
1 
 

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty 

TUKE za rok 2018 

 V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ako aj zákona č. 363/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách, podľa § 27 ods. 1, predkladám Akademickej obci 

EkF TUKE „Správu o činnosti Akademického senátu EkF TUKE za rok 2018“. 

 AS EkF TUKE má 15 členov, pričom 10 členov tvorí zamestnaneckú časť a 5 

členov študentskú časť. Každá katedra v rámci EkF TUKE má v senáte dvoch volených 

zástupcov, každý ročník v rámci prvého a druhého stupňa je zastúpený jedným členom 

študentskej časti, pričom druhý ročník Ing. stupňa a študenti doktorandského štúdia 

majú spoločného zástupcu. 

AS EkF TUKE sa na svojich rokovaniach v roku 2018 zaoberal aktuálnymi 

záležitosťami, ktoré sa týkali života fakulty z pohľadu zamestnaneckej a študentskej 

časti AS. Rokovania boli vedené formou otvorenej diskusie v snahe o jej konsenzuálne 

naplnenie v podobe uznesení.  

Akademický senát EkF TUKE zasadal v roku 2018 osemkrát a to dňa 12. 2., dňa 

15.3., 19.4., 20.6., 18.7., 17.9. 13.11. a 3.12. a prijal spolu 46 uznesení. Z hľadiska 

potrieb a riešených otázok sme toho názoru, že to bolo optimálne. Otázky nastolené 

predovšetkým v rámci interpelácií boli následne riešené vedením fakulty ako aj na 

zasadnutiach Kolégia dekana. 

Zápisnice z rokovaní AS EkF TUKE sú pravidelne zverejňované na fakultnej 

webovej stránke v sekcii Akademický senát, ako aj na úradnej výveske fakulty, ktorá je 

umiestnená na 2. poschodí v budove EkF, kde má sídlo dekanát fakulty. Každý člen 

akademickej obce sa tak môže detailne oboznámiť s jednotlivými bodmi rokovaní, 

interpeláciami, diskusiou a prijatými uzneseniami. Nasledujúca Správa o činnosti AS 

EkF TUKE za rok 2018 má preto iba prehľadový charakter. 

Dovoľte mi informovať Vás o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré vyplynuli 

z rokovaní AS EkF TUKE. 
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V roku 2018 AS EkF TUKE na svojich zasadnutiach sa riadil programom 

jednotlivých zasadnutí, v ktorých stabilne boli zahrnuté: 

- informácie predsedu AS EkF TUKE z rokovaní celouniverzitného AS TUKE,  

- kontrola plnenia úloh, záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS EkF, 

- aktuálne informácie vedenia fakulty, 

- aktuálne informácie zo zasadnutia RVŠ,  

- interpelácie. 

 

AS EkF TUKE na svojich zasadnutiach v priebehu roka 2018 prerokoval a v 

rámci svojich kompetencií, schvaľoval, resp. pripomienkoval: 

- návrh zmien v Štatúte EkF, 

- návrh zmien Organizačného poriadku EkF TUKE 

- zásady prijímacieho konania na štúdium 2. stupňa na EkF TU v Košiciach pre 

akademický rok 2018/2019, 

- výročnú správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2017, 

- návrh rozpočtu EkF TUKE na rok 2018, 

- zloženie výberových komisií na obsadenie funkčných miest pedagógov, 

- zásady prijímacieho konania na štúdium 1. stupňa na EkF TU v Košiciach pre 

akademický rok 2019/2020. 

- návrh členov Disciplinárnej komisie EkF TUKE  

- prerokovanie akreditačného spisu 

- vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS EkF TUKE 

- zvolil predsedu a podpredsedov AS EkF TUKE na funkčné obdobie 12.11.2018 – 11.11.2022  

- návrh zmien Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE   

- vyhlásenie voľby kandidáta na dekana EkF TUKE a harmonogram voľby  

 

 V rámci bodu Interpelácií, boli riešené (v prevažnej miere priamo na 

zasadnutiach) rôzne otázky a problémy, prednesené senátormi za študentskú 

a zamestnaneckú časť. Nakoľko sa väčšiny verejnej časti rokovaní AS EkF TUKE 

zúčastnili ako hostia - zástupcovia vedenia fakulty, bolo možné viaceré nanesené 

problémy vyriešiť okamžite, priamo na zasadnutiach. Otázky, nedostatky a problémy, 
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ktoré si na riešenie vyžadovali dlhší časový priestor alebo sa jednalo o návrhy do 

budúcnosti, boli zadané/predložené vedeniu fakulty a AS EkF TUKE kontroloval 

riešenie týchto otázok v rámci plnenia úloh a uznesení na nasledujúcich zasadnutiach. 

