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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 17.09. 2018 

 

Prítomní:  13 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny 

 

Hostia:  doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE, 

 JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE 

 RNDr. Libuša Révészová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

 doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

 prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.,  

 
 

Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 

2. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 

3. Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia doc. Bánociová 

4. Informácie predsedu AS EkF TUKE doc. Bánociová 

5. Interpelácie doc. Bánociová 

6. Prerokovanie akreditačného spisu. doc. Šoltés  
7. Prerokovanie a schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na 

EkF TUKE pre akademický rok 2019/2020 
doc. Šoltés 

8. Prerokovanie a schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa 

na EkF TUKE pre akademický rok 2019/2020 

doc. Šoltés 

9. Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS EkF TUKE doc. Bánociová 

10. Rôzne doc. Bánociová 

11. Záver rokovania doc. Bánociová 

 

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 

Zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu a privítala všetkých prítomných členov AS EkF TUKE a hostí. 

Program  bol upravený v bode č. 6. Následne členovia senátu hlasovali o predstavenom programe zasadnutia. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania so zmenou.. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 23/2018. 

 

  

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníčka  AS  EkF TUKE  za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. Ing. Petra Džupku, PhD. a Bc. 

Šimona Uličného. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili.   

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľujú navrhnutí overovatelia zápisu bez 

zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 24/2018. 

  

 

K 3. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 
doc. Bánociová: Keďže akcia „Vítanie prvákov“ je v gescii študentskej časti senátu, tak ako akcia dopadla, resp. v akom 

je stave jej realizácia? 

Čeginíková: Zatiaľ sa nič nepripravilo. 
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Bc. Uličný: Pripravoval sa leták, ale nakoniec sa rozhodlo, že nebude sa nič robiť. Je však možné pripraviť 

jednoduchý leták o fungovaní EkF TUKE, ktoré možno bude distribuovaný do mailových schránok prvákov.   

RNDr. Révészová: Fyzický zápis prvákov nakoniec ostáva v platnosti, takže budúci rok je možné využiť túto 

platformu. 

doc.Šoltés: Je to aktivita Vás ako študentov, takže vedenie fakulty len uvíta takúto aktivitu, ak sa zrealizuje, 

napr. aj formou prípravy letáku.   

 

K 4. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE. 
Predsedníčka AS EkF TUKE členov senátu informovala o tom, že od posledného zasadnutia AS EkF TUKE sa 

neuskutočnilo žiadne zasadnutie AS TUKE.  

Z posledných zasadnutí RVŠ prišiel oznam o pripomienkovaní jednotlivých úprav zákonov. Medzi poslednými je aj 

úprava štruktúry odborov, v ktorej nedošlo k zásadným zmenám z pohľadu našich fakultných odborov.  

doc. Šoltés: Štruktúra odborov sa riešila už viac ako rok a nie sú tam zásadné veci, ktoré by sa nás dotýkali.  

 

K 5. bodu: Interpelácie 

Senát: Na minulom senáte bola vedením prisľúbená realizácia kurzu prvej pomoci počas Športového dňa fakulty. Ten 

bol nakoniec koncipovaný inak a nebol na ňom priestor pre danú aktivitu. Otázka je, ako sa to nakoniec zrealizuje? 

A ako je to s lekárničkami v priestoroch fakulty a v ZP2, boli skontrolované?  

doc.Šoltés: Je v pláne uskutočniť niečo ako „Deň prvej pomoci“ a v priebehu tohto semestra by to mohlo byť 

zrealizované. Informácia pôjde potom do ekf - listu. Lekárničky boli skontrolované v rámci EkF. Zistíme, v akom stave 

sú lekárničky v ZP miestnostiach.  

Ing. Paľová: Prečo nie je zverejnený rokovací poriadok pre AS EkF TUKE na oficiálnej web stránke? 

 Senát: Berieme na vedomie, bude zverejnený. 

Ing. Paľová: Bolo by možné zasielať materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania AS EkF TUKE s väčším časovým 

predstihom, aby sme si ich mohli dôsledne preštudovať? 

 

Džupka: Bolo by možné posielať info o výučbe zahraničných študentov v skoršom termíne, ako len na začiatku 

semestra. 

 doc. Šoltés: Je snaha to urobiť čo v najskoršom termíne, ale prispôsobujeme sa okolnostiam.  

