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ZÁPIS Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 29.10.2020 

 

Prítomní:  14 členov AS EkF TUKE podľa elektronickej prezenčnej listiny 

vyplývajúcej zo záznamu; mandát za 1. ročník bakalárskeho štúdia je 

dočasne neobsadený. 

Hosť: doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. 

 

 

    Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia  doc. Bánociová 

2. Schválenie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 

3. Schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 

4. Prerokovanie materiálu „Národný integrovaný a  reformný plán” 

predložený MF SR a zaujatie stanoviska 

doc. Bánociová 

5. Záver zasadnutia doc. Bánociová 

 

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu a privítala všetkých prítomných členov 

AS EkF TUKE. Prítomných bolo 14 zástupcov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny. 

 

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisu 
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla senátora Jozefa 

Porvazníka a senátorku Tímeu Kakaščikovú.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o overovateľoch zápisnice v takejto podobe: 

 

AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 29.10.2020 

v zložení: senátor Jozef Porvazník  a senátorka Tímea Kakaščiková. 

 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 14 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že akademický senát schválil návrh ako uznesenie č. 

28/2020. 

 

K 3. bodu: Schvaľovanie programu zasadnutia 
Návrh programu zasadnutia bol predložený ako súčasť pozvánky na zasadnutie AS EkF TUKE 

spoločne s materiálmi, dňa 26.10.2020.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 29.10.2020 bez zmeny.  
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Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 14 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 29/2020. 

 

K bodu 4: Prerokovanie a schvaľovanie stanoviska k zverejnenému materiálu „Národný 

integrovaný a  reformný plán“ 

Predsedníčka senátu požiadala prítomných senátorov o vystúpenie k danému materiálu. 

 

Senátorka Raisova predniesla návrh: 

AS EkF TUKE pozitívne hodnotí snahu vlády o modernizáciu fungovania VŠ na Slovensku, ale 

predložený dokument „Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný a reformný plán“ 

nepovažuje za dostatočne jasne, zrozumiteľne a jednoznačne koncipovaný. Nesúhlasí s 

celoplošným konštatovaním nízkej kvality vysokých škôl a ich absolventov a nestotožňuje sa s 

navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl. Vyjadruje nesúhlas s 

pripravovaným obmedzením a v niektorých prípadoch zrušením akademických slobôd a to s 

odobratím práva senátov voliť rektorov, resp. dekanov. Spôsob voľby členov senátov, ich zloženie 

a právomoci sú dostatočnou zárukou, že fakulty a univerzity vedú kompetentní, akademickou 

obcou rešpektovaní a uznávaní riadiaci pracovníci. Sme toho názoru, že predkladateľ by mal 

vypracovať podrobný popis postupu naplnenia predkladaných cieľov a ten by mal predložiť a 

prekonzultovať v rámci širšej odbornej diskusie, ktorej súčasťou by mala byť aj akademická obec 

slovenských univerzít. 

 

Senátor Džupka predniesol svoj návrh: 

Akademický senát EkF TUKE vyjadruje podporu zachovaniu akademických slobôd. Víta aktivity, 

ktorých cieľom má byť zlepšenie fungovania vysokých škôl a vyššia transparentnosť všetkých 

procesov na univerzitách. Rozhodnutie o zmenách systému samosprávy univerzít a fakúlt, by však 

malo byť uskutočnené na základe širšej spoločenskej diskusie, ale predovšetkým diskusie v rámci 

akademickej obce. 

 

K obom návrhom prebehla krátka diskusia. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o návrhu uznesenia v opačnom poradí, teda najprv 

o návrhu senátora Džupku. 

 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 10 1 3 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 30/2020. 

 

V súlade s odporúčaním RVŠ SR, predsedníčka senátu navrhla aby stanovisko AS EkF TUKE tak, 

ako je uvedené v uznesení č. 30/2020 bolo zverejnené na web stránke AS EkF TUKE.  

AS EkF TUKE zverejní stanovisko k Národnému integrovanému a  reformnému plánu na web 

stránke fakulty. 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení: 
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AS EkF TUKE zverejní stanovisko k Národnému integrovanému a  reformnému plánu na web 

stránke EkF TUKE. 

 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 14 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 31/2020. 

 

K bodu 5: Záver zasadnutia 
Predsedníčka AS EkF TUKE poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu a zasadnutie 

akademického senátu ukončila. 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 29.10.2020 
  

28/2020        AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE dňa 

29.10.2020 v zložení: senátor Jozef Porvazník a senátorka Tímea Kakaščiková.  
29/2020         AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 29.10.2020 bez 

zmeny. 

30/2020 Akademický senát EkF TUKE vyjadruje podporu zachovaniu akademických 

slobôd. Víta aktivity, ktorých cieľom má byť zlepšenie fungovania vysokých škôl 

a vyššia transparentnosť všetkých procesov na univerzitách. Rozhodnutie o 

zmenách systému samosprávy univerzít a fakúlt, by však malo byť uskutočnené na 

základe širšej spoločenskej diskusie, ale predovšetkým diskusie v rámci 

akademickej obce. 

31/2020 AS EkF TUKE zverejní stanovisko k Národnému integrovanému a  reformnému  

  plánu na web stránke EkF TUKE. 

 
 

 

Košice, 29.10.2020 

 

Zapísal:    doc. Ing. Jozef Glova, PhD., v.r. 

 

Overili:    Ing. Jozef Porvazník, PhD., v.r. 

 

     Tímea Kakaščiková v.r. 

   

Predsedajúca: 

   doc. Ing. Anna Bánociová, PhD., v.r. 

   predsedníčka AS EkF TUKE     

 

 


