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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 28. 10. 2022 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

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

2. Predrokovanie návrhu kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave (predsedníčka AS 

EU v Bratislave) 

3. Rôzne 

  

Ad 1.:  

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

EU v Bratislave všetkých prítomných členov aj online členov AS EU v Bratislave. 

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

prítomných 28 členov (20 prítomných + 8 online), 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............................................................. 28 

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

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 PhDr. Romana Kvapila PhD. (FAJ) a za  študentskú časť bol navrhnutý Bc. Filip 

Žiak (ŠP OF).   

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

hlasovali za..........................................................................26 

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 zdôvodnila účel zasadnutia AS EU 

v Bratislave ihneď po verejnom vypočutí všetkých kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave 

(SR EU v Bratislave). Prof. Majduchová pripomenula, že minister školstva po verejnom vypočutí zasiela 

AS EU v Bratislave zoznam piatich kandidátov na členov SR EU v Bratislave, ktorých navrhuje priamo 

MŠVVŠ SR. V zmysle §40 zákona o vysokých školách:“ Po verejnom vypočutí kandidátov predloží 

predseda akademického senátu verejnej vysokej školy na vyjadrenie ministrovi školstva návrh 

kandidátov zvolených akademickým senátom verejnej vysokej školy a minister školstva predloží návrh 

ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému senátu verejnej vysokej školy. Ak sa 

akademický senát alebo minister školstva k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, 

že sa vyjadril. Po uplynutí tejto lehoty rozhodne akademický senát verejnej vysokej školy tajným 
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hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov správnej rady 

verejnej vysokej školy alebo odmietne kandidátov. Ak akademický senát verejnej vysokej školy nepotvrdí 

voľbu niektorého kandidáta alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého kandidáta, opakuje sa 

postup podľa tohto odseku z pôvodne doručených návrhov“. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ minister školstva nezaslal svoj návrh kandidátov, prof. 

Majduchová vysvetlila, že na odporučenie pána Dr. Marcela Vysockého z MŠVVŠ SR, s ktorým túto 

skutočnosť konzultoval Ing. Kintler (predseda stálej volebnej komisie senátu), je možnosť senátu 

predrokovať navrhovaných kandidátov ministrom školstva. Po zaslaní návrhu ministra  ním navrhnutých 

kandidátov, vyjadrenie senátu pošle predsedníčka AS EU v Bratislave ministrovi školstva.  

Predsedníčka akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave predloží na vyjadrenie 

ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených akademickým senátom Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
 

Následne sa členovia AS EU v Bratislave uzniesli že budú hlasovať o  možnosti, predrokovať a 

vyjadriť sa  k vypočutým kandidátom navrhnutými ministrom školstva. V prípade, že nedôjde k zmene 

kandidátov zo strany ministra školstva, tak to bude vyjadrenie konečné. 
 

Výsledky verejného hlasovania za navrhnutý postup rokovania 

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

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

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala, že všetci členovia AS EU v Bratislave 

súhlasia s vyjadrením sa k vypočutým kandidátom a v súlade s vôľou senátu AS EU v Bratislave 

rozdelila predsedníčka senátu hlasovanie o vyjadrení na dve časti. V prvej časti sa AS EU v Bratislave 

vyjadrí ku kandidátom, ktorých zvolil senát a v druhej časti sa senát vyjadrí ku kandidátom navrhnutým 

ministrom školstva.  
 

1. Prof. Majduchová otvorila diskusiu na vyjadrenie sa ku kandidátom ktorých zvolil AS EU  

v Bratislave. 

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), prof. Tumpach (FHI), Ing Kintler (FPM), prof. Majduchová 

(FPM) . 
 

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

28.10.2022 dávajú kladné vyjadrenie ku kandidátom, ktorých zvolil AS EU v Bratislave a to  
 

doc. Ing. Pavlovi Konštiakovi, PhD.  

