
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 3. 2021 

v zmysle dodatku č.5 k opatreniu rektora č. 1/2021 online formou v Teams 

 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Zásady volieb do AS EU v Bratislave (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

3. Rôzne  

Ad 1.: 

 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. privítala všetkých 

prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 33 členov, senát 

bol uznášaniaschopný. 

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

doc. Ing. Janu Kotlebovú, PhD. (NHF) a za študentskú časť Alexandru Gáherovú (ŠP NHF). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

 

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majdúchová otvorila hlavný bod zasadnutia Akademického 

senátu EU v Bratislave Zásady volieb do AS EU v Bratislave. Prof. Majduchová uviedla, že materiál 

bol všetkým členom akademického senátu k dispozícii včas, členovia ho preštudovali a poslali jej 

jednotlivé pripomienky, ktoré sú v materiáli zapracované farebne. Pripomienky poslali Ing. Kintler 

a Mgr. Kmeťová. Materiál po zapracovaní pripomienok bol prerokovaný podľa jednotlivých článkov. 

 

V diskusii k predloženým Zásadám vystúpili: 

PhDr. Kvapil (FAJ), Mgr. Kmeťová (SEK), Ing. Kintler (FPM), doc. Mišút (FHI), prof. Pružinský 

(PHF), doc. Kotlebová (NHF), Bc. Mazán (ŠP NHF), prof. Majdúchová (FPM), Gregorovičová (FMV), 

prof. Tumpach (FHI), doc. Simonidesová (PHF). 

 

Predmetom diskusie bolo: 

• štylistická a gramatická úprava textu, 

• obsahová zmena článkov 4,5,7 a 9 Zásad. 

 

V závere diskusie prerokovaného bodu 2 dala predsedníčka AS EU v Bratislave hlasovať o troch 

návrhoch, ktoré vyplynuli z diskusie. 

 

Hlasovanie k článku 7 bodu 1  

1. návrh prof. Tumpacha , ktorý navrhuje v článku 7 bodu 1 vynechať písmená a a c. Ponechať iba 

písmená b a d. V prípade, že sa návrh schváli, tak sa písmená vhodne upravia. 

     za predložený návrh hlasovali    -  12 členovia 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala, že návrh nebol prijatý. 

 

2. návrh Bc. Mazána , ktorý navrhuje v článku 7 bodu 1 ponechať písmeno a a doplniť text 

o formu písomného ospravedlnenia. Písmeno  c úplne vynechať . V prípade, že sa návrh schváli, 

tak sa písmená vhodne upravia. 

     za predložený návrh hlasovalo    -  23 členov 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie predloženého návrhu. 



 

 

Hlasovanie k článku 9   

3. návrh prof. Pružinského a Bc. Mazána, ktorí navrhujú  vynechať v Zásadach volieb do AS EU 

v Bratislave možnosť náhradníkov a v prípade zániku členstva hneď uskutočniť doplňujúce 

voľby. 

    za predložený návrh hlasovalo    -  30 členov 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala, že návrh bol prijatý. 

Dvaja členovia AS EU v Bratislave doc. Kotlebová (NHF) a PaedDr. Dubovský (CTVŠ) sa 

ospravedlnili z rokovania ASE U v Bratislave z dôvodu vyučovacieho procesu. 

Záverečné hlasovanie o Zásadách volieb do AS EU v Bratislave: 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 24.03.2021 

schválili Zásady volieb do AS EU v Bratislave s pripomienkami. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................31 

hlasovali za....................................29 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia 

 

 

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová informovala, že Ing. Marta  Trunkvalterová 

odchádza do dôchodku a týmto odchodom zaniká jej členstvo vo volebnej komisii na doplnenie člena 

zamestnaneckej časti AS EU v Bratislave. Prof. Majduchová uviedla, že rektor EU v Bratislave prof. 

Daňo 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 novej volebnej komisie v nasledovnom zložení : 1. RNDr. Daniela Lukáčová 2. Ing. Kamila 

Nemcová 3. Mgr. Zuzana Pupáková. 

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 24.03.2021 

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

Lukáčová,  Ing. Kamila Nemcová a Mgr. Zuzanu Pupákovú. AS EU v Bratislave zaväzuje volebnú 

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

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................23 

hlasovali za....................................23 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia 

 

Prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave Bc. Mazán (ŠP NHF) informoval členov AS 

EU v Bratislave, že z dôvodu končiaceho sa členstva zástupcu študentov v Správnej rade EU 

v Bratislave je potrebné tajným hlasovaním študentskej časti schváliť nového člena Správnej rady.  

Návrh na nového člena po prerokovaní s rektorom EU v Bratislave a návrhu Študentského parlamentu 

EU v Bratislave je Bc. Tomáš Mazán  prezident ŠP EU v Bratislave. 



 Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky a študentská časť AS EU 

v Bratislave pristúpila k tajnému hlasovaniu. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 24.03.2021 

schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v Bratislave za študentskú časť 

Akademického senátu EU v Bratislave Tomáša Mazána - prezidenta ŠP EU v Bratislave . 

Výsledky tajného hlasovania za návrh uznesenia- študentská časť AS EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať ....................... 

hlasovali za....................................10 

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia 

 

PhDr. Hrivíková (FAJ) - bola požiadaná členmi AS FAJ, aby predniesla na rokovaní AS EU 

v Bratislave uznesenie členov AS FAJ EU v Bratislave k terajšej situácii týkajúcej sa skvalitnenia výuky 

jazykov. Je potrebné hľadať iné formy a vylepšovať systém pre skvalitnenie vzdelávania. 

„ Členovia AS FAJ EU v Bratislave navrhujú, aby sa v rámci EU v Bratislave začalo pracovať na 

tvorbe alternatívneho plánu vzdelávania (v prípade kombinácii prezenčnej a dištančnej formy 

vzdelávania) a aby sa iniciovala diskusia smerujúca k ministerstvu školstva a vláde SR ohľadom 

vysokoškolského vzdelávania v súčasnej situácii.“ 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová sľúbila, že o tejto požiadavke FAJ bude 

informovať vedenie EU v Bratislave. 

 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová v závere rokovania poďakovala za aktívnu 

účasť na rokovaní AS EU v Bratislave a všetkým členom akademického senátu zaželala príjemné 

Veľkonočné sviatky. 

 

 

 

Bratislava 24. 03. 2021 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                prof. Ing. Helena Majdúchová , CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. (FPM) – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Alexandra Gáherová (ŠP NHF) – študentská časť 

 


