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 ZÁPISNICA  Z MIMORIADNÉHO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 05. 03. 2019 

 

Prítomní:   14 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny; mandát za 1. ročník bakalárskeho štúdia 

je dočasne uvoľnený. 

 

Pozvaní hostia:  JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE 

  

 

Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia doc. Bánociová 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 
3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 
4. Obsadenie uvoľneného mandátu v študentskej časti AS EkF TUKE doc. Bánociová 

5. Záver zasadnutia doc. Bánociová 

 

 

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia 

Mimoriadne zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu po overení prítomnosti  členov AS EkF 

zapísaných v prezenčnej listine z mimoriadného zasadnutia. Ako uviedla, zvolanie mimoriadného zasadnutia bolo 

iniciované piatimi členmi zamestnaneckej časti AS EkF TUKE. Zároveň privítala pozvaného hosťa JUDr. Geralskú 

a prítomnú verejnosť.  

 

K 2. bodu: Schvaľovanie programu zasadnutia 

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia bol predložený dňa 28.02.2019. 

 

Predsedníčka AS EkF chcela dať hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania. O slovo 

požiadal Mgr. Ing. Malatinec, PhD. Vo svojej reakcii namietal funkčnosť AS EkF, a to z jeho pohľadu z dôvodu 

nekompletnosti senátu (podľa inerných predpisov je to 15 členov). Ako argument uviedol skutočnosť, že takáto 

situácia (rozhodovanie pri neobsadených mandátoch v AS EkF) nie je aktuálne upravená v interných predpisoch 

fakulty a nie je jasné napr. či pri hlasovaní dochádza k znižovaniu kvóra (t.j. najnižší počet členov AS EkF 

nevyhnutne potrebný na prijatie rozhodnutia) alebo či senát napĺňa zákonnú podmienku min. jeden tretiny členov v 

rámci študentskej časti. Podľa jeho názoru sa senát nemôže uznášať a ním iniciované mimoriadne zasadnutie malo byť 

len pracovným  stretnutímza účelom vysvetlenia vzniknutej situácie ohľadom uvoľneného mandátu, bez prijímania 

rozhodnutí. Jeho postoj vo svojom vystúpení rovnako podporil doc. Ing. Džupka, PhD., ktorý rovnako namietal 

funkčnosť senátu, čo vidí ako obrovský problém. 

S pohľadom Mgr. Ing. Malatinca, PhD. nesúhlasila Ing. Raisová, PhD., rovnako aj ďalší senátori. 

Pre právny výklad bol požiadaný pozvaný hosť AS EkF JUDr. Geralská. Ta odmietla interpretáciu nefunkčnosti 

senátu, jej výklad vzniknutej situácie s uvoľneným mandátom bol taký, že AS EkF je v súčasnej situácie funkčný 

a uznášaniaschopný. 

Predsedníčka AS EkF sa pýtala Mgr. Ing. Malatinca, PhD. prečo zvolal mimoriadne zasadnutie AS EkF, ak je podľa 

jeho presvedčenia senát nefunkčný, prečo sa podpísal na prezenčnej listine, a v podstate robil všetky kroky, ktoré 

dokazujú funkčnosť senátu a normálne uskutočnenie mimoriadneho zasadnutia AS EkF.  

V diskusii vystúpili aj ďalší senátori, ale len zo zamestnaneckej časti senátu, ktorí považovali AS EkF za plne 

funkčný. Medzi nimi doc. Ing. Mirdala, PhD., Mgr. Mojsejová, PhD., doc. Ing. Andrejovská, PhD., rovnako aj doc. 

Ing. Glova, PhD. 

Mgr. Mojsejová, PhD. v diskusii dodala, že podobná situácia vzniká každoročne v júni, pre končiace ročníky napr. 

v inžinierskom stupni štúdia, kedy zástupca 5. ročníka po absolvovaní štátnych skúšok prestáva byť študentom 

a uvoľnený mandát sa obsadzuje až v septembri.  

 

Po dlhej diskusii k námietkam Mgr. Ing. Malatinca, PhD. dala predsedníčka AS EkF TUKE hlasovať o návrhu 

uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania s uvedenými zmenami. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 11 0 3 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 09/2019. 
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K 3. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníčka AS EkF TUKE navrhla za overovateľov zápisnice z mimoriadného zasadnutia AS EkF TUKE Mgr. 

Mojsejovú, PhD. za zamestnaneckú časť AS EkF a Nestorika za študentskú časť AS EkF. Navrhnutí členovia AS EkF 

TUKE s návrhom súhlasili. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým sa schvaľujú navrhnutí overovatelia 

zápisu. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 11 0 3 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 10/2019. 

