu a vyzvala členov k diskusii. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili Mgr. Kmeťová (SEK), prof. Tumpach (FHI), doc. Mišút (FHI), doc. Kotlebová 

(NHF), rektor prof. Daňo, kvestorka Ing. Dziurová, prof. Majdúchová (FPM). Z diskusie vyplynuli 

nasledovné pripomienky: 

- Článok 10 odsek 2 sa z poslednej vety vypúšťajú slová “a c)“ 

- Článok 16 odsek 4 sa vypúšťa druhá veta, 

- Článok odsek 9 druhá veta znie: „Dekana volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú 

členovia akademického senátu fakulty a osoby vymenované rektorom, ktorých počet zodpovedá 

jednej štvrtine počtu členov volebného zhromaždenia.“ 

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za prijatie  

uznesenia.  

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23.09.2022 

prerokovali a schválili „Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave “ s pripomienkami. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................32 (24 + 8 hlasov online) 

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

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

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

Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol, že vzhľadom na zmeny, ktoré sa 

týkajú výberových konaní Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade s § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov po schválení v Akademickom senáte EU v Bratislave v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vydáva Zásady výberového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave 

(ďalej len „zásady výberového konania“). Ide o nový vnútorný predpis, ktorý na návrh rektora 

schvaľuje akademický senát verejnej vysokej školy.   

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za  uvedenie  materiálu a vyzvala 

členov k diskusii. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), doc. Pavelka (OF), rektor prof. Daňo, prof. Tumpach 

(FHI), prof. Majdúchová (FPM).  

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za prijatie  

uznesenia  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23.09.2022 

prerokovali a schválili „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest  profesorov a 

docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................32 (24 + 8 hlasov online) 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

 

Ad 4.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová stručne oboznámila členov AS EU v Bratislave s Pravidlami 

poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členom Správnej rady Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. Ide o nový vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. n) v spojení s § 40 ods. 

14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorý na návrh rektora schvaľuje akademický senát verejnej vysokej školy. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili doc. Pavelka (OF), rektor prof. Daňo. 

 

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za prijatie 

uznesenia. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23.09.2022 

prerokovali a schválili „Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členom 

Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave“. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................32 (24 + 8 hlasov online) 

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

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

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

Ad 5.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala členov AS EU v Bratislave o 

dodatkoch číslo 2 až 5 k základnej dotačnej zmluve číslo 0167/2022 zo dňa 23. 3. 2022 o poskytnutí 

dotácie Ekonomickej univerzite v Bratislave zo štátneho rozpočtu. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam.  

Diskusia  

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), rektor prof. Daňo, prof. Majdúchová (FPM). 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23.09.2022 

prerokovali úpravu rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle Dodatkov 2 až 5 k 

základnej dotačnej zmluve číslo 0167/2022 zo dňa 23. 3.2022. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................32 (24 + 8 hlasov online) 

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

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

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

Ad 6.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová ako predkladateľka Rokovacieho poriadku AS 

EU v Bratislave podrobne uviedla dôvody vzniku tohto materiálu a podrobne vysvetlila po jednotlivých 

článkoch obsah daného materiálu. Za najdôležitejšie uviedla, že pôvodný Rokovací poriadok schválený 

AS EU v Bratislave v minulom období je dôležité zosúladiť s novým vysokoškolským zákonom. Prof. 

Majdúchová zdôraznila, že podľa článku 2 odseku 6 vzniká veľmi dôležitá úloha pre AS EU v Bratislave 

a to vytvorenie stálej volebnej komisie AS EU v Bratislave. Volebná komisia je navrhnutá z 5 členov (3 

členovia zamestnaneckej časti a 2 členovia študentskej časti). 

Diskusia  
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V diskusii vystúpili PhD. Hríviková (FAJ), Mgr. Kmeťová (SEK), doc. Meluchová (FHI), doc. 

Kotlebová (NHF), doc. Kurucz (FMV), Majdúchová (FPM), PhDr. Kvapil (FAJ), Bc. Dudová (ŠP 

FPM), prof. Tumpach (FHI), Ing. Kintler (FPM).  

