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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 03.12. 2018 
 
Prítomní:  15 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny 
 
Hostia:  doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE 
 doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj 
 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. Prerokovanie ďalšieho postupu pri voľbe podpredsedov AS EkF TUKE, v zmysle § 2, 

ods. (2) 
doc. Bánociová 

5. Návrh zmien Rokovacieho poriadku As EkF TUKE doc. Bánociová 
6. Voľba podpredsedov AS EkF TUKE na funkčné obdobie 12.11.2018 – 11.11.2022 doc. Bánociová 
7. Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana EkF TUKE, prerokovanie harmonogramu voľby doc. Bánociová 
8. Návrh harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie do konca akad. r. 2018/2019 doc. Bánociová 
9. Interpelácie 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. 
Predsedníčka AS EkF TUKE členov senátu informovala, že po dohode, zápis z tohto zasadnutia urobí Ing. Manuela 
Raisová, PhD. 
 
K 2. bodu: Schvaľovanie programu zasadnutia AS EkF TUKE 
Program bol predložený ako súčasť pozvánky na zasadnutie senátu. 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania bez zmien. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 15 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 39/2018. 
 
K 3. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla Ing. Danu Paľovú, PhD. a Juraja 
Nestoríka. 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 

15 15 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 40/2018. 
  
K 4. bodu: Prerokovanie ďalšieho postupu pri voľbe podpredsedov AS EkF TUKE, v zmysle § 2, ods. (2) 
Vzhľadom na to, že na predchádzajúcom zasadnutí AS EkF TUKE konaného dňa 13.11.2018 nebol zvolený 
podpredseda za zamestnaneckú časť a ani za študentskú časť z dôvodu, že ani jeden z kandidátov nedosiahol 
požadovaný počet hlasov (podľa § 3, ods. a) Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE), predsedníčka AS EkF TUKE 
navrhla, aby AS EkF TUKE v rámci svojich kompetencií vykonal zmenu (novelizáciu) v Rokovacom poriadku AS EkF 
TUKE tak, že sa v § 2 v bode (2) vypúšťa tretia veta, čím by takto vykonaná zmena bola v súlade s platným Štatútom 
EkF TUKE. Rokovací poriadok AS EkF TUKE nepodlieha schvaľovaniu iných inštitúcií. Je to vnútorná norma AS EkF 
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TUKE, ktorú si schvaľuje iba AS EkF TUKE v zmysle Rokovacieho poriadku § 10 – Spoločné a záverečné ustanovenia, 
ods. (2) a taktiež vykonáva v ňom zmeny. Zároveň predsedníčka AS EkF TUKE navrhla, aby uvedená zmena 
(novelizácia) Rokovacieho poriadku, po prípadnom schválení v AS EkF TUKE, nadobudla platnosť a účinnosť dňom 
jeho schválenia. Tým sú zabezpečené rovnaké podmienky pre voľbu podpredsedov ako pre voľbu predsedu AS EkF 
TUKE.  
 
Predsedníčka AS EkF TUKE otvorila k tomuto bodu diskusiu. 
št. Parlagi: Ako sa tým vyrieši hlasovanie študentskej a zamestnaneckej časti? 

doc. Bánociová: Bude to zosúladené takým spôsobom: kandidátov navrhnú jednotlivé časti senátu – čiže návrh 
kandidátov bude z radov príslušnej časti senátu (zamestnanecká, študentská), ale hlasujú obidve časti senátu za 
kandidátov obidvoch častí senátu.  
 
doc. Džupka: Mám otázku, či je toto riešenie, ktoré predniesla predsedníčka AS EkF TUKE v súlade s príslušnými 
predpismi? 

