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Zápisnica z neverejného zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 21. 10. 2022 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Voľba rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023  

do 31. 1. 2027 – 2. kolo volieb (Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave) 

3. Rôzne 

  

Ad 1.:  

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

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

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

senátu prítomných 39 členov, 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............................................................. 39 

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

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 Ing. Janu Švandovú, PhD. (OEPaMU) 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............................................................. 39 

hlasovali za..........................................................................37 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala schválenie návrhu na overovateľov 

zápisnice. 

 

Ad 2.:  

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

AS EU v Bratislave privítala 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 doterajšieho priebehu volieb na rektora. 

Po úvodných slovách 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 

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. 
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Po ukončení aktu 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 overila priebeh hlasovania a potvrdzuje, že hlasovanie sa uskutočnilo v súlade 

s čl. 16 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vyhláškou o pravidlách, termínoch prípravy 

a priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01.02.2023 do 31.01.2027. Členovia volebnej komisie zrátali vo volebnej miestnosti odovzdané 

hlasovacie lístky a zistili celkový počet platných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre každého kandidáta a celkový počet neplatných hlasovacích lístkov. 

Celkový počet oprávnených hlasovať bolo 39 členov. 

Prítomných členov AS EU v Bratislave bolo 39 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 39 

z toho platných hlasovacích lístkov 35 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných kandidátovi č.1 bolo 11 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných kandidátovi č.2 bolo 24 

Počet neplatných hlasovacích lístkov boli 4. 

 

Volebná komisia potvrdzuje, že podľa čl. 5 bod 15 Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy 

a priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01.02.2023 do 31.01.2027 a čl.16 bod 11 Štatútu Ekonomickej univerzity za kandidáta  na funkciu 

rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov AS EU v Bratislave bol v druhom kole zvolený prof. 

Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

 

Po uvedení daných skutočností predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala 

volebnej komisii za ich prácu  a dala hlasovať o nasledovnom uznesení. 

 

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom neverejnom  

zasadnutí dňa 21.10.2022 zobrali na vedomie výsledky Volieb kandidáta na rektora EU v Bratislave 

na funkčné obdobie od 1.02.2023 do 31.01.2027. Nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

AS EU v Bratislave bol zvolený kandidát prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

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 

a zároveň sa poďakovala Volebnej komisii za vysoko profesionálnu prácu. 

 

 

 

Ad 3.:  

 

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 10.00 – verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave, 
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- 28. 10.2022 o 9.00 – zasadnutie AS EU v Bratislave, ktoré bude spojené s verejným 

vypočutím ďalších členov Správnej rady EU v Bratislave. 

 

Rektor EU v Bratislave informoval členov AS EUBA o aktuálnej situácii v súvislosti so stanoviskami 

SRK k otázkam financovania vysokých škôl. 

 

Zamestnanecká a študentská časť AS EUBA považujú súčasnú situáciu vo financovaní vysokých škôl 

spojenú s niekoľkoročným poklesom dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ako aj so 

zvyšujúcimi sa prevádzkovými nákladmi na chod univerzity v dôsledku energetickej krízy, za kritickú 

a ohrozujúcu základný chod univerzity a tým aj plnenie jej poslania. 

 

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

členom na rokovaní AS EU v Bratislave.  

. 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

                                                                                                   prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.                                                                                                    

 

                                                                                                        predsedníčka AS EU v Bratislave    

      

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

  

Ing. Jana Švandová, PhD.  – zamestnanecká časť  

  

  

Bc. Filip Žiak  – študentská časť  

  

  

 