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23.09.2022 

prerokovali a schválili  „ Rokovací poriadok AS EU v Bratislave“ s pripomienkami. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................32 (24 + 8 hlasov online) 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala  jednomyseľné prijatie 

Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po schválení Rokovacieho poriadku AS EU 

v Bratislave predložila členom AS EU v Bratislave návrh členov na stálu volebnú komisiu EU 

v Bratislave. Predložený návrh prediskutovala s vedením AS EU v Bratislave. Ide o aktívnych členov 

AS, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rokovaniach AS EU v Bratislave. Všetci navrhnutí členovia sú 

oboznámení s návrhom a súhlasia so svojou kandidatúrou. 

Návrh na členov volebnej komisie AS EU v Bratislave: 

Zamestnanecká časť – doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD (NHF), Mgr. Jitka Kmeťová (SEK), Ing. 

Jakub Kintler, PhD. (FPM). 

Študentská časť – Filip Žiak (OF), Monika Ferenčáková (FHI). 

Keďže neboli žiadne pripomienky k navrhnutej komisii, pristúpili členovia AS EU v Bratislave 

k hlasovaniu: 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................27 (19 + 8 hlasov online) 

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

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

Volebná komisia AS EU v Bratislave je schválená. 

 

Ad 7.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová pripomenula, že AS EU v Bratislave zvolí 

v tajnom hlasovaní príslušný počet členov Správnej rady EU v Bratislave z návrhov, ktoré boli doručené 

AS EU v Bratislave písomne cez podateľňu EU v Bratislave. V tajnom hlasovaní členovia AS EU 

v Bratislave zvolia 5 členov Správnej rady EU v Bratislave. Štyroch kandidátov z piatich volia v tajnom 

hlasovaní všetci členovia  AS EU v Bratislave a jedného kandidáta za študentskú časť AS EU 

v Bratislave volí v tajnom hlasovaní  iba študentská časť AS EU v Bratislave. 

 Návrhy kandidátov do Správnej rady EU v Bratislave, za ktorých hlasujú všetci členovia AS EU 

v Bratislave boli nasledovné: 

- Belková Eva, MBA 

- Ing. Kestler Vladimír, PhD. 

- doc. Ing. Konštiak Pavol, PhD. 

- Dr.H.C. doc. Ing. Mihók Peter, CSc. 

- Ing. Milko Peter 

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky k navrhnutým kandidátom, pristúpili členovia AS EU 

v Bratislave k tajnému hlasovaniu: 

Výsledky tajného hlasovania za prijatie 4 návrhov členov Správnej rady 

Prítomní členovia AS EU  

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

neplatné hlasovacie lístky.....................................................1                   

hlasovali za Belková Eva .................................................... 29 (22 + 7 hlasov online) 

hlasovali za Kestler Vladimír............................................... 26 (20 + 6 hlasov online) 
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hlasovali za Konštiak Pavol..................................................27 (19 + 8 hlasov online) 

hlasovali za Mihók Peter...................................................... 22 (20 + 2 hlasy online). 

hlasovali za Milko Peter........................................................11 ( 7 + 4 hlasy online) 

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 23.09.2022 

v tajnom hlasovaní zvolili štyroch členov s najvyšším počtom hlasov za členov Správnej rady EU v 

Bratislave – Belková Eva, MBA, Ing. Kestler Vladimír, PhD., doc. Ing. Konštiak Pavol, PhD. a  
Dr.H.C. doc. Ing. Mihók Peter, CSc. 

