
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 27. 01. 2021 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave (rektor, prorektorka EU v Bratislave) 

3. Návrh na schválenie členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Rôzne 

Ad 1.: 

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

EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., prorektorku doc. Ing. Janu 

Péliovú, PhD. a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 27 členov, senát 

bol uznášaniaschopný.  

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

prítomných o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali 

žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.   

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili za zamestnaneckú časť Mgr. Jitku 

Kmeťovú (SEK) a za študentskú časť Bc. Tomáša Mazána (ŠP NHF).  

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

hlasovali za..........................................................................25 

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

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

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave  

prof. Daňovi. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo predložil na prerokovanie Pravidlá pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rektor 

prof. Daňo informoval, že materiál bol vypracovaný v zmysle zákona o vysokých školách a zákona 

o zabezpečovaní kvality, podľa §15 ods. 1 písm. b.) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonov“). Ide 

o vnútorný systém, ktorý je východiskovou bázou interných dokumentov univerzity a môže byť 

doplnený o rad ďalších smerníc a opatrení, ktoré vyplynú zo štandardov pre študijné programy, 

habilitačné konania a pod. Rektor prof. Daňo ďalej informoval, že materiál bol prerokovaný na kolégiu 

rektora EU v Bratislave a upozornil, že materiál predkladá AS EU v Bratislave na prerokovanie. 

Následne po zapracovaní pripomienok bude 8. 2. 2021 predložený na schválenie vo Vedeckej rade EU 

v Bratislave. 

Diskusia 

- Ing, Svobodová (OEPaMU), doc. Kotlebová (NHF), doc. Lábaj (NHF), Ing. Kintler (FPM), , 

prof. Tumpach (FHI),  prof. Majduchová (FPM), doc. Péliová  – prorektorka pre manažovanie 

akademických projektov EU v Bratislave, prof. Daňo – rektor EU v Bratislave. 

Po všetkých  pripomienky, ktoré boli vecného a formálneho charakteru, predsedníčka AS EU  

v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za 

predložený návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 27.01.2021 

prerokovali  Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave s pripomienkami. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  

Prítomní členovia AS EU  

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



hlasovali za..........................................................................27 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

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

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová informovala, že Ing. Danica Svobodová 

odchádza do dôchodku a týmto odchodom zaniká jej členstvo v AS EU v Bratislave. Prof. Majduchová 

poďakovala Ing. Svobodovej za dlhoročnú aktívnu a veľmi precíznu prácu v AS EU v Bratislave. 

Zaželala jej v mene celého akademického senátu veľa zdravia a nových aktivít v ďalšej novej etape 

života. Ing. Danica Svobodová poďakovala všetkým členom AS EU v Bratislave a zaželala veľa ďalších 

úspechov v práci a veľa zdravia. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo uviedol, že v súlade s § 8, ods. 6, bod c) zákona č. 131/2002 z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  

v nadväznosti na ukončenie členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce EU v Bratislave Ing. 

Danice Svobodovej predkladá návrh zloženia volebnej komisie na doplnenie člena zamestnaneckej časti 

AS EU v Bratislave v nasledovnom zložení : 1. RNDr. Daniela Lukáčová 2. Ing. Kamila Nemcová 3. 

Ing. Marta Trunkvalterová. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 27.01.2021 

schválili návrh členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave a to v zložení: RNDr. Daniela 

Lukáčová,  Ing. Kamila Nemcová a Ing. Marta Trunkvalterová. AS EU v Bratislave zaväzuje volebnú 

komisiu, aby v priebehu mesiaca február 2021 zrealizovala voľby nového člena AS EU v Bratislave. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................27 

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

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

zdržali sa hlasovania....................... 1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia 

Ad 4.: 

Prezident ŠP EU v Bratislave Bc. Mazán prezentoval vybraných kandidátov do Rady kvality za 

študentskú časť v zložení:1. Paulína Dudová (FPM), 2. Bc. Michaela Gregorovičová (FMV), 3. Ing. 

