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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 13. 10. 2022  

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave)  

2. Voľby rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 20123  

do 31. 1. 2027 (Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave) 

3. Rámcové podmienky prijatia na štúdium na Ekonomickú univerzitu v Bratislave (rektor,  

     prorektorka EU v Bratislave) 

4. Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na jeho odvolanie (predsedníčka  

    AS EU v Bratislave) 
5.   Rôzne  

  

Ad 1.:  

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

EU v Bratislave nových členov AS EU v Bratislave. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na neverejnom zasadnutí akademického 

senátu prítomných 38 členov, jedna členka sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnila,  akademický senát 

bol uznášaniaschopný.  

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

prítomných o prípadné doplnenie do programu rokovania AS EU v Bratislave. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie programu rokovania  

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 schválenie programu.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová za overovateľov zápisnice navrhla za 

zamestnaneckú časť prof. Miloša Tumpacha, PhD. (FHI) a prezidentka študentského parlamentu  

Bc. Dudová navrhla za študentskú časť Bc. Filipa Žiaka (ŠP OF).   

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice  

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 schválenie návrhu na 

overovateľov zápisnice. 

Ad 2.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová v druhom hlavnom bode programu rokovania 

AS EU v Bratislave privítala menovite všetkých členov Volebnej komisie (VK) na voľbu na kandidáta 

na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2013 do 31 .1. 2027. V úvode prof. Majduchová 

podala informáciu z predstavovania kandidátov na rektora, ktoré sa uskutočnilo 30. 9. 2022 v Košiciach 

a 3. 10. 2022 v Bratislave. 

Po úvodnej skutočnosti udelila prof. Majduchová slovo predsedníčke Volebnej komisie na voľbu 

na kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2027 JUDr. Hane 
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Magurovej, PhD., LL.M. Predsedníčka VK zdôraznila hlavné skutočnosti z doterajšieho priebehu volieb 

a zahájila samotný akt tajných volieb. Volebný akt sa uskutočnil podľa článku 16 Štatútu Ekonomickej 

univerzity a v súlade s Vyhláškou o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na 

rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2023 – 2027 tajným hlasovaním. 

Po ukončení volieb predsedníčka Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave 

JUDr. Magurová za prítomnosti členov Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave 

oboznámila členov AS EU v Bratislave s nasledujúcimi skutočnosťami.  

Volebná komisia potvrdila, že podľa článku 5 a 6 Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a 

priebehu volieb kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2023 – 2027 za kandidáta na 

funkciu rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2013 do 31.1.2027 nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov AS EU v Bratislave nebol v prvom kole zvolený žiaden kandidát. 

Celkový počet oprávnených hlasovať bolo 39.členov. 

Prítomných členov AS EU v Bratislave bolo 38. 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 38:  

z toho platných hlasovacích lístkov 34. 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných kandidátovi č.1 bolo 16 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných kandidátovi č.2 bolo 18 

Počet neplatných hlasovacích lístkov boli 4. 

JUDr. Magurová uviedla, že z daného dôvodu sa postupuje v zmysle čl. 16 bod 10 Štatútu Ekonomickej 

univerzity, ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu hlasov, koná sa do 14 dní 

druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.  

Po prerokovaní daných skutočností členovia AS EU v Bratislave pristúpili k verejnému hlasovaniu 

za nasledovné uznesenie. 

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

13.10.2022 zobrali na vedomie výsledky Volieb kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné 

obdobie od 1.02.2023 do 31.01.2027. Zároveň vyhlasujú termín konania druhého kola Volieb 

kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 1.02.2023 do 31.01.2027 na 21.10.2022 

o 8.00 hod. Za náhradného člena Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave 

bola navrhnutá a zvolená Sofia Šillerová (ŠP NHF). 

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 

a zároveň sa poďakovala Volebnej komisii za vysoko profesionálnu prácu. 

Po ohlásení výsledkov volieb členovia AS EU v Bratislave pokračovali v rokovaní AS EU v Bratislave 

k danej situácii a dohodli sa na termíne druhého kola volieb na rektora na 21. 10.2022 o 8.00 hodine. 

Zároveň členovia AS EU v Bratislave na návrh študentskej časti  senátu  jednomyseľne schválili 

náhradníčku do Volebnej komisie na voľbu na kandidáta za rektora Sofiu Šillerovú (ŠP NHF) nakoľko 

v termíne druhého kola volieb bude pôvodná členka volebnej komisie za študentskú časť neprítomná.. 

 

 

 

Ad 3.:  
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Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. Daňa 

a prorektorku doc. Juhászovú o uvedenie nasledujúceho bodu. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval, že materiál je pripravený v spolupráci 

s jednotlivými fakultami. Ďalej upozornil, že podľa novely zákona o vysokých školách sa pôvodný 

materiál pod názvom  „Zásady prijímacieho konania“ premenoval na „ Rámcové podmienky prijatia na 

štúdium“. Rektor prof. Daňo zdôraznil, že dnes predkladajú Rámcové podmienky na 1. a 2. stupeň štúdia 

na EU v Bratislave  a neskoršie prídu Rámcové podmienky na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave. 