Dr. H.c.doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc.,  

Ing.  Vladimírovi Kestlerovi, PhD. ,  

Eve Belkovej,  

Ing. Tomášovi Mazánovi.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 28 

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

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia.  
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2. Prof. Majduchová otvorila diskusiu na vyjadrenie sa ku kandidátom navrhnutých MŠVVŠ SR. 
 

V otvorenej diskusii vystúpili:  

- doc. Lábaj (NHF), PaedDr. Dubovský (CTVŠ), doc Kotlebová (NHF), prof. Tumpach (FHI), 

PhDr. Kvapil (FAJ), doc. Meluchová (FHI), Ing. Kintler (FPM), Ing. Krajčík (OF), doc. Kurucz 

(FMV), doc. Brocková (FMV), PhDr. Hríviková (FAJ), Mgr. Kmeťová (FAJ), Bc. Strauszová (ŠP 

FMV), prof. Majdúchová (FPM). 

 

Zo zasadnutia sa následne pre pracovné povinnosti ospravedlnili doc. Kotlebová a Mgr. Kmeťová. 

Počet zúčastnených členov senátu zostal na úrovni 26 členov, čím bola zachovaná 

uznášaniaschopnosť senátu.  
 

Po diskusii k návrhu kandidátov do Správnej rady EU v Bratislave sa členovia AS EU 

v Bratislave dohodli, že  na základe diskusie k verejnému vypočutiu kandidátov, budú hlasovať 

individuálne za každého kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave navrhnutými ministrom 

školstva a to formou, že sa vyjadria za kladnú alebo zápornú akceptáciu na člena Správnej rady EU 

v Bratislave.  
 

Hlasovanie za kladnú alebo zápornú akceptáciu na člena Správnej rady EU v Bratislave 

prof. M. Luptáčik –  za kladnú akceptáciu 15 členov 

Ing. I. Mikloš     –  za kladnú akceptáciu 20 členov 

Ing. P. Pacek       –  za kladnú akceptáciu 26 členov 

Ing. I. Šramko    –  za kladnú akceptáciu 26 členov 

prof. J. Fidrmuc  –  za kladnú akceptáciu  5 členov 
 

Uznesenie č. 2  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 

28.10.2022 na základe verejného vypočutia dávajú kladné vyjadrenie ku kandidátom navrhnutými 

ministrom školstva a to: 

Ing. Ivanovi Miklošovi,  

Ing. Petrovi Pacekovi, 

Ing. Ivanovi Šramkovi  
 

a nedávajú kladné vyjadrenie ku kandidátom navrhnutými ministrom školstva a to: 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikulášovi  Luptáčikovi,   

prof. Ing. Jánovi Fidrmucovi, PhD. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  

Prítomní členovia AS EU   

oprávnení hlasovať............................................................. 26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

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

 

Ad 3.:  

- prof. Tumpach (FHI) podľa čl.5 ods.2 pís. b) využil svoje právo ako člen AS EU v Bratislave 

položiť dve otázky akademickým funkcionárom: 

1. Aký je dôvod na vytvorenie databázy alebo zoznamu časopisov, ktoré sa vytvárajú na našej 

škole s názvom EUBA Star? Ak má škola ambície vytvárať nejaké zoznamy, ktoré sú lepšie 

ako zoznamy Web of science a Scopus, ktoré sú medzinárodne akceptovateľné, potom by 

bolo potrebné nejakým spôsobom zargumentovať, či má škola na toto prostriedky. 

2. Aký bude účel  tejto databázy? 
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- Dr. habil. JUDr.Ing Brocková (FMV) podporila požiadavku prof. Tumpacha o potrebe diskusie 

k tomuto problému, pretože vznikajú rôzne problémy ak sa publikuje v iných časopisoch. Je 

potrebné prediskutovať prínos tejto databázy EUBA Star. 

 

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

AS EU v Bratislave.  

. 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

                                                                                                   prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.                                                                                                   

                                                                                               predsedníčka AS EU v Bratislave    

      

Overovatelia zápisnice:  

  

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

 

Bc. Filip Žiak  – študentská časť  