 

K 6. bodu: Prerokovanie akreditačných spisov. 

Dekan fakulty predložil senátu na prerokovanie akreditačné spisy, z dôvodu reakreditácie jednotlivých programov. Ide 

o  

- Akreditačný spis študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy v 1. stupni v dennej aj externej 

forme,  

- Akreditačný spis študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie v druhom stupni v dennej aj 

externej forme,  

- Akreditačný spis študijného programu Priestorová a regionálna ekonómia v treťom stupni v dennej aj externej 

forme.   

doc. Šoltés: Ide o reakreditáciu z dôvodu zmien názvu, resp. legislatívnych zmien, ktoré nastali.  

prof. Gazda: Podmienky pre externé štúdium – legislatívne sa zmenila dĺžka externého štúdia, sub-garantkou sa stala 

doc. Gavurová (nahradila prof. Šoltésa). Došlo k zmene štruktúry zamestnancov, keďže došlo k habilitácii nových 

docentov, čo pozitívne zmenilo štruktúru zamestnancov.  

doc. Gavurová: Ide o aktualizáciu štruktúry katedier a podľa prehľadu dosiahnutých zmien konštatujem, že došlo ku 

pozitívnemu kvalitatívnemu posunu.  

Poznámka od prof. Hudeca.... rekreditácia je z jediného dôvodu – zmena názvu študijného programu. Všetky súbory sú 

aktualizované, ale nie sú podstatne zmenené (žiadne iné predmety ani garanti) kvôli tomu, aby akreditačná komisia 

mohla vychádzať z predchádzajúceho hodnotenia. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE k tomuto bodu otvorila diskusiu. 

 

Ing. Paľová: Dostali sme len prílohu A. To znamená, že len táto príloha je menená? 

doc. Šoltés: Ostatné prílohy a časti spisu ostali bez zmeny, na VR EKF pôjde celý spis. 

doc. Bánociová: Ako je to s cvičiacimi? Je to formalita, alebo je to potrebné upravovať? 

doc. Šoltés: Malo by to byť čo najviac aktuálne.  

Ing. Raisová: Máme niekoľko pripomienok k personálnemu obsadeniu jednotlivých predmetov, vedúcich záverečných 

prác, ako aj k niekoľkým formuláciám v texte. Ako ich je možné zakomponovať do finálnej verzie? 

 doc. Šoltés: Pošlite všetky pripomienky mne a následne ich rozpošlem zodpovedným osobám.  

doc. Glova: Noví docenti, ktorí boli habilitovaní od dátumu akreditácie alebo k dátumu akreditácie? 
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doc. Šoltés: Ešte raz skontrolujeme, ktorý dátum tam má byť určujúci.  

 

AS EkF TUKE prerokoval návrh študijných plánov EkF TUKE v programe EaMVS pre I. stupeň štúdia 

vypracovaných v slovenskom jazyku. Následne AS EkF TUKE prerokoval návrh študijných plánov EkF TUKE 

v programe FBI pre II. stupeň štúdia vypracovaných v slovenskom jazyku. Na záver AS EkF TUKE prerokoval návrh 

študijných plánov EkF TUKE v programe PRE v III. stupni štúdia vypracovaných v slovenskom jazyku. V závere  

predsedníčka AS EkF TUKE požiadala zástupcov študentov študijných programov EaMVS, FBI aj PaRe (Ing. Jozef 

Bľanda za PaRe, Bc. Šofranková Darina za FBI, Denisa Siantová za EaMVS), aby boli prítomní na zasadnutí VR EkF 

(21.9.2018 o 10:00), kde sa bude predložený dokument schvaľovať. 

 

K 7. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na EkF TUKE 

pre akademický rok 2019/2020. 

Dekan fakulty predložil senátu na schválenie dokument „Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na EkF 

TUKE pre akademický rok 2019/2020“. Následne sa k dokumentu vyjadrila prodekanka, pani RNDr. Révészová, ktorá 

v krátkosti predstavila dokument a jeho hlavné časti. Predsedníčka AS EkF TUKE k tomuto bodu otvorila diskusiu. 

