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ZÁPISNICA  

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 30. 06. 2022 hybridnou formou 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave)  

2. Návrh člena študentskej časti Rady kvality (ŠP AS EU v Bratislave) 

3. Rôzne   

Ad 1.: 
 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. privítala na mimoriadnom 

zasadnutí AS EU v Bratislave všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. Vysvetlila, že 

mimoriadne zasadnutie zvolala na požiadanie vedenia EU v Bratislave. Dôvodom bola skutočnosť, že 

študenti ukončili bakalárske aj inžinierske štúdium a ukončili mandát študenta v Rade kvality EU 

v Bratislave. Z tohto dôvodu je potrebné, aby AS EU v Bratislave schválil nového člena za študentskú 

časť do Rady kvality EU v Bratislave. Táto povinnosť AS EU v Bratislave vyplýva z interných 

predpisov vnútorného systému kvality.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 28 členov, 

akademický senát bol uznášaniaschopný.  

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

prítomných o doplňujúce návrhy do programu mimoriadneho 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 Ing. Janu 

Švandovú, PhD. (OEPaMU) a za študentskú časť Alexandru Gaherovú (ŠP NHF). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice  

členovia AS EU   

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

hlasovali za  

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

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

Ad 2.:  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po úvodných slovách, ktoré uviedla v úvode 

rokovania AS EU v Bratislave informovala členov AS EU v Bratislave, že študentka Katarína 

Strauszová (ŠP FMV) predložila písomný návrh  na členku študentskej časti  Rady kvality na Alexandru 

Annu Florekovú  (I. stupeň OF). 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov senátu, aby sa k návrhom 

vyjadrili v diskusii.  

V diskusii neodznela žiadna pripomienka a preto predsedníčka AS EU v Bratislave prof. 

Majduchova vyzvala všetkých členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh na členku študentskej časti Rady kvality 

členovia AS EU   

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

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

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

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

Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 30. 06. 2022 

jednomyseľne schválili Alexandru Annu Florekovú za členku študentskej časti Rady kvality. 
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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. 

Ad 3.:  

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchovvá informovala o skutočnostiach k voľbe 

rektora EU v Bratislave, návrhy na kandidáta na rektora je už možné podávať do 13. 9. 2022 

do 12.00 hodiny. Návrhy sa podávajú na tlačivách a spôsobom uvedeným vo Vyhláške 

o pravidlách, termínoch prípravy priebehu volieb na rektora EU v Bratislave 2023 – 2027.  

Prof. Majduchová zároveň informovala o dôležitých termínoch spojených s voľbami. 

Zdôraznila  termín 13. 10. 2022, kedy sa na zasadnutí AS EU v Bratislave uskutočnia voľby na 

rektora EU v Bratislave a samozrejme účasť na tomto senáte je povinná. 

- prof Pružinský (PHF) oznámil koniec členstva v AS EU v Bratislave a poďakoval sa za 

spoluprácu so všetkými kolegami z akademického senátu.´ 

- prof. Majduchová poďakovala prof. Pružinskému za aktívnu účasť a spoluprácu v AS EU 

v Bratislave a popriala mu veľa zdravia v ďalšej činnosti. 

- doc. Simonidesova (PHF) informovala, že 28. 9. 2022 prebehnú doplňujúce voľby do AS EU 

v Bratislave. 

- doc. Kotlebová (NHF) oznámila, že 30. 5. 2022 sa uskutočnili voľby nového AS NHF 

a následne 17. 6. 2022 sa novou predsedníčkou AS NHF opäť stala doc. Kotlebová. 

- Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová zablahoželala doc Kotlebovej 

k znovuzvoleniu a popriala veľa úspechov.  

 

V závere rokovania poďakovala za spoluprácu podpredsedovi AS EU v Bratislave 

doc.Mišútovi, tajomníčke RNDr, Sivašovej ako aj všetkým členom AS EU v Bratislave a poďakovala 

všetkým za účasť na mimoriadnom zasadaní. 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.  

 

                                                                                                   prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.                                                                                                   

                                                                                               predsedníčka AS EU v Bratislave    

      

 

Overovatelia zápisnice:  

  

 Ing. Jana Švandová, PhD. (OEPaMU) – zamestnanecká časť  

  

  

Alexandra Gaherová (ŠP NHF) – študentská časť  

  

  

  


