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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 23. 02. 2017 

 

Prítomní:  14 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny 

 

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

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

 JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE 
 

Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 

2. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 

3. Informácie predsedu AS EkF TUKE doc. Bánociová 

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

5. Interpelácie  doc. Bánociová  

6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v Štatúte EkF doc. Šoltés 

7. Prerokovanie a schvaľovanie "Zásad prijímacieho konania na štúdium druhého 

stupňa na EkF TUKE pre akademický rok 2017/2018" 
doc. Šoltés 

8. Organizačná príprava zasadnutia Akademickej obce EkF doc. Bánociová 

9. Rôzne doc. Bánociová 

10. 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.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 01/2017. 

 

   

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníčka  AS  EkF TUKE  za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla Ing. Matúša Kubáka, PhD. a Bc. 

Dominiku Kočišovú. 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 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 02/2017. 

  

 

K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE 
Dňa 12.12.2016 sa uskutočnilo rokovanie AS TUKE a predsedníčka AS EkF TUKE v krátkosti informovala 

o jednotlivých bodoch rokovania - bol prerokovaný a schválený organizačný poriadok Ústavu výpočtovej techniky TU 

v Košiciach, prerokoval sa a schválil Harmonogram štúdia pre zahraničných študentov a prerokovali sa a schválili 

zmluvy o nájme a výpožičke, ktoré plánuje TUKE uzavrieť na dobu dlhšiu ako 1 rok. Predsedníčka AS EkF TUKE 

ďalej tlmočila informáciu o možnosti zúčastniť sa marcových termínov natáčania vedomostnej súťaže „Čo ja viem“, 

ktorú sprostredkoval Bc. Dávid Ečegi, nový zástupca študentov v ŠRVŠ za TUKE (informácia bola určená 

predovšetkým pre študentov a zástupcovia jednotlivých ročníkov dostali za úlohu o tejto možnosti informovať svojich 

kolegov). 
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K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania 

Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne konkrétne úlohy, ale bola potrebná reakcia na 

interpelácie:  

 

Bc. Kočišová – Pôvodná otázka: Študenti mali otázku, či sa neplánuje upraviť povrch na študentskom parkovisku za 

internátmi na Boženy Nemcovej, resp. či sa nebude toto parkovisko rozširovať. 

Ing. Raisová – Výsledok: Reakcia vedenia univerzity je taká, že univerzita má iné plány s predmetnou plochou. Sú 

dva varianty využitia predmetnej plochy: buď sa z toho stane spoplatnené parkovisko s rampou, kam síce bude môcť 

prísť zaparkovať ktokoľvek, ale za poplatok (tento variant je zvažovaný v dôsledku vytvorenia parkovacej zóny 

v okolí univerzitného areálu, čo spôsobuje, že na to parkovisko chodia parkovať ľudia z okolitých firiem). Druhý 

variant je v tom, že sa daná plocha stane súčasťou multifunkčného športového areálu, ktorý by vybudovala univerzita 

v spolupráci s mestom pomocou Eurofondov – ešte ako dozvuk Mesta športu. Na otázku, či v tomto kontexte 

univerzita neuvažuje o inej ploche, ktorú by na tieto účely vyčlenili, bola reakcia, že univerzita nemá zákonnú 

povinnosť zachovávať parkovisko pre študentov, ale v následnej úvahe sa rozprava uzavrela s tým, že vedenie ešte 

zváži danú pripomienku, keďže sa nejedná o jednoduchú záležitosť.  