JUDr. Geralská: V podobe, v akej je Rokovací poriadok schválený, sú jednotlivé úkony (týkajúce sa voľby 
podpredsedov AS EkF TUKE) v praxi nevykonateľné a z pohľadu práva teda môžeme využiť „analógiu legis“ – 
postupujeme podľa zákona tak, že sa použije norma, ktorá je najbližšia danému právnemu vzťahu, teda Štatút EkF 
TUKE. AS EkF TUKE je samosprávny orgán, typ záujmová samospráva, čiže samostatne rozhoduje o veciach mu 
zverených. Z tohto pohľadu prednesený návrh nie je v rozpore s právom.  
 
doc. Džupka: Mojou pripomienkou je, že pôvodný návrh mal v sebe myšlienku dodržania vyššieho princípu a to je 
demokracia pri voľbe podpredsedov. Pri revízii Rokovacieho poriadku by sme sa k nej mali vrátiť. 
 doc. Bánociová: V tomto duchu je aj plán pripraviť príslušné časti Rokovacieho poriadku v jeho revízií 
a zosúladiť to aj so Štatútom EkF TUKE.  
 
doc. Mirdala: Na minulom zasadnutí sa rokovalo v tom duchu, že sa zostavila pracovná skupina a pripravila úpravu 
Rokovacieho poriadku. Prečo sa rokovalo bez prítomnosti ostatných členov senátu? Prečo bol pri danom rokovaní 
prítomný dekan? Prečo na rokovaní boli prítomní len zástupcovia jednej názorovej platformy a ako zástupca druhej 
názorovej platformy tam bol prítomný len jeden člen? 
 doc. Glova: Podľa uznesení z predchádzajúceho zasadnutia senátu (35/2018) nebola zostavená žiadna pracovná 
skupina. Na zasadnutí bol dekan prítomný z dôvodu prípadných úprav štatútu. A oceňujem prístup pána dekana, ktorý 
sa stretnutia zúčastnil len na nevyhnutne nutný čas, týkajúci sa zmien v Štatúte EkF TUKE. 
 doc. Bánociová: Stretnutie nebolo zvolávané ako stretnutie pracovnej skupiny. Prítomnosť pána dekana bola 
nevyhnutná počas rokovania ohľadne zmien týkajúcich sa štatútu, keďže on je predkladateľom zmien štatútu. Ing. Mgr. 
Tomáš Malatinec, PhD. predložil vypracovaný návrh nového Rokovacieho poriadku, ktorý vysvetľoval mne ako 
predsedníčke senátu. Následne doc. Bánociová vyjadrila presvedčenie, že neregistruje žiadne názorové platformy 
v rámci senátu ako uviedol doc. Mirdala, pričom každý senátor vystupuje a hlasuje slobodne a nezávisle. 
 doc. Džupka: Každý z nás chce robiť v prospech fakulty a je podstatné sa rozumne dohodnúť. 
 
K 5. bodu: 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o návrhu zmeny Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE, ktorým sa 
v Rokovacom poriadku AS EkF TUKE mení § 2 v ods. (2), kde sa vypúšťa tretia veta. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 14 0 1 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 41/2018. 
 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje účinnosť zmeneného Rokovacieho 
poriadku AS EkF TUKE dňom jeho schválenia. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 13 0 2 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 42/2018. 
 
K 6. bodu: Voľba podpredsedov AS EkF TUKE na funkčné obdobie 12.11.2018 – 11.11.2022 
Akademický senát si na zasadnutí volil v zmysle novelizovaného § 2 a v zmysle § 3 Rokovacieho poriadku AS EkF 
TUKE podpredsedu AS EkF TUKE na funkčné obdobie 12.11.2018 – 11.11.2022.  
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doc. Bánociová vyzvala členov zamestnaneckej časti senátu, aby predniesli svoje návrhy kandidátov na podpredsedu za 
zamestnaneckú časť AS EkF TUKE.  
Za kandidátov na podpredsedu za zamestnaneckú časť AS EkF TUKE boli navrhnutí:  
doc. Ing. Jozef Glova, PhD. (navrhla doc. Andrejovská) a  
Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. (navrhla Mgr. Mojsejová).  
 
Pre voľbu podpredsedu za zamestnaneckú časť AS EkF TUKE boli za členov volebnej komisie navrhnutí: 
doc. Ing. Peter Džupka, PhD., Ing. Jozef Porvazník, PhD. a Juraj Nestorík. 
Navrhnutí členovia s návrhom súhlasili. doc. Bánociová dala hlasovať o danej volebnej komisii: 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 15 0 0 
Volebná komisia si za predsedu zvolila doc. Ing. Petra Džupku, PhD. 
 