Mário Zeman (NHF). 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 27.01.2021 

schválili návrh študentskej časti AS EU v Bratislave  za členov Rady kvality za študentskú časť a to 

v zložení: Paulína Dudová, Bc. Michaela Gregorovičová a Ing. Mário Zeman. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................27 

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

hlasovali proti................................. 1 

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia 

 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová informovala  členov AS EU v Bratislave 

s pripravovaným návrhom novely vysokoškolského zákona. Prof. Majduchová uviedla, že komunikuje 

s jednotlivými predsedami Akademických senátov, ktorý sú nespokojní s tým, že nikto neberie na zreteľ 

a nepočúva naše stanoviská a názory. Prof. Majduchová zdôraznila, že ide o neoficiálny dokument, ale 

nemôžeme ostať ticho, musíme sa ozývať a musíme predpripraviť určité stanovisko AS EU v Bratislave. 

Diskusia 



- prof. Daňo – rektor EU v Bratislave, prof. Majduchová – predsedníčka AS EU v Bratislave,  

doc. Kotlebová (NHF), prof. Tumpach (FHI), Ing. Kintler (FPM), doc. Mišút (FHI),  

doc. Pavelka (OF), PaedDr. Dubovský(CTVŠ). 

Z diskusie vyplynuli dva návrhy: 

1. vyjadriť stanovisko AS EU v Bratislave k pripravovanej novele vysokoškolského zákona, 

2. udeliť mandát predsedníčke AS EU v Bratislave na verejné vyjadrenie prijatého stanoviska 

AS EU v Bratislave a pripojiť sa k spoločnému stanovisku predstaviteľov akademickej obce 

SR, ktoré je v súlade s prijatým Stanoviskom. 

  

Návrh Stanoviska akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave k pripravovanej 

novele vysokoškolského zákona: 

„Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) vyjadruje zásadný nesúhlas  

s pripravovanými legislatívnymi zmenami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré obmedzujú 

akademické slobody a akademickú samosprávu. Vyslovuje hlboké znepokojenie, že takéto závažné zmeny 

sa pripravujú bez vedomia širokej akademickej obce a bez toho, aby štátne orgány reagovali na 

predchádzajúce stanoviská akademických senátov slovenských univerzít a fakúlt. 

Vyzývame kompetentné orgány na spoločnú odbornú diskusiu o budúcnosti vysokoškolského 

vzdelávania, rozvoji vedy a výskumu, ochrane akademických práv a slobôd, ako aj o systéme 

financovania vysokého školstva na Slovensku“. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh Stanoviska AS EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................27  

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

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

zdržali sa hlasovania....................... 1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie Stanoviska. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 27.01.2021 

udeľujú mandát  predsedníčke AS EU v Bratislave na verejné vyjadrenia prijatého Stanoviska AS 

EU v Bratislave a pripojiť sa k spoločnému stanovisku predstaviteľov akademickej obce SR, ktoré 

je v súlade s prijatým Stanoviskom. 

Výsledky verejného hlasovania za uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................27 

hlasovali za....................................27 

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

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

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

 

- Ing. Kintler (FPM) sa informoval ohľadom riešenia Palisád. 

- Prof. Daňo - rektor EU v Bratislave odpovedal, že vzhľadom na pandémiu sa riešenie 

neposunulo dopredu. 

- prof. Majduchová informovala, že zásady volieb sú ešte v štádiu riešenia. Zároveň poďakovala 

všetkým členom AS EU v Bratislave za účasť na akademickom senáte a zaželala všetkým 

prítomným členom AS EU v Bratislave veľa zdravia.  

 

Bratislava 27. 01. 2021 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                 prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Jitka  Kmeťová (SEK) – zamestnanecká časť 

 



Bc. Tomáš Mazán (ŠP NHF – študentská časť 


