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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 08. 11. 2010 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Návrh na člena správnej rady EU v Bratislave (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
3. Voľba rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2011-2015 (Volebná komisia 

kandidáta na funkciu rektora EU v Bratislave) 
4. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 
EU v Bratislave všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave a osobitne nových členov, 
zástupcov Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave. 
 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 
prítomných o prípadné, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.  
Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým programom. 
  Z celkového počtu 37 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 
všetkých 37 členov, senát bol uznášaniaschopný. 
Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda  prof. Dupaľ navrhol 
volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- prof. Ing. Peter Závodný, CSc. – predseda volebnej komisie 
- PaedDr. Emília Vokálová, CSc.  
- Maroš Šinský. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili navrhované zloženie 
volebnej komisie. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Ing. Antona Zdarílka (CIT EU v Bratislave) a za študentskú časť Tomáša 
Sokola (OF EU v Bratislave). 
 
Ad 2.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. predložila návrh 
na člena Správnej rady EU. Podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 20. 11. 2010 
končí funkčné obdobie člena Správnej rady EU v Bratislave prof. Ing. Andrejovi Dupaľovi, 
CSc., navrhnutého zamestnaneckou časťou AS EU v Bratislave. Na základe uvedenej 
skutočnosti doc. Sodomová predložila v súlade s § 40 ods. 2 uvedeného zákona na zasadnutie 
AS EU v Bratislave návrh na opätovné vymenovanie prof. A. Dupaľa za člena Správnej rady 
EU v Bratislave. 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu, dala 
podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová hlasovať. 

 
Výsledky tajného hlasovania – prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať.............................................................37 
hlasovali za.........................................................................35 
hlasovali proti.......................................................................1 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
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Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
8.11.2010  schválili tajným hlasovaním návrh podpredsedníčky AS EU v Bratislave na 
vymenovanie za člena Správnej rady EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademického 
senátu prof. Ing. Andreja Dupaľa, CSc.  

 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ sa poďakoval členom AS EU v Bratislave 

za prejavenú dôveru. 
 
Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol hlavný bod 
rokovania AS EU v Bratislave, voľbu kandidáta na funkciu rektora EU v Bratislave na 
funkčné obdobie rokov 2011 - 2015. V úvode podal informáciu z predstavovania kandidátov 
na rektora, ktoré sa uskutočnilo 28. 10. 2010 v Bratislave a 3.11.2010 v Košiciach. Členovia 
Akademickej obce EU a členovia Správnej rady EU v Bratislave podali tri návrhy na 
kandidátov na rektora – prof. P. Baláža, prof. M. Fendeka a prof. R. Siváka. Prof. Fendek 
neprijal kandidatúru a neskôr sa kandidatúry na rektora vzdal aj prof. Baláž. S programom na 
predstavovaní kandidátov v Bratislave a v Košiciach preto vystúpil iba prof. Sivák. Na 
požiadanie člena akademickej obce prof. Sterna, oboznámil predseda AS EU v Bratislave 
prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave s obsahom informácie z predstavovania kandidáta na 
rektora EU v Bratislave a tiež námetmi prof. Sterna pre činnosť rektora v budúcom období. 

 
 Po uvedenej skutočnosti udelil prof. Dupaľ slovo predsedníčke Komisie na voľbu 
kandidáta na funkciu rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2011 – 2015 JUDr. Márii 
Veterníkovej, PhD. Tá zdôraznila hlavné skutočnosti z doterajšieho priebehu volieb a zahájila 
samotný akt volieb. Po ukončení volieb a za prítomnosti členov Volebnej komisie kandidáta 
na funkciu rektora, členov AS EU v Bratislave a kandidáta na funkciu rektora EU v Bratislave 
prof. Siváka, uviedla predsedníčka Komisie na voľbu kandidáta na funkciu rektora JUDr. 
Veterníková nasledovné skutočnosti a výsledky volieb: 
 

Volebný akt sa uskutočnil v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods.8 
tretej časti Štatútu EU v Bratislave tajným hlasovaním. V prvom kole volieb bolo 
odovzdaných spolu 37 platných hlasovacích lístkov. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prítomní členovia AS EU 37 
oprávnení hlasovať 37 
hlasovali za 36 
hlasovali proti   1 
zdržali sa hlasovania   0 
 

Na základe výsledku volieb kandidáta na funkciu  rektora EU v Bratislave bol v súlade 
s čl. 16 ods. 9 tretej časti Štatútu EU v Bratislave za rektora Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2011 do 31.01.2015 zvolený Dr.h.c. prof. Ing. 
Rudolf Sivák, PhD.  

  
 Predseda AS EU v Bratislave poďakoval členom volebnej komisie za vykonanú prácu, 
tiež členom AS EU v Bratislave za ich 100% účasť a poblahoželal prof. Sivákovi k zvoleniu 
za rektora univerzity. 
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Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. poďakoval členom AS 
EU v Bratislave za dôveru. Zdôraznil, že výsledok volieb prijíma s pokorou, je to pre neho 
veľký záväzok a zároveň veľkou zodpovednosťou za budúci rozvoj univerzity.  
 
Ad 4.: 
 V bode rôzne neboli vznesené žiadne iné pripomienky, preto predseda AS EU 
v Bratislave poďakoval členom AS EU v Bratislave za ich prístup a účasť na voľbách. 
 
 
Bratislava 8. 11. 2010 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  
 
Overovatelia zápisnice: 
 

– Ing. Anton Zdarílek (CIT EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 
 

– Tomáš Sokol (OF EU v Bratislave) – za komoru študentov 