Následne AS EkF TUKE hlasoval v tajnom hlasovaní o návrhoch na podpredsedu za zamestnaneckú časť AS EkF 
TUKE: 

Odovzdané hlasovacie lístky:   15 
Neplatné hlasovacie lístky:   0 
Počet hlasov v prospech: 

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. :   8 
Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.: 7 

 
V zmysle § 3 v ods. a) Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE bol za podpredsedu za zamestnaneckú časť zvolený 

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. 
 
doc. Bánociová vyzvala členov študentskej časti senátu, aby predniesli svoje návrhy kandidátov na podpredsedu za 
študentskú časť AS EkF TUKE.  
Za kandidátov na podpredsedu za študentskú časť AS EkF TUKE boli navrhnutí: 
Miroslava Čeginíková (navrhol Bc. Uličný) 
Samuel Parlagi (navrhol p. Nestorík) 
 
Pre voľbu podpredsedu za študentskú časť AS EkF TUKE boli za členov volebnej komisie navrhnutí: doc. Ing. Alena 
Andrejovská, PhD., Ing. Dana Paľová, PhD. a Bc. Šimon Uličný.  
Navrhnutí členovia s návrhom súhlasili. doc. Bánociová dala hlasovať o danej volebnej komisii: 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 15 0 0 
Volebná komisia si za predsedu zvolila Bc. Šimona Uličného. 
 
Následne AS EkF TUKE hlasoval v tajnom hlasovaní o návrhoch na podpredsedu za študentskú časť AS EkF TUKE:  

Odovzdané hlasovacie lístky:   15 
Neplatné hlasovacie lístky:   1 
Počet hlasov v prospech: 

Miroslava Čeginíková:   8 
Samuel Parlagi:    6 

 
V zmysle § 3 v ods. a) Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE bola za podpredsedníčku za študentskú časť zvolená 

Miroslava Čeginíková. 
 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil výsledok volieb ako uznesenie č. 43/2018. 
 
K 7. bodu: Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana EkF TUKE, prerokovanie harmonogramu voľby 
Členovia AS EkF TUKE v súlade so Štatútom Ekonomickej fakulty (Príloha č. 2) prerokovali návrh Harmonogramu 
volieb kandidáta na dekana EkF TUKE, ktorý má podobu: 

1. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana EkF TUKE – 03.12.2018  
2. Návrhy kandidáta na dekana – do 14.12.2018 do 12:00 hod. Do tohto dátumu sa do rúk predsedníčky AS EkF 

TUKE doručia písomné návrhy na kandidátov na dekana z profesorov a docentov fakulty v súlade s 
ustanoveniami Štatútu Ekonomickej fakulty, Príloha č. 2, § 2, ods. 1, písm. b). 
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3. Predstavovanie kandidátov na dekana EkF TUKE a ich programu sa uskutoční na zasadnutí AS EkF TUKE a AO 
EkF TUKE dňa 08.01.2019 o 09:30 hod. v miestnosti ZP-2. Verejné vystúpenie kandidátov na dekana EkF 
TUKE sa uskutoční pred Akademickou obcou EkF TUKE, kde kandidáti vystúpia so svojim programom. 
Obhajoba programu bude verejnou rozpravou na zasadnutí AS EkF TUKE v súlade s ustanoveniami Štatútu 
Ekonomickej fakulty, Príloha č. 2, § 2, ods. 1, písm. c). 

4. Voľby kandidáta na dekana EkF TUKE – 15.01.2019 o 09:00 (zasadnutie AS EkF TUKE) – voľba prebehne 
v súlade s ustanoveniami Štatútu Ekonomickej fakulty, Príloha č. 2, § 2, ods. 1, písm. d-f. 

 
Následne predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh harmonogramu volieb 
kandidáta na dekana EkF TUKE bez zmien: 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 15 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 44/2018. 
 
Keďže súčasťou programu pre nasledujúce obdobie je aj zasadnutie AO EkF TUKE, AS EkF TUKE poveril 
predsedníčku AS EkF TUKE prípravou zasadnutia AO EkF TUKE v termíne 08.01.2019.  
 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení: 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 15 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil uznesenie č. 45/2018. 
 