  

K 4. bodu: Obsadenie uvoľneného mandátu 

Predsedníčka senátu vyzvala predkladateľov žiadosti, aby  oboznámili AS EkF s dôvodmi zvolania mimoriadneho 

zasadnutia AS EkF. Vystúpil senátor Mgr. Ing. Malatinec, PhD., ktorý uviedol že on inicioval zvolanie mimoriadneho 

zasadnutia AS EkF, pričom ho podporili ešte ďalší štyria členovia zo zamestnaneckej časti AS EkF. Podľa jeho názoru 

nie je súčasná situácia riešená v interných predpisoch AS EkF, pričom ako uviedol, AS EkF môže postupovať len 

podľa toho čo má upravené zákonom alebo svojimi predpismi. Ako uviedol, nesúhlasí s postupom, s ktorým ho 

oboznámila predsedníčka AS EkF, ani so spôsobom ako vyjadrili svoju vôľu náhradníci na uvoľnený mandát. Podľa 

jeho názoru je tak možné urobiť len písomnou formou, čo ako povedal upravuje aj Občiansky zákonník. Ako uviedol, 

právo určenia náhradníka má v tomto prípade doc. Ing. Burger, PhD. ako predseda poslednej volebnej komisie pre 

voľby do AS EkF. Podľa neho  si AS EkF nemôže sám obsadzovať mandáty, toto právo má len predseda volebnej 

komisie. V diskusii ďalej vystúpil doc. Ing. Džupka, PhD., ktorý apeloval na to, aby aby bol tento proces 

transparentný, voči uchádzačom jednotný a v súlade so zákonom a internými predpismi. Prejavy vôle kandidátov 

musia byť urobené jasne a v prípade ich písomnej formy aj podpísané konajúcou osobou.  

Po prednesení zdôvodnenia vystúpila predsedníčka AS EkF, pričom uviedla, že zástupca 1. ročníka Bc. štúdia Samuel 

Parlagi prerušil svoje štúdium dňa 11.02.2019, o prerušení ktorého sa dozvedela od Ing. Paľovej, PhD., pričom sa 

obrátila na študijné oddelenie EkF TUKE, kde jej to potvrdili, čo sa aj stalo. Týmto sa uvoľnil mandát AS EkF za 

študentov 1. ročníka Bc. štúdia, a to priamo podľa § 26 ods. 6 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 

Takúto situáciu podľa jej názoru upravujú Zásady voľby do AS EkF, kde ako prečítala:“Uvoľnené miesto z radov 

študentskej časti AS EkF sa obsadí novým členom z kandidátov, ktorí neboli zvolení v riadnych voľbách a sú v 

príslušnom funkčnom období a za príslušný ročník náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Funkčné 

obdobie nového člena trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo“. Ako zdôraznila, 

v predmetnej veci zistila, že existujú dvaja náhradníci s rovnakým počtom hlasov, konkrétne Jakub Kofčák a Soňa 

Závodná, a preto zistila prejav ich vôle a súhlas s uplatnením mandátu. Kandidát Soňa Závodná prejavila svoju 

slobodnú vôľu e-mailom z oficiálnej študentskej adresy student.tuke.sk, a to tak že sa mandátu vzdáva, čo následne 

ďalším emailom odvolala. Predsedníčka senátu sa jej poďakovala za informovanie o rozhodnutí. Jakub Kofčák 

prejavil svoju vôľu osobne za následného prizvania podpredsedu AS EkF doc. Ing. Glovu, PhD., a to tak že mandát 

prijíma. Následne však Soňa Závodná vzala späť svoj prejav vôle, čo urobila e-mailom. Predsedníčka AS EkF 

zdôraznila, že žiadne iné kroky neurobila, neinformovala ani jedného študenta, vzniknutú situáciu chcela riešiť na 

najbližšom riadnom zasadnutí AS EkF dňa 19.03.2019. 

Na vystúpenie predsedníčky senátu reagovala, Mgr. Mojsejová, PhD. že vyjadrením, že jej verí, ale sú tu pochybnosti 

a z tohto dôvodu je potrebné ich vyjasniť a požiadať študentov, aby sa jasne písomne vyjadrili. 

Ing. Raisová, PhD. súhlasí s názorom predsedníčky. 

Doc. Ing. Džupka, PhD. vyzval na transparentné konanie v rámci senátu EkF TUKE v tejto otázke.  