Prorektorka doc. Juhászová uviedla presnejšie tri zmeny oproti pôvodnému materiálu: Ide o zmenu 

v podávaní prihlášok na štúdium v anglickom jazyku, ide o zmenu týkajúcu sa štruktúry prijímacieho 

konania v cudzom jazyku - AJ alebo NJ a na FAJ sa budú robiť prijímacie pohovory iba v anglickom 

jazyku. 

Diskusia  

V diskusii vystúpili PhDr. Kvapil (FAJ), PhDr. Hrivíková (FAJ), prorektorka doc. Juházsová, rektor 

prof. Daňo a PeadDr. Pavlíková (FAJ). Z diskusie vyplynul návrh na úpravu materiálu, ktorý sa týkal 

rozšírenia okruhu cudzích jazykov, z ktorých môže uchádzač vykonať prijímaciu skúšku. 

Návrh: PhDr. Kvapila (FAJ), ktorý navrhuje prvý jazyk pri prijímacích pohovorov z anglického 

jazyka rozšíriť na pôvodné spektrum jazykov. 

Výsledky hlasovania za návrh PhDr. Kvapila   

Prítomní členovia AS EU   

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

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

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

zdržali sa hlasovania.............................................................4  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie návrhu PhDr. Kvapila 

Uznesenie č. 2  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  

13.10.2022 prerokovali a schválili „Rámcové podmienky prijatia na štúdium na Ekonomickú 

univerzitu v Bratislave“ s pripomienkami. 

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 4.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová uviedla materiál Zásady voľby kandidáta na 

rektora a prijatie návrhu na jeho odvolanie. Ide o materiál, ktorý AS EU v Bratislave vydáva 

v zmysle § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o vnútorný predpis a musí byť schválený 

do 31.októbra 2022. Obsah zásad vychádza najmä zo zákona o vysokých školách.  

Diskusia  

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), prof. Tumpach (FHI), doc. Kurucz (FMV), doc. Mišút (FHI). 

Ing. Kintler (FPM)  

Z diskusie vyplynul návrh Ing. Kintlera: zmeniť čl.6 bod 2 tak, že písmeno a sa bude členiť na písmeno 



4  

  

aa – ktoré bude znieť, najmenej 1/3 členov AS EU v Bratislave 

ab – ktoré bude znieť, najmenej 1/3 členov SR EU v Bratislave 

ac – ktoré bude znieť, najmenej 150 členov AO EU v Bratislave 

ad – ktoré bude znieť, uznesenia AS fakulty (pôvodný text vypadne) 

a odsek 3 sa zmení na písmeno c. 

Výsledky hlasovania za návrh Ing. Kintlera   

Prítomní členovia AS EU   

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

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

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie návrhu Ing. Kintlera. 

Uznesenie č. 3  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 13.10.2022 

prerokovali a schválili „Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na jeho 

odvolanie“ s pripomienkami.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................39 

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

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

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

  

Ad 5.:  

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová pripomenula dôležité termíny ďalšieho 

rokovania AS EU v Bratislave a udalostí, ktoré budú nasledovať v najbližších dňoch: 

- 21.10.2022 o 8.00 – druhé kolo volieb rektora  

- 21.10.2022 o 10.00 – verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave, 

- 28. 10.2022 o 9.00 – zasadnutie AS EU v Bratislave, ktoré bude spojené s verejným 

vypočutím ďalších členov Správnej rady EU v Bratislave a .  

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala predsedu stálej Volebnej 

komisie AS EU v Bratislave, aby oboznámil členov akademického senátu o príprave verejného 

vypočutia kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave. 

- Ing. Kintler- predseda Volebnej komisie uviedol, že 21.10.2022 o 10.00 bude prebiehať v Aule 

EU v Bratislave, ako riadený rozhovor a riadená diskusia v dĺžke cca 120 minút a  bude ju viesť 

doc. Štefančík – dekan FAJ. Svoju účasť na prezenčnú formu potvrdili 7 kandidáti – p. Belková, 

p. Kestler, p. Konštiak, p. Mihók. p. Mazán, p. Pacek a p. Šramko. Páni Mikloš a pán Luptáčik 

sa ospravedlnili a ich vypočutie bude 28.10.2022 a p. Fidrmuc vedie neustále rokovanie 

o termíne vypočutia. 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS o  účasť a zároveň 

požiadala, aby šírili tieto informácie medzi členmi akademickej obce. 

 

Na záver predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za účasť na rokovaní 

AS EU v Bratislave.  

. 
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Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

                                                                                                   prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.                                                                                                   

                                                                                               predsedníčka AS EU v Bratislave    

      

Overovatelia zápisnice:  

  

Prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.  – zamestnanecká časť  

  

  

Bc. Filip Žiak  – študentská časť  

  

  

  