K 8. bodu: Návrh harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie do konca akad. r. 2018/2019 
Členovia AS EkF TUKE prerokovali návrh Harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE 2018/2019 (podľa prílohy), ktorý 
predložila predsedníčka AS EkF TUKE. Predsedníčka AS EKF TUKE otvorila k tomuto bodu diskusiu, v rámci ktorej 
sa členovia senátu dohodli na prispôsobení jednotlivých termínov.  
 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje harmonogram zasadnutí AS EkF TUKE na 
obdobie do konca ak. roka 2018/2019 so zmenou, t.j. z navrhovaného dátumu 19.06.2019 na 18.06.2019 (utorok). 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

15 15 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 46/2018. 
 
K 9. bodu: Interpelácie 
Z minulého zasadnutia: 
Mgr. Ing. Malatinec : Je potrebné zverejniť výročné správy za činnosť senátu na web stránke fakulty.  

Senát: Výročné správy za roky 2014 - 2017 sú zverejnené na web stránke fakulty v časti Akademický senát. 
K tejto interpelácii bolo zaslané elektronickou formou vyjadrenie všetkým členom AS EkF TUKE dna 23.11.2018.  
 
Na zasadnutí 03.12.2018: 
št. Parlagi: Niekoľko sťažností na imatrikulačný ples fakulty: termín plesu nebol vyhovujúci, keďže to bolo v utorok 
a na nasledujúci deň začala výučba riadne podľa rozvrhu o 7:30 hod., čo študenti považovali za nesprávne. Prečo ples 
nie je organizovaný študentmi tak, ako je to na iných fakultách? Prečo to nie je organizované v piatok? 
 doc. Šoltés: Ples je dlhodobo organizovaný z pohľadu vedenia v takom termíne, v akom je najväčšia 
pravdepodobnosť, že študenti prídu. Je možné, aby študenti si organizovali ples sami, my s tým problém nemáme. Ak 
študenti majú v tejto oblasti záujem sa angažovať, nie je problém, aby prejavili iniciatívu a vedenie im to umožní.  

doc. Bánociová: V histórii fakulty boli aj plesy, ktoré organizovali piataci z vlastnej iniciatívy. Nie je povedané, 
že by sa táto zabudnutá tradícia nemohla obnoviť. Je to ale vecou študentov, či budú ochotní to urobiť. 
 
št. Parlagi: Na chodbách je málo lavičiek, na ktoré by sa dalo sadnúť. 
 doc. Šoltés: Naše priestory sú obmedzené. Budovu nevieme rozšíriť a pridanie jednej stoličky na chodbu asi 
problém nebude riešiť.  
 JUDr. Geralská: Už umiestnené lavice sú na hrane bezpečnosti z pohľadu požiarnych smerníc, takže aj z tohto 
pohľadu je pridávanie ďalších stoličiek v akejkoľvek podobe nemožné.  
 Mgr. Mojsejová: To, že sa na chodbách koncentruje veľa ľudí a tí si následne nemajú kam sadnúť, je, podľa 
môjho názoru, aj v dôsledku nedodržiavania času výučby. 
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 Ing. Paľová: Ja nesúhlasím s tým, aby sa zahusťoval priestor pred učebňami a to aj kvôli tomu, že študenti 
potom robia hluk a rušia výučbu v učebniach. 
 
št. Parlagi: Ako je to s tým, že telesná výchova u nás nie je ohodnotená ani 1 kreditom tak, ako je to urobené na 
ostatných fakultách? 
 doc. Šoltés: Počet kreditov je daný pre každý predmet akreditáciou a takto je to nastavené z toho dôvodu, že 
sme sa chceli vyhnúť špekuláciám študentov s výberom voliteľných predmetov. Nie je ani predpoklad, že v budúcnosti 
by sme toto nastavenie chceli výrazne zmeniť, ale uvidí sa pri nasledujúcej akreditácii.  
 