 

Bc. Uličný – Pôvodná otázka: Nepočíta sa s obnovou PC miestností na fakulte? Dôvodom sú vzniknuté problémy 

s výpadkom v činnosti počítačov v priebehu písania zápočtových písomiek na predmete Štatistika u niekoľkých 

študentov 2.r/1.st. súčasne.  

doc. Bucko – Výsledok: Po komunikácii s Ing. Kočišom a UVT je záver taký, že k týmto výpadkom nedochádzalo 

kvôli problémom v nastavení Moodle, ale kvôli prechodu na produkty IBM, kde nie je zabezpečená dostatočná 

komunikácia nových správcov a jednotlivé postupy nie sú úplne koordinované. V prípade nevyhnutnosti sa tento 

problém rieši prostredníctvom náhradného prihlásenia cez administrátora. Komplexne sa tento problém rieši na úrovni 

ÚVT a vedenia univerzity.  

 

Bc. Uličný – Pôvodná otázka: Nebolo by možné preorganizovať nábytok v PC miestnostiach, resp. dodať do týchto 

miestností ďalšie zobrazovacie zariadenie (elektronickú tabuľu)? Študenti sediaci od 3. radu majú problém s tým, aby 

videli dobre na tabuľu a zároveň stíhali zapisovať poznámky.  

doc. Šoltés – Výsledok: Na fakulte je plánovaná komplexnejšia zmena, ktorá bude zahŕňať aj zmenu vo vybavenosti 

niektorých učební. Proces je dlhodobejšieho charakteru.  

 

K 5. bodu: Interpelácie 

Čeginíková - otázka: Študenti sa zaujímali, aký je postup pri zostavovaní rozvrhu, keďže skupiny, ktoré mali 

v zimnom semestri plánované hodiny napr. v piatok, majú aj v letnom semestri plánované hodiny na piatok. 

 doc. Šoltés: Rozvrh sa nedá vytvoriť podľa individuálnych požiadaviek jednotlivcov a je skladaný 

komplexne. Niektorý rok je možné prestriedať skupiny, aby mali výučbu aj v iné dni, ale niekedy to jednoducho 

možné nie je. Študent má za svoje hlavné zamestnanie „byť študentom“ a preto by mal tento rozvrh akceptovať taký, 

aký je.  

 doc. Bucko: Tvorba rozvrhu je komplexný problém a naozaj nie je celkom možné prihliadať na tento 

druh pripomienok, ak má mať ten rozvrh aspoň trochu ucelenú štruktúru.  

 

Ing. Paľová – otázka: Bolo by možné odkomunikovať s knižnicou zmenu otváracích hodín tak, aby bola otvorená aj 

v sobotu a mohli ju využívať aj študenti kombinovanej a dištančnej formy štúdia? 

 doc. Šoltés: Pokúsime sa tento problém prediskutovať s vedením knižnice. 

 

Bc. Kočišová – otázka: Je možné urobiť niečo so stavom počítačov v knižnici, keďže pri práci na nich je problém 

kým vôbec naštartujú, počas práce mrznú a sťažuje a predlžuje  to prácu? 

 doc. Šoltés: Pre prístup k informáciám v knižnici je potrebné využívať vo väčšej miere vzdialený 

prístup. Zároveň zistíme, aký je reálny stav IKT vybavenosti knižnice.  

 

Synčáková – otázka č. 1: Študenti sa chcú informovať, prečo sa prestali uznávať zápočty pri opakovaní predmetu? 

 doc. Šoltés: Nie je to o tom, že by sa prestali, len sa to konečne dalo do súladu so študijným poriadkom. 

 RNDr. Révészová: V študijnom poriadku nikdy nebolo povedané, že je možné uznávať zápočty pri 

opakovaných predmetoch. V tomto prípade sa len bežná prax dala do súladu so študijným poriadkom.  

 

Synčáková – otázka č. 2: Študenti sa sťažujú na to, že v semestri, v ktorom majú odovzdávať BP, musia vypracovať 

5 semestrálnych prác. Bolo by možné s týmto problémom niečo urobiť? 
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 doc. Šoltés: BP nie je záležitosť len posledného semestra. Študent na nej môže pracovať v podstate 3 

semestre. Ak si to však študenti nechávajú len na posledný semester, musia počítať s tým, že popri písaní BP budú 

musieť spracovať a pripraviť aj semestrálne projekty na jednotlivé predmety, čím si sami komplikujú svoju prácu.  