 

Návrh kandidáta študentskej časti do Správnej rady EU v Bratislave, za ktorého hlasuje iba 

študentská časť AS EU v Bratislave bol nasledovný: 

- Ing. Mazán Tomáš 

Keďže neboli žiadne pripomienky k navrhnutému kandidátovi, pristúpili členovia študentskej časti AS 

EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu: 

Výsledky tajného hlasovania študentskej časti za študentského kandidáta Správnej rady 

Prítomní členovia AS EU  

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

neplatné hlasovacie lístky.........................................................0                   

hlasovali za Mazán Tomáš .................................................... 11(7 + 4 hlasy online) 

Uznesenie č. 7 

Študentská časť Členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.09.2022 v tajnom hlasovaní zvolila za člena Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave  

Ing. Mazána Tomáša. 
 

Ad 8.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová vysvetlila a zopakovala, že ďalšia časť návrhu 

kandidátov do Správnej rady EU v Bratislave bola doručená na ministerstvo školstva, z ktorých minister 

školstva vybral 5 návrhov: prof. Jan Fidrmuc, PhD., Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, 

Ing. Ivan Mikloš, Ing. Peter Pacek, Ing. Ivan Šramko. Verejná vysoká škola zorganizuje verejné 

vypočutie kandidátov a AS EU v Bratislave. Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poveril zorganizovaním 

verejného vypočutia AS EU v Bratislave. Túto úlohu bude pripravovať Volebná komisia  AS EU 

v Bratislave za pomoci všetkých členov AS EU v Bratislave. Zákon  neupravuje ako má takéto verejné 

vypočutie prebiehať. Po vzájomnej diskusii všetkých členov AS EU v Bratislave, sa AS EU v Bratislave 

dohodol, že verejné vypočutie všetkých kandidátov za členov SR EU v Bratislave sa uskutoční v jednom 

dátume 21.10.2022 prezenčne a to formou kolokvia hromadne. Členovia AS EU v Bratislave navrhli za 

moderátora verejného vypočutia doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol.. Ph.D. dekana FAJ. Všetky 

detailné náležitosti upraví a zorganizuje Volebná komisia AS EU v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová predložila členom AS EU v Bratislave návrh 

harmonogramu zasadnutí AS EU v Bratislave. Ide o predbežný návrh, ktorého obsah je možné 

operatívne upraviť. Je dôležité dodržiavať termíny rokovania. 

 

Ad 9.: 

Prezidentka študentského parlamentu Bc. Paulína Dudová predložila členom AS EU v Bratislave 

študentský návrh a zdôvodnenie na voľbu delegáta ŠR VŠ. Návrh podala na študentku Alexandru Annu 

Florekovú (ŠP OF). 

Keďže neboli žiadne pripomienky k navrhnutému kandidátovi, pristúpili členovia študentskej časti 

AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania študentskej časti AS EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať.............................................................  10 

hlasovali za...........................................................................10 (7 + 3 hlasy online) 

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

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

Študentská časť AS EU v Bratislave schválila návrh na voľbu ŠR VŠ. 

Ad 10.: 
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- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová upozornila na dôležité akcie na ktorých 

žiada o účasť všetkých členov AS EU v Bratislave,  

- 3.10. 2022 je predvolebné zhromaždenie na voľbu rektora,  

- 13.10.2022 sa uskutoční voľba rektora, ktorá bude pre členov AS EU v Bratislava povinná 

a uskutoční sa prezenčnou formou 

- 21.10.2022 sa v Aule EU v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov do 

Správnej rady EU v Bratislave, prof. Majduchová apelovala na šírenie tejto akcie medzi 

kolegami. 

- doc. Pavelka,(OF) informoval o Novele zákona o sociálnom poistení, ktorá bude 

diskutovaná a prijímaná v parlamente SR. 

- doc. Simonidesová (PHF) sľúbila, že 13.10. 2022 budú všetci členovia z AS EU 

v Bratislave osobne prítomní na rokovaní AS EU v Bratislave, ďalej informovala 

o doplňujúcich voľbách do AS EU v Bratislave.  

Na záver predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala vedeniu EU v Bratislave 

za účasť na zasadaní AS EU v Bratislave, členom AS EU v Bratislave poďakovala za ich pripomienky 

a námety.  

 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

   

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

Filip Žiak (ŠP OF) – študentská časť 

 

 

 