št. Čeginíková: Tretiaci by radi mali promócie. V ročníkovej ankete na túto tému sa vyjadrilo 135 študentov, z toho 90 
bolo za a 35 proti. 
 doc. Šoltés: Sme otvorení diskusii, môžeme to skúsiť tento rok zorganizovať, ale najskôr to bude druhý júlový 
týždeň. Skôr to organizačne nestihneme. Realizovať by sa to dalo asi v Aule Maxima.  

doc. Bánociová: V súvislosti s možnou realizáciou štátnic bakalárov, nebolo by možné v budúcnosti presunúť 
štátnice o jeden týždeň skôr? 
  doc. Šoltés: Musel by sa meniť celý harmonogram štúdia a to je téma na dlhšiu diskusiu. V každom 
prípade to nebude možné urobiť už tento rok. 
 
Mgr. Ing. Malatinec: Len pripomínam, že bude potrebné upraviť Štatút EkF TUKE ohľadne obligatórnych vecí 
o štúdiu zahraničných študentov.  
 doc. Šoltés: Budeme sa tým zaoberať pri najbližšej novele Štatútu EkF TUKE. 
 
Mgr. Ing. Malatinec: Je možné posielať spracované návrhy na rokovanie senátu v inej, rozpracovanejšej podobe?  

doc. Bánociová: Áno, budú posielané v rozpracovanejšej podobe.  
 
K 10. bodu: Rôzne 
Senát uznesením č. 35/2018 AS EkF TUKE poveril Mgr. Ing. Tomáša Malatinca, PhD., aby v súčinnosti s AS EkF 
TUKE a s JUDr. Máriou Geralskou, pripravil revíziu Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE a súvisiacich častí Štatútu 
EkF TUKE do 30.11.2018.  

- Úloha splnená. Návrhy, ktoré vyplynuli z revízie, zapracoval do nového návrhu Rokovacieho poriadku AS EkF 
TUKE. Predmetný materiál bude zaslaný všetkým členom AS EkF TUKE na pripomienkovanie. Termín 
zaslania pripomienok je 28.02.2019. Následne relevantné pripomienky budú zapracované do návrhu 
Rokovacieho poriadku EkF TUKE, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí AS EkF 
TUKE dňa 18.03.2019. 

V zmysle Štatútu EkF TUKE § 7 ods. (9) – Predseda AS z členov AS po vzájomnej dohode ustanoví tajomníka, ktorý 
zabezpečuje administratívnu agendu. Predsedníčka AS EkF TUKE sa postupne opýtala Mgr. Ing. Tomáša Malatinca, 
PhD., Mgr. Aleny Mojsejovej, PhD., Ing. Dany Paľovej, PhD., Ing. Leoša Šafára, či sú ochotní zastávať pozíciu 
tajomníka AS EkF TUKE. Všetci túto pozíciu odmietli.  
Po vzájomnej dohode sa tajomníkom AS EkF TUKE stal doc. Ing. Jozef Glova, PhD., ktorý požiadal, aby sa, po 
novelizácii Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE a ostatných dokumentov, k tomuto bodu ešte vrátilo.  
 
št. Parlagi: Študenti 1. ročníka mali po nástupe do školy problémy orientovať sa v areáli univerzity. Keďže bolo 
spomínané, že senát mal na starosti prípravu nejakej orientačnej brožúrky, tak by som sa chcel opýtať, že akej. Nejaká 
brožúrka o orientácií v areáli školy síce študentom prišla, ale nebola študentom dodaná načas. 
 Ing. Paľová: Tento rok bola príprava tejto brožúrky v omeškaní a študentom bola poskytnutá tesne pred 
začiatkom semestra. V súčasnosti je brožúrka pripravená a je možné ju poslať študentom 1. ročníka hneď pri zápise.  
 Ing. Raisová: Je to aktivita študentskej časti AS EkF TUKE a naďalej to ostáva aj v kompetenciách 
študentskej časti senátu. Skôr by som očakávala, že študentská časť príde s tým, že si to chce nejako upraviť alebo 
nastaviť spôsob distribúcie. 
 
K 11. 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 03. 12. 2018 
 
39/2018 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 03. 12. 2018 bez zmien. 