 

Synčáková – otázka č. 3: Nechystá sa rekonštrukcia miestnosti ZP2 a sociálnych zariadení, ktoré v tejto budove sú? 

V ZP2 je množstvo stoličiek, na ktorých nie je možné sedieť a sociálne zariadenie je v strašnom stave.  

 RNDr. Révészová: Oprava týchto priestorov nie je v kompetencii fakulty, ale v kompetencii univerzity. 

Oprava je sľubovaná už niekoľko rokov.  

 

Synčáková – otázka č. 4: Nechystá sa fakulta poskytovať informácie a propagovať projekty vzdelávania iných 

organizácií? 

 doc. Šoltés: Fakulta je otvorená spolupráci a propagácií dobrých projektov pre svojich študentov. Ak 

sme oslovení nekomerčnou organizáciou, tam je dohoda pomerne rýchla a jednoduchá, organizácia dostáva priestor 

pre propagáciu projektu. V prípade komerčných organizácií je spolupráca komplikovanejšia. Pre tento druh spolupráce 

ale musí prísť podnet na fakultu.  

 

Ing. Vajda – otázka: Akým princípom sa vyberajú školy, s ktorými podpisujeme zmluvy na ERASMUS? Študenti, 

ktorí prichádzajú, sa začínajú aj predmetovo veľmi líšiť – od biológie, cez chémiu až po ekonomické predmety.  

 doc. Šoltés: Celý proces výberu partnerských univerzít nie je jednoduchý, ale pravidlá programu 

ERASMUS študentom umožňujú predmety kombinovať a vyberať podľa vlastného uváženia.  

 

Ing. Paľová – otázka: Ak je študent riešený na disciplinárnej komisii za podvod, ako je možné že takémuto 

študentovi bolo umožnené absolvovať program ERASMUS? 

 doc. Šoltés: Ak je to tak, potom došlo k omylu. Je nutné to preveriť a nájsť mechanizmus toho, aby 

k takému niečomu v budúcnosti nedochádzalo. 

 

K 6. bodu: Schvaľovanie návrhu zmien v Štatúte EkF 

Dekan fakulty predložil senátu na schválenie zmeny v Štatúte EkF. K jednotlivým zmenám sa vyjadril a podal krátke 

zdôvodnenie významu navrhnutých zmien. Predsedníčka AS EkF TUKE k tomuto bodu otvorila diskusiu. Do diskusie 

sa nikto neprihlásil. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh zmien v Štatúte EkF bez 

pripomienok. 

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. 03/2017. 

 

K 7. bodu: Schvaľovanie "Zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE pre 

akademický rok 2017/2018" 

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

EkF TUKE pre akademický rok 2017/2018“. Následne sa k dokumentu vyjadrila RNDr. Révészová, ktorá v krátkosti 

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

navrhla Ing. Raisová zmenu, podľa ktorej by v dokumente nebolo uvedené, že odbornú skúšku z cudzieho jazyka 

v ekonomickom odbore musia uchádzači, podmienečne prijatí na 2. stupeň štúdia na EkF TUKE, vykonať počas 

prvých troch nasledujúcich semestrov ich štúdia v druhom stupni, ale aby tam bolo uvedené, že tak musia urobiť 

v priebehu prvých dvoch nasledujúcich semestrov ich štúdia. Z následnej diskusie, do ktorej sa zapojilo vedenie 

fakulty a ďalší členovia senátu vyplynulo, že táto možnosť nie je akceptovateľná, keďže poniektorí študenti nie sú 

schopní takto prísne nastavenú podmienku splniť, hlavne ak majú veľa predmetov v rámci rozdielových skúšok. Preto 

sa načrtla možnosť, aby bola do dokumentu daná len formulácia, podľa ktorej študenti musia absolvovať danú skúšku 

počas štyroch semestrov 2. stupňa štúdia, resp. do ukončenia druhého stupňa štúdia na EkF TUKE. Aj voči tomuto 

modelu boli vznesené námietky. Predsedníčka AS EkF TUKE diskusiu ukončila a nechala členov senátu hlasovať 

o dokumente v pôvodnom znení.  