 

Ing. Raisová: Bolo by možné zakomponovať do kritérií pre zahraničných študentov kritérium znalosti jazyka a kritérium 

študijných výsledkov? 

RNDr. Révészová: Nie je možné stanoviť všeobecné pravidlá, keďže hodnotenia z rôznych inštitúcií a jazykové 

znalosti sú rôzne a hodnotenia sú niekedy neporovnateľné. Katedra jazykov poskytuje predovšetkým študentom 

z Ukrajiny, ktorí tvoria pomerne veľkú časť týchto študentov, kurzy slovenčiny. Z iných krajín, napr. výberové konanie 

priamo v Indii by malo zabezpečiť lepšiu kvalitu vedomostí študentov. Zahraničný študent si musí nechať nostrifikovať 

svoje stredoškolské vzdelanie, čiže z pohľadu zákona by mali byť štúdiá porovnateľné.  

 

doc. Šoltés: Reakcia na šumy ohľadne kvality fakulty: minulý rok nastúpilo do 1. ročníka 1. stupňa 225 študentov, tento 

rok nastúpilo do 2. ročníka 1. stupňa 165 študentov – je to systém, v ktorom si fakulta ešte stále dokáže urobiť dostatočnú 

selekciu študentov a môže sa snažiť o udržanie a zvyšovanie kvality svojich absolventov. 

 

Bc. Uličný: Čo je dôvodom odbornej skúšky z jazyka? 

doc. Šoltés: Lebo sme presvedčení o tom, že absolvent našej fakulty má mať vo svojom komplexnom profile aj 

odbornú skúšku z jazyka a jazykovú vybavenosť.  

RNDr. Réveszová: Je potrebné to brať ako možnosť rozšírenia svojho vzdelania a konkurenčnú výhodu 

študenta, ktorý to na našej fakulte absolvuje.  

doc. Glova: Možno by to bolo pre študenta akceptovateľnejšie, ak by sa za túto skúšku dal získať certifikát.  

doc.Šoltés: Nie som si istý, či by si to nevyžadovalo už aj externú certifikáciu. A má byť to cesta, aby sme od 

študentov vyžadovali externú certifikáciu? 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh: „Zásady prijímacieho 

konania na štúdium prvého stupňa na EkF TUKE pre akademický rok 2019/2020“ bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 25/2018. 

 

K 8. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE 

pre akademický rok 2019/2020. 

Dekan fakulty predložil senátu na schválenie dokument „Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na 

EkF TUKE pre akademický rok 2019/2020“. Následne sa k dokumentu vyjadrila prodekanka, pani RNDr. Révészová, 

ktorá v krátkosti predstavila dokument a jeho hlavné časti. Za hlavný dôvod schvaľovania už teraz uviedla, že 

v novembri bude toto štúdium inzerované v periodikách, a teda aby už boli inzerované schválené zásady.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE k tomuto bodu otvorila diskusiu. 

 

doc. Glova: Bude skúška z jazyka opäť podmienkou? 

RNDr. Réveszová: V minulosti boli študenti bez odbornej skúšky z jazyka prijímaní na štúdium na 2. stupni 

podmienečne a skúšku z jazyka si museli dorobiť do 3. semestra štúdia. Od tohto roka všetci študenti BC. stupňa na 

našej fakulte sú povinní v 3. ročníku predmet „Odborná skúška z jazyka“ absolvovať. Študenti, ktorí idú ešte podľa 

starého systému a skúšku neurobili v 3. ročníku, majú povinnosť túto skúšku urobiť do 2 semestrov Ing. štúdia.  
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Ing. Raisová: Pri udeľovaní bodov pre prijímanie na Ing. stupeň by mal byť prospech študentov vážený vyššou váhou. 

Povedie to aj k vyššej kvalite.  

RNDr. Réveszová Na základe skúseností, nie vždy dobrý vážený priemer znamená schopnosť študovať na našej 

fakulte. Okrem toho, nie vždy odráža reálne vzdelanie toho študenta.  

doc. Šoltés: Časom je možné uvažovať aj o tomto prístupe, v súčasnosti je filozofia postavená na vytvorení 

priestoru pre to, aby prioritne naši študenti mali možnosť na fakulte dokončiť svoje ING. štúdium.  