40/2018 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 03. 12. 2018 v zložení: 
Ing. Dana Paľová, PhD. a Juraj Nestorík. 

41/2018 AS EkF TUKE schválil návrh zmeny Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE v § 2, ods. (2) Rokovacieho 
poriadku AS EkF TUKE, ktorý bude mať nasledujúcu podobu:  

 (2) AS EkF si na prvom ustanovujúcom zasadnutí príslušného funkčného obdobia volí predsedu a dvoch 
podpredsedov zo svojich členov priamym tajným hlasovaním (pričom jeden podpredseda je z radov 
zamestnancov a jeden z radov študentov). AS EkF najskôr zvolí svojho predsedu a následne podpredsedov. 

42/2018 AS EkF TUKE dňa 03.12.2018 na svojom zasadnutí schválil zmenu Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE 
a takto upravený rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.  

43/2018 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 03. 12. 2018 zvolil na nasledujúce funkčné obdobie od 12. 11. 2018 
do 11. 11. 2022 za podpredsedu za zamestnaneckú časť AS EkF TUKE doc. Ing. Jozefa Glovu, PhD. a za 
podpredsedníčku za študentskú časť AS EkF TUKE Miroslavu Čeginíkovú.  

44/2018 AS EkF TUKE schvaľuje nasledujúci harmonogram volieb kandidáta na dekana EkF TUKE: 

 1. Vyhlásenie volieb kandidátov na dekana EkF TUKE – 03.12.2018  

 2. Návrhy kandidátov na dekana – do 14.12.2018 do 12:00  hod. – Do tohto dátumu sa do rúk predsedníčky 
AS EkF TUKE doručia písomné návrhy na kandidátov na dekana z profesorov a docentov fakulty v súlade 
s ustanoveniami Štatútu Ekonomickej fakulty, Príloha č. 2, § 2, ods. 1, písm. b).  

 3. Predstavovanie kandidátov na dekana EkF TUKE a ich programu sa uskutoční na zasadnutí AS EkF TUKE 
a AO EkF TUKE dňa 08.01.2019 o 09:30 hod. v miestnosti ZP-2. Verejné vystúpenie kandidátov na dekana 
EkF TUKE sa uskutoční pred Akademickou obcou EkF TUKE, kde kandidáti vystúpia so svojim 
programom. Obhajoba programu bude verejnou rozpravou na zasadnutí AS EkF TUKE v súlade 
s ustanoveniami Štatútu Ekonomickej fakulty, Príloha č. 2, § 2, ods. 1, písm. c).  

 4. Voľby dekana – 15.01.2019 o 09:00 hod. (zasadnutie AS EkF TUKE) – voľba prebehne v súlade 
s ustanoveniami Štatútu Ekonomickej fakulty, Príloha č. 2, § 2, ods. 1, písm. d-f. 

45/2018 AS EkF TUKE poveruje prípravou zasadnutia AO EkF TUKE dňa 08.1.2019 predsedníčku AS EkF TUKE 
– doc. Ing. Annu Bánociovú, PhD. 

46/2018 AS EkF TUKE schvaľuje nasledujúci plán zasadnutí AS EkF TUKE na akademický rok 2018/2019: 

 13.11.2018 – uskutočnené 
 03.12.2018 
 08.01.2019 o 9:30 hod. – zasadnutie AS EkF TUKE a AO EkF TUKE – predstavovanie kandidátov na 

dekana EkF TUKE a ich programu 
 15.01.2019 o 9:00 hod. – zasadnutie AS EKF TUKE – voľby kandidáta na dekana EKF TUKE 
 19.03.2019 o 9:00 hod. 
 18.06.2019 o 9:00 hod. 
V prípade nutnosti/súrneho riešenia bude senát operatívne zvolaný, resp. prebehne korešpondenčné 
hlasovanie. 

Košice 03. decembra 2018 
 
Zapísala: Ing. Manuela Raisová, PhD.    ............................................  
 
Overili:  Ing. Dana Paľová, PhD.    . ............................................. 

 
Juraj Nestorík      .............................................. 

 
Schválila:  
 ........................................................ 
 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. 
 predsedníčka AS EkF TUKE  