 

 

 

 

 

 



4 

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 2017/2018“ bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

12 9 3 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 04/2017. 

 

K 8. bodu: Organizačná príprava zasadnutia Akademickej obce EkF 

Predsedníčka AS EkF TUKE informovala členov senátu o potrebe vyhlásenia miesta a dátumu konania 

zhromaždenia akademickej obce EkF TUKE s cieľom podať akademickej obci fakulty správu o svojej 

činnosti v zmysle § 27 ods. (1) písm. l) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení. 
Termín pre zasadnutie AO EkF bol stanovený na 21.4.2017 (piatok) o 9:00 v ZP2. Členovia senátu boli požiadaní, aby 

na svoje katedry tlmočili správu, že pokiaľ vyučujúci, ktorí v danom čase majú výučbu, ale na zasadnutí sa chcú 

zúčastniť, môžu tak urobiť s tým, že na zasadnutie prídu aj so študijnou skupinou. Následne boli členovia študentskej 

časti senátu požiadaní, aby o zasadnutí AO EkF informovali vo svojich ročníkoch a motivovali študentov, aby prišli 

a využili priestor pre otvorenú komunikáciu s vedením fakulty. Senát následne poveril prípravou zasadnutia AO EkF 

predsedníčku AS EkF TUKE.  

 

K 9. bodu: Rôzne 

Ing. MVDr. Buleca - Rokovanie RVŠ SR 

Ing. Buleca informoval v krátkosti o činnosti RVŠ. Za najdôležitejšie informácie vyplývajúce zo zasadania považoval 

dokument o metodike rozpočtu pre VŠ a Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 

2017, ktorý bol na zasadnutí predstavený. Ten bude po dnešnom zasadnutí rozposlaný emailom do schránok 

senátorom, aby mali možnosť sa s ním zoznámiť.  

 

Ing. Bartóková – otázka: Akým spôsobom je uskutočňovaný výber zástupcov EkF do komisií na odbornú skúšku 

z jazyka? Periodicky sa tam objavujú rovnakí ľudia a častokrát sú to len doktorandi. Je pri výbere zohľadnený napr. 

počet ľudí na katedre? Profil katedry?  

 Senát: Táto otázka bude vo forme interpelácie predložená vedeniu fakulty.  

 

doc. Bánociová – otázka: Akým spôsobom je možné riešiť zhoršené ozvučenie v miestnosti ZP2? 

 Ing. Vajda: Je potrebné kontaktovať stálu technickú podporu, ktorá je v miestnostiach ZP prítomná a oni by 

to mali riešiť priamo na mieste.  

 

K 10. bodu: Záver rokovania 
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Bánociová, poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu a zasadnutie 

senátu ukončila. 
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UZNESENIA 

 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 23. 02. 2017 

 

 

01/2017 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 23. 02. 2017 v  znení predloženom 

predsedníčkou AS EkF TUKE bez zmien. 

02/2017 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 23. 02. 2016 v zložení: 

Ing. Matúš Kubák, PhD. a Bc. Dominika Kočišová. 

03/2017 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrh zmien v Štatúte EkF v podobe 

predloženej dekanom bez pripomienok.   

04/2017 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrh: „Zásady prijímacieho konania na 

štúdium druhého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2017/2018“ 

v podobe predloženej dekanom bez zmien.   

 

Košice 23. februára 2017 

 

 

Zapísala:  

 

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

 

Overili:  

 

Ing. Matúš Kubák, PhD..    .............................................. 

 

 

Bc. Dominika Kočišová.    .............................................. 

 

Schválil:  

 

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

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. 

 predsedníčka AS EkF TUKE  