 

Bc. Uličný: Ešte stále platí to, že ak niekto chce ísť na FBI, tak len s ekonomickým zameraním? 

RNDr. Réveszová: Áno, a v odbore EaMVS platí aj to, že môžu to byť aj právne odbory.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh: „Zásady prijímacieho 

konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE pre akademický rok 2019/2020“ bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 26/2018. 

 

K 9. bodu: Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS EkF TUKE. 

Dňa 12.11.2018 končí volebné obdobie súčasného akademického senátu. Je potrebné pripraviť voľby. Predsedníčka 

AS EkF v zmysle Zásad volieb do akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v 

Košiciach predložila na prerokovanie vyhlásenie volieb do AS EkF na nasledujúce funkčné obdobie a 

organizačné zabezpečenie týchto volieb v takomto harmonograme:  

 

17.09.2018 Vyhlásenie volieb na web stránke fakulty a oficiálnej výveske senátu 

(zodpovedná osoba: Ing. Raisová) 

do 08.10.2018 Dodanie kompletných zoznamov všetkých členov akademickej obce fakulty 

k rukám predsedníčky AS EkF TUKE ( zodpovedná osoba: doc. Šoltés) 

do 09.10.2018 Zverejnenie oficiálnych zoznamov členov akademickej obce podľa 

jednotlivých katedier a ročníkov štúdia (zodpovedná osoba: doc. 

Bánociová) 

do 17.10.2018 do 12:00  Zber návrhov na kandidátov k rukám predsedníčky AS EkF TUKE 

(zodpovedná osoba: doc. Bánociová) 

24.10.2018 od 9:00 – 14:00  Voľby do AS EkF TUKE (zodpovedná osoba: vedenie AS EkF TUKE 

a predseda volebnej komisie) 

25.10.2018 Oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb na web stránke fakulty a oficiálnej 

výveske senátu (zodpovedná osoba: predseda volebnej komisie) 

 

K bodom harmonogramu: Oficiálne zoznamy členov akademickej obce budú zverejnené na sekretariátoch 

katedier – KET a KRVaM u Ing. Vojtekovej; KF a KBaI u p.Rzepielovej a KAMaHI u Ing. Skopárovej. 

Zároveň budú zaslané mailom od jednotlivých sekretariátov. Pre študentov budú zverejnené vo výveskách 

jednotlivých ročníkov. 

Návrhy na kandidátov – tlačivá – je potrebné doniesť podpísané v dvoch origináloch, pričom platným 

návrhom bude ten, ktorý bol podpísaný doc. Bánociovou. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE predstavila návrh volebnej komisie v takomto zložení: 

KAMaHI:  Ing. Martin Vejačka, PhD. (náhradník: RNDr. Erika Liptáková, PhD.) 

KF: Ing. Radoslav Bajus, PhD. (náhradník: Ing. Monika Harčariková, PhD.) 

KBaI:  Ing. Jozef Porvazník, PhD. (náhradník: doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.) 

KET:  Ing. Gabriela Koľveková, PhD. (náhradník: Ing. Veronika Šulíková, PhD.) 

KRVaM doc. Ing. Peter Burger, PhD. (náhradník: Ing. Iveta Korobaničová, PhD.) 

2. ročník/1.stupeň: Jana Mišenčíková (náhradník: Denis Antoš) 

3. ročník/1.stupeň: Dávid Šimíček (náhradník: Jana Krišková)  

4. ročník/2.stupeň: Bc. Tomas Wondra (náhradník: Bc. Marek Uličný),  

5. ročník/2.stupeň: Bc. Gabriela Molčanová (náhradník: Bc. Eva Molčanová)  
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Predsedníčka AS EkF TUKE predstavila návrh predsedu volebnej komisie pre voľby do AS EkF TUKE: 

Predseda volebnej komisie: doc. Ing. Peter Burger, PhD. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým AS EkF TUKE vyhlasuje voľby do AS EkF 

TUKE: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 27/2018. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým AS EkF TUKE poveruje vedenie AS EkF TUKE, 

aby organizačne pripravilo voľby do AS EkF TUKE: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 28/2018. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým AS EkF TUKE ukladá povinnosť vedeniu EkF 

TUKE, aby vytvorilo a predložilo predsedníčke AS EKF TUKE zoznam členov akademickej obce EkF podľa katedier 

a podľa ročníkov a to do 8.10.2018: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 29/2018. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre 

voľby do AS EkF TUKE v termíne 24.10.2018 v predstavenom zložení: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 30/2018. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým AS EkF TUKE vymenúva doc. Ing. Petra 

Burgera, PhD. za predsedu volebnej komisie pre voľby do AS EkF TUKE v termíne 24.10.2018 : 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 31/2018. 