 V priebehu roka 2018 došlo v AS aj k personálnym zmenám. Z dôvodu 

ukončenia funkčného obdobia bol zvolený nový AS.  

 Ako už bolo uvedené, predkladaná správa o činnosti AS EkF TUKE za rok 2018 

obsahuje iba podstatné záležitosti zo zasadnutí senátu. Zámermi v pedagogickej, 

vedecko-výskumnej a inej činnosti fakulty sme sa zaoberali v oveľa väčšom rozsahu. 

Ako členovia AS EkF TUKE sme si vedomí toho, že nielen v zmysle zákona, je našou 

úlohou napomáhať, rozvíjať, podporovať a zdokonaľovať procesy, ktoré sú a budú pre 

fakultu prospešné. Zastávame názor, že je to možné hlavne vďaka aktívnej spolupráci 

s vedením fakulty, študentmi a Vami – členmi akademickej obce EkF TUKE. Za dôveru 

Vám všetkým ďakujem. Som presvedčená, že Akademický senát EkF TUKE bol, je a aj 

v budúcnosti bude plne otvorený názorom všetkých členov akademickej obce, ale aj 

externým, nestranným názorom „zvonku“, ktoré majú potenciál posunúť našu fakultu 

dopredu. Verím, že aj v budúcnosti AS EkF TUKE bude významnou mierou 

spoluvytvárať dobré meno našej fakulty.  

Na záver mi dovoľte poďakovať bývalým členom AS EkF TUKE za svedomité 

plnenie povinností vyplývajúcich z členstva v Akademickom senáte fakulty, ako aj za 

podnetné pripomienky a návrhy predkladané na jednotlivých zasadnutiach 

akademického senátu. Vážim si ich prácu a prínos, ktorý po sebe zanechali v AS EkF, 

hlavne bývalí podpredsedovia a to Ing. Manuela Raisová, PhD. a Bc. Katarína Synčáková.  

Zvlášť sa chcem poďakovať zástupcom študentskej časti AS EkF, ktorí pripravili 

pre prvákov, podľa môjho názoru veľmi užitočný informačný materiál v SJ a v AJ, ktorý bol 

zaslaný elektronickou formou všetkým našim študentom 1. ročníka. Moje poďakovanie patrí 

konkrétne Bc. Kataríne Synčákovej, Bc. Šimonovi Uličnému, Miroslave Čeginíkovej a Laure 

Fotulovej. Bola to podľa môjho názoru veľmi dobrá a hlavne užitočne zrealizovaná myšlienka. 

Predmetný buletin je výstižný, sú v ňom potrebné a vhodne zvolené informácie, ktoré určite 

pomohli našim prvákom (a myslím si, že nie len iba im) k rýchlejšiemu zorientovaniu sa 

a k rýchlejšej aklimatizácii na nové prostredie.  
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Novým členom AS EkF TUKE v tomto funkčnom období želám veľa úspechov a veľa 

správnych rozhodnutí. Všetkým prajem, aby sa nám darilo našim pôsobením zvyšovať vážnosť 

tejto inštitúcie, aby sme navzájom k sebe prechovávali úctu, znášanlivosť a toleranciu a to aj 

v prípade, že naše názory pri prerokovávaní jednotlivých záležitostí nebudú jednotné. Prajem, 

nech je to funkčné obdobie obdobím správnych rozhodnutí, ktoré posunú našu fakultu o ďalší 

krok dopredu. 

Košice 08.01.2019 

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. 

predsedníčka AS EkF TUKE 


