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Zápisnica č. 2  
zo zasadnutia Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora EU 

v Bratislave z 27.6.2022 
 

Začiatok zasadnutia: 8:30 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online (MS Teams)  

Prítomní:  

JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M. (OF)  

doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. (FPM)  

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD (NHF) 

PhDr. Peter Csányi, PhD.(FMV) 

PhDr. Eva Maierová, PhD. (FAJ) 

Bc. Ján Krajči (ŠP FPM) 

Anna Prášilová (ŠP NHF) 

Neprítomní – ospravedlnení:   

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING. (PHF) 

RNDr. Daniela Sivašová, PhD. (FHI) 

 

Program zasadnutia: 

1. Voľba podpredsedu a tajomníka volebnej komisie 

2. Schválenie časového harmonogramu organizácie volieb  

3. Schválenie Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na 

funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Predsedníčka volebnej komisie privítala prítomných členov komisie Skonštatovala, že komisia 

je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie. Vyhotovením zápisnice poverila PhDr. Evu 

Maierovú, PhD.  

Predsedníčka komisie navrhla, aby komisia rokovala podľa programu, ktorý bol členom 

komisie poslaný 16.6.2022 a zároveň prítomných vyzvala na predkladanie ďalších návrhov na 

zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia komisie. Keďže žiadny návrh na zmenu alebo 

doplnenie programu členovia komisie nemali, predsedníčka komisie dala hlasovať 

o navrhnutom programe zasadnutia.   

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum súhlasí nesúhlasí zdržal sa výsledok 

1 7 4 7 0 0 schválené 

Predsedníčka komisie skonštatovala, že program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 1. Voľba podpredsedu a tajomníka volebnej komisie 

Predsedníčka volebnej komisie navrhla za podpredsedu volebnej komisie doc. Ing. Mgr. 

Róberta Hanáka, PhD. a za tajomníčku volebnej komisie RNDr. Danielu Sivašovú, PhD. 

Predsedníčka komisie dala o návrhu hlasovať: 
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Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum súhlasí nesúhlasí zdržal sa výsledok 

2 7 4 6 0 1 schválené 

Predsedníčka komisie skonštatovala, že za podpredsedu volebnej komisie bol zvolený doc. 

Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD., a za tajomníčku volebnej komisie RNDr. Daniela 

Sivašová, PhD. 

Uznesenie č. 1: 

Podpredsedom volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 je doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, 

PhD. Tajomníčkou volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 je RNDr. Daniela 

Sivašová, PhD. 

 

K bodu 2. Schválenie časového harmonogramu organizácie volieb 

Predsedníčka volebnej komisie navrhla schváliť finálnu verziu Návrhu harmonogramu volieb 

kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 

01.02.2023 do 31.01.2027 tak, ako bol členom komisie zaslaný mailom dňa 22.6.2022. 

Predsedníčka komisie dala o návrhu hlasovať: 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum súhlasí nesúhlasí zdržal sa výsledok 

3 7 4 7 0 0 schválené 

Predsedníčka komisie skonštatovala, že volebná komisia schválila harmonogram volieb 

kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01. 02. 2023 do 31 .01. 2027. 

Uznesenie č. 2: 

Volebná komisia schvaľuje harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01 02.2023 do 31.01.2027. 

 

K bodu 3. Schválenie Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb 

kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Predsedníčka volebnej komisie navrhla schváliť finálnu verziu 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 tak, ako bola členom komisie 

zaslaná mailom dňa 26.6.2022. Predsedníčka komisie dala o návrhu hlasovať: 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum súhlasí nesúhlasí zdržal sa výsledok 

4 7 4 7 0 0 schválené 

Uznesenie č. 3: 

Volebná komisia schvaľuje Vyhlášku 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.   
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K bodu 4. Rôzne 

Predsedníčka komisie upozornila členov komisie na termíny a pridelenie jednotlivých funkcií, 

ktoré vyplývajú zo schváleného časového harmonogramu. Konštatovala, že najbližšie 

zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční 21.9.2022. Podpredseda komisie poďakoval 

prítomným za účasť. Vyzdvihol doterajšiu prácu predsedníctva komisie a vyzval členov 

komisie na zintenzívnenie spolupráce.  

 

K bodu 5. Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.  

 

Koniec zasadnutia: 8:50 hod. 

 

V Bratislave 27.6.2022 

 

Zápisnicu vyhotovila: .................................................... 

     PhDr. Eva Maierová, PhD. 

                                            členka volebnej komisie 

 

 

    ....................................................    .................................................... 

JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M.    doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. 

  predsedníčka volebnej komisie       podpredseda volebnej komisie  