 
K 10. bodu: Rôzne 

Do tohto bodu neboli zaradené žiadne informácie a udalosti.  

 

K 11. bodu: Záver rokovania 
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Bánociová, poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu a zasadnutie senátu 

ukončila. 

 

  



6 

UZNESENIA 

 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 17. 09. 2018 

 

 

23/2018 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 17. 09. 2018 so zmenou. 

24/2018 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 17. 09. 2018 v zložení: 

doc. Ing. Peter Džupka, PhD. a Bc. Šimon Uličný. 

25/2018 AS EkF TUKE schvaľuje návrh : „Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na EkF TUKE 

pre akademický rok 2019/2020“ v podobe predloženej dekanom fakulty, bez pripomienok.   

26/2018 AS EkF TUKE schvaľuje návrh : „Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE 

pre akademický rok 2019/2020“ v podobe predloženej dekanom fakulty, bez pripomienok.   

27/2018 AS EkF TUKE vyhlasuje voľby do Akademického senátu Ekonomickej fakulty TUKE na nasledujúce 

funkčné obdobie (od 12.11.2018 – 12.11.2022) na deň 24.10.2018 v čase od 9:00 do 14:00 v zasadačke 

dekana EkF, Nemcovej 32, 2.poschodie. 

28/2018 AS EkF TUKE poveruje vedenie AS EkF TUKE, aby zabezpečilo všetky potrebné formuláre a písomné 

materiály pre bezproblémový priebeh volieb do AS EkF TUKE.  

 Zodpovední: predsedníčka a podpredsedníčka AS 

EkF TUKE (v spolupráci s volebnou komisiou) 

29/2018 AS EkF TUKE ukladá vedeniu fakulty predložiť predsedníčke AS EkF TUKE zoznam členov akademickej 

obce (AO) EkF podľa katedier a podľa ročníkov.  

         Zodpovedný: dekan fakulty  

         Termín: 08.10.2018 

30/2018 AS EkF zriaďuje volebnú komisiu pre voľby do AS EkF TUKE v termíne 24.10.2018 v tomto zložení: 
 KAMaHI:  Ing. Martin Vejačka, PhD. (náhradník: RNDr. Erika Liptáková, PhD.) 

 KF: Ing. Radoslav Bajus, PhD. (náhradník: Ing. Monika Harčariková, PhD.) 

 KBaI:  Ing. Jozef Porvazník, PhD. (náhradník: doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.) 

 KET:  Ing. Gabriela Koľveková, PhD. (náhradník: Ing. Veronika Šulíková, PhD.) 

 KRVaM doc. Ing. Peter Burger, PhD. (náhradník: Ing. Iveta Korobaničová, PhD.) 

 2. ročník/1.stupeň: Jana Mišenčíková (náhradník: Denis Antoš) 

 3. ročník/1.stupeň: Dávid Šimíček (náhradník: Jana Krišková)  

 4. ročník/2.stupeň: Bc. Tomas Wondra (náhradník: Bc. Marek Uličný),  

 5. ročník/2.stupeň: Bc. Gabriela Molčanová (náhradník: Bc. Eva Molčanová)  

 

31/2018 AS EkF TUKE vymenúva doc. Ing. Petra Burgera, PhD. za predsedu volebnej komisie pre voľby do AS EkF 

TUKE.   

 

Košice 17. septembra 2018 

 

Zapísala:  

 

Ing. Manuela Raisová, PhD.    ............................................  

 

Overili:  

 

doc. Ing. Peter Džupka, PhD.    .............................................. 

 

Bc. Šimon Uličný     .............................................. 

 

Schválil:  

 

 ........................................................ 

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. 

 predsedníčka AS EkF TUKE  