Predsedníčka senátu doc. Bánociová uviedla, že AS EkF koná transparentne, pričom zopakoval, že neboli urobené 

žiadne kroky a uvoľnený mandát neobsadil žiaden z náhradníkov, ani so žiadnym z nich nebolo nijako inak 

komunikované v tejto veci. 

Mgr. Ing. Malatinec, PhD. uviedol, že podľa jeho názoru sa situácia mala riešiť  riešiť rozhodnými voľbami medzi 

náhradníkmi, ktorí sa na náhradníckom mieste umiestnili s rovnakým počtom hlasov. . 

Ing. Raisová, PhD. a doc. Ing. Andrejovská, PhD.  podporili postup predsedníčky AS EkF.  

Podľa Ing. Paľovej, PhD. by mali byť vyhlásené voľby a zároveň vyzvala študentov na ich názor. 

Zo študentov vystúpil Ing. Šafár, pričom ako uviedol spôsob komunikácie v rámci senátu nie je podľa jeho názoru 

dôstojný. Z jeho vyjadrenia vyplynulo, že súhlasí s krokmi realizovanými predsedníčkou AS EkF. 

Následne vystúpil doc. Ing. Glova, PhD., ktorý podporil pohľad na vec predsedníčky senátu. Zároveň uviedol, že senát 

by v tomto mohol prijať svoj pohľad a uznesenie. 
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Mgr. Alena Mojsejová, PhD. navrhovala svoje uznesenie, a to v zmysle písomného vyjadrenia náhradníkov. Zo strany 

AS EkF boli navrhované protinávrhy. V tejto fáze bolo zasadnutie predsedníčkou AS EkF prerušené o 13:10 hod. na 

10 minút. 

 

Po uplynutí prestávky v mimoriadnom zasadnutí, predsedníčka AS EkF TUKE overila prítomnosť členov senátu 

a pokračovala v zasadnutí. Mgr. Mojsejová, PhD. predniesla návrh uznesenia v znení: 

AS EkF TUKE žiada študentov, ktorí sú na mieste náhradníkov v poradí, teda Soňu Závodnú a Jakuba Kofčáka, aby 

doručili do rúk podpredsedovi senátu za zamestnaneckú časť písomne vyhlásenie s vlastnoručným podpisom 

o uplatnení, resp. vzdaní sa mandátu za prvý ročník Bc. stupňa štúdia. Termín doručenia je najneskôr do 18. 03. 2019 

do 12.00 hod. Nedoručenie vyhlásenia v stanovenom termíne bude AS EkF TUKE považovať za vzdanie sa mandátu. 

AS EkF TUKE poveruje podpredsedníčku AS EkF TUKE za študentskú časť, aby o tomto rozhodnutí informovala 

oboch náhradníkov do 08.03.2019.  

 

Predsedníčka senátu dala o návrhu na uznesenie hlasovať, pričom opätovne overila prítomnosť členov senátu a 

konštatovala, že sú prítomní 14 členovia AS EkF TUKE zapísaní v prezenčnej listine. 

 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 11 0 3 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 11/2019. 

 
K 5. bodu: Záver rokovania 
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Ing. Bánociová, PhD., ukončila zasadnutie AS EkF TUKE. 
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UZNESENIA 

 

z mimoriadného zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 05. 03. 2019 

 

09/2019 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 05. 03. 2019 bez zmien. 

10/2019 AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 05. 03. 2019 

v zložení: Mgr. Alena Mojsejová, PhD. a Juraj Nestorík.  

11/2019 AS EkF TUKE žiada študentov, ktorí sú na mieste náhradníkov v poradí, teda Soňu Závodnú a Jakuba 

Kofčáka, aby doručili do rúk podpredsedovi senátu za zamestnaneckú časť písomne vyhlásenie 

s vlastnoručným podpisom o uplatnení, resp. vzdaní sa mandátu za prvý ročník Bc. stupňa štúdia. Termín 

doručenia je najneskôr do 18. 03. 2019 do 12.00 hod. Nedoručenie vyhlásenia v stanovenom termíne bude 

AS EkF TUKE považovať za vzdanie sa mandátu. AS EkF TUKE poveruje podpredsedníčku AS EkF 

TUKE za študentskú časť, aby o tomto rozhodnutí informovala oboch náhradníkov do 08.03.2019.  

 

 

Košice, 5. marca 2019 

 

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

 

Overili:  Mgr. Alena Mojsejová, PhD., v.r. 

 

Juraj Nestorík, v.r.     

 

Schválila:  

  

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. v.r. 

 predsedníčka AS EkF TUKE  


