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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 10.12.2019 
 

Prítomní:  14 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny, senátor Šimon Uličný 

ospravedlnený 

 

Pozvaní hostia:      doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., RNDr. Libuša Réveszová, PhD., doc. Ing. MVDr. 

Ján Buleca, PhD., doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., JUDr. Mária Geralská 

 

    Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia  doc. Bánociová 

2. Schválenie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 

3. Schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE doc. Glova 

5. Interpelácie doc. Bánociová 

6. Rôzne doc. Bánociová 

7. Záver zasadnutia doc. Bánociová 

 

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

TUKE ako aj pozvaných hostí. Na začiatku zasadnutia boli prítomní 13 senátori, neprítomný bol 

ospravedlnený senátor Šimon Uličný a senátorka Manuela Raisová (vopred sa ospravedlnila, že bude 

meškať z dôvodu realizovanej výučby). 

 

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

a senátora Juraja Nestoríka.  

 

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 10.12.2019 v zložení: 

senátor Matúš Kubák a senátor Juraj Nestorík. 

 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 12 0 1 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že akademický senát schválil návrh ako uznesenie č. 77/2019. 

 

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

03.12.2019. Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení: 

 

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 10.12.2019  
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Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že akademický senát schválil návrh ako uznesenie č. 78/2019. 

 

K 4. bodu: Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE 
 

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala senátora Jozefa Glovu o uvedenie bodov, ktoré ostali nedoriešené 

z minulých zasadnutí AS EkF TUKE. Senátor Jozef Glova uviedol tieto body: rokovací poriadok; 

legislatívna komisia AS EkF TUKE; právna analýza interných predpisov. 

 

Prítomní senátori AS EkF TUKE sa uzhodli na mimoriadnom zasadnutí AS EkF TUKE k rokovaciemu 

poriadku AS EkF TUKE dňa 23.01.2020 o 8:15 hod., bez námietky. 

Rovnako sa v rámci daného zasadnutia prerokujú veci týkajúce sa legislatívnej komisie AS EkF TUKE, 

právnej analýzy interných predpisov, ako aj iniciovania možných zmien v zásadách volieb do AS EkF 

TUKE. 

 

K 5. bodu: Interpelácie 

- Senátor Džupka – členmi katedry boli vznesené otázky na podporné zabezpečovanie administratívneho 

chodu katedry, predovšetkým v oblasti projektov (situácia ohľadom sekretariátu). 

- odpoveď dekana fakulty – situácia je v dôsledku organizačnej zmeny. Bude sa tým vedenie zaoberať. 

Máme zabezpečiť osobnú asistenciu pri projektoch, čo si zvyčajne robia samostatne riešitelia? Agendu 

týkajúcu sa projektov si robí človek zvyčajne sám. Ale je to na dohode, čo fakulta vie a čo nie pokrývať. 

Bude sa to riešiť na úrovni vedúcich katedier. 

 

- Senátor Džupka položil otázku: Kedy by mohli byť schránky na doručovanie pošty pre jednotlivých 

zamestnancov?  

- odpoveď tajomníčky a dekana fakulty: február 2020 

 

Senátorka Raisová prišla o 10:28 hod. (vopred sa ospravedlnila, bola na výuke). Od toho času je prítomných 

14 senátorov. 

 

- Senátor Kubák uviedol, že ak člen katedry predkladá projekt APVV a potrebuje jazykovú korektúru, kto 

má hradiť výdavky s jej zabezpečením? Preto sa pýta, aké sú pravidlá, resp. možnosti jazykových korektúr 

pre projekty, rovnako preplácania korektúr vedeckých publikácii mimo projektových zdrojov. 

- odpoveď dekana fakulty: cca. 90 % zamestnancov si to zabezpečuje samostatne. Má sa to riešiť najprv na 

úrovni vedúceho katedry. 

- Tajomníčka fakulty upresnila, že je potrebné zobrať do úvahy aj prieskum trhu, keďže ide o verejné 

obstaranie služby.  

 

Senátor Glova odišiel o 10:40 hod. (vopred sa ospravedlnil, išiel na výuku). V tomto okamihu je na 

zasadnutí prítomných 13 senátorov. 

 

K 6. bodu: Rôzne 
- doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. informoval o zasadnutí Rady vysokých škôl SR, pričom hovoril o novo 

pripravovaných štandardoch pre riadenie kvality výučby, habilitačné a inauguračné konania. Podal 

informáciu, že 17.12.2019 bude ďalšie zasadnutie Rady vysokých škôl, na ktorom sa bude prejednávať 

rozpočet vysokých škôl. 
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- Dekan fakulty doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. informoval, že novou akreditáciou bola vypísaná výzva na 

hodnotiteľov. Apeloval, aby sa do výzvy prihlásili jednotliví zamestnanci. Taktiež informoval, že je aj 

výzva na posudzovateľov pre Erasmus+. Ďalej informoval, že je rozbehnutý projekt spoločných univerzít 

v rámci EÚ, kde TUKE dostala ponuku z Nice. Rovnako informoval o tom, že vznikla V7 z pôvodnej V8 

slovenských univerzít. V budúcnosti sa uvažuje nad spojením UPJŠ,  Univerzity veterinárneho lekárstva a 

TUKE. Taktiež uviedol, že momentálne je už pripravený aj rozpočet TUKE, ktorý je priaznivý pre EkF. 

Poďakoval sa členom AS EkF TUKE za ich prácu počas roka 2019.  

 

- Senátor Peter Džupka sa poďakoval vedeniu EkF za apelovanie na vedenie TUKE na nutnú opravu 

parkoviska pred budovou Nemcovej 32.  

 

- Senátorka Dana Paľová apelovala na vedenie TUKE, resp. OHS TUKE, aby v prípade univerzitných akcií 

aspoň deň vopred dali vedieť, že je na TUKE nejaká akcia a bude znížený počet parkovacích miest. Ako 

uviedla, dala aj podnet na dané pracovisko rektorátu TUKE, ktoré to má na starosti. 

 

- doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. uviedol, že je zmätok pri označovaní miestností na EkF TUKE.  

- doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. uviedol, že by bolo vhodné aby sa zamedzil pohyb chodcov na 

parkovisku pred budovou EkF TUKE. Je to nebezpečné, najmä pri vycúvaní z parkovacích miest. 

 

Z dôvodu odchodu do dôchodku tajomníčky EkF TUKE, predsedníčka AS EkF TUKE sa JUDr. Márii 

Geralskej poďakovala za spoluprácu. 

 

K 7. bodu: Záver zasadnutia 
Predsedníčka AS EkF TUKE poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu, prítomným hosťom za 

účasť a zasadnutie akademického senátu ukončila. 

 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 10.12.2019 
  

77/2019        AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 

10.12.2019 v zložení: senátor Matúš Kubák a senátor Juraj Nestorík. 

78/2019         AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 10.12.2019 bez zmeny. 

 

Košice, 10.12.2019 

 

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

 

Overili:    Ing. Matúš Kubák, PhD. v.r.     

     Juraj Nestorík v.r.          

   
Predsedajúca: 

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

    predsedníčka AS EkF TUKE     

 


