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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 19. 11. 2015 
 
Prítomní: 14 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny 
 
Hostia:  doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE, 
 doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedeckú činnosť 

a doktorandské štúdium, 
 RNDr. Libuša Révészová, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť, 
 doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vonkajšie 

vzťahy a rozvoj, 
 JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE. 
 
Program zasadnutia:  
Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia doc. Želinský 
2. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Želinský 
3. Informácie predsedu AS EkF TUKE doc. Želinský 
4. Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia doc. Želinský 
5. Interpelácie doc. Želinský 
6. Schvaľovanie návrhu členov disciplinárnej komisie EkF TUKE doc. Šoltés 
7. Schvaľovanie návrhu dlhodobého zámeru EkF TUKE doc. Šoltés 
8. Rôzne doc. Želinský 
9. Záver rokovania doc. Želinský 

 
 
K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 
Zasadnutie AS EkF TUKE otvoril predseda senátu a privítal všetkých prítomných členov AS 
EkF TUKE a hostí.  
 
Predseda AS EkF TUKE informoval AS EkF TUKE o uskutočnených doplňujúcich voľbách 
do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia v termíne 
5. 10. 2015. Za člena študentskej časti AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa 
štúdia bol zvolený Bc. Šimon Uličný.  
 
Predseda AS EkF TUKE dal následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program 
rokovania bez zmien. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 -- -- -- 
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 34/2015. 

  
   

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 
Predseda  AS  EkF TUKE  otvoril  2. bod a vyzval členov AS EkF TUKE, aby predložili 
návrhy kandidátov na overovateľov zápisnice AS  EkF TUKE.  
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté doc. Bánociová a Dr. Paľová. 
Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 
14 14 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 35/2015. 
  
 
K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE 
Predseda AS EkF TUKE informoval o výsledkoch hlasovania „per rollam“ v termíne 28. – 
30. septembra 2015 týkajúceho sa schvaľovania návrhu volebnej komisie doplňujúcich volieb 
do študentskej časti AS EkF TUKE a o priebehu volieb. Volebná komisia bola schválená 
uznesením č. 33/2015 a zápis z hlasovania „per rollam“ tvorí prílohu tohto zápisu.  
 
 
K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania 
Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne úlohy.  
 
 
K 5. bodu: Interpelácie 
Dr. Bartóková a Dr. Raisová sa informovali ohľadom kritérií na odmeňovanie pedagogických 
pracovníkov a ohľadom kritérií hodnotenia kvality pedagogického procesu. Dekan EkF 
vysvetlil koncepciu odmeňovania a doplnila ho prodekanka pre vzdelávaciu činnosť. 
Tajomníčka EkF uviedla, že ide o novinku a rozdeľovanie tohto typu odmien by mal nastaviť 
vedúci katedry a zároveň súhlasí s tým, že explicitné nastavenie kritérií by mohlo byť 
kontraproduktívne. Doc. Džupka súhlasí s dekanom, že je náročné nastaviť presné kritériá 
a vedúci katedry vie lepšie zhodnotiť vlastných zamestnancov. Doc. Bánociová súhlasí 
s názorom, že odmeny má rozdeľovať vedúci katedry.  
 
 
K 6. bodu: Schvaľovanie návrhu členov disciplinárnej komisie EkF TUKE 
Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh členov disciplinárnej komisie EkF TUKE 
a požiadal prodekanku EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť, aby sa k návrhu vyjadrila. 
Prodekanka zdôvodnila nevyhnutnosť zriadenia disciplinárnej komisie a predstavila návrh 
členov.  
Predseda AS EkF následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
  
Do diskusie sa nikto nezapojil a predseda AS EkF dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 -- -- -- 
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 36/2015. 
 
 
K 7. bodu: Schvaľovanie návrhu dlhodobého zámeru EkF TUKE 
Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh dlhodobý zámer EkF TUKE a požiadal 
prodekanku EkF TUKE pre vedeckú činnosť a doktorandské štúdium, aby sa k návrhu 
vyjadrila. Prodekanka návrh predstavila a predseda AS EkF otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
 
Do diskusie sa prihlásil doc. Džupka s tým, že k zámeru nemá zásadné výhrady, no podľa 
jeho názoru by mal byť materiál jednoduchší a definované ciele by mali byť merateľné. Dr. 



3 

Vajda sa vyjadril, že dlhodobý zámer je precízne spracovaný, no možno by bolo vhodné mať 
aj akčný plán s rámcovými merateľnými aktivitami. Dekan EkF uviedol, že základom 
merateľných aktivít sú ciele kvality, ktoré sú merateľné a smerovať k naplneniu zámeru. 
Formalizácia zámeru je dôležitá predovšetkým vo vzťahu k zamestnancom fakulty, ktorí by 
mali naplnenie cieľov hodnotiť. Dr. Paľová poznamenala, že merateľnosť môže byť 
problematická. Prodekanka pre výskumnú činnosť a doktorandské štúdium reagovala, že 
merateľnosť vyžaduje analýzu východiskového stavu a zdôvodnenie kvantifikovaných cieľov 
a ciele by sa mali následne stanovovať spoločne za spoluúčasti zamestnancov. Doc. 
Bánociová uviedla, že vychádzajúc zo zásady, že názov materiálu je „dlhodobý zámer“, 
prikláňa sa k názoru, že dokument by nemal byť úplne konkrétny, nejde o akčný plán riešenia 
konkrétnych problémov, ale o výhľad do budúcna. Doc. Glova súhlasí s vyjadrením doc. 
Bánociovej, ide o dokument, ktorý jednoznačne formuluje ciele vedenia fakulty a vytvára 
základný status, ktorý umožní meranie. Prodekanka Réveszová poznamenala, že meranie 
a sledovanie, kam sa fakulta posúva, je každoročne súčasťou správ predkladaných vedeckej 
rade a akademickej obci fakulty. Ing. Kováč sa vyjadril k aktivitám týkajúcim sa absolventov 
a navrhol založenie študentského klubu. Dekan EkF reagoval, že takáto iniciatíva by mala 
prísť od študentov, vedením fakulty by bola vítaná a podporovaná.  
 
Z diskusie nevyplynuli pozmeňujúce návrhy a predseda AS EkF dal hlasovať o návrhu 
uznesenia. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 -- 1 -- 
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 37/2015. 
 
 
K 8. bodu: Rôzne 
Dr. Vajda predniesol otázku ohľadom potreby tvorby disciplinárneho poriadku EkF TUKE, 
na čo reagovala prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, že činnosť disciplinárnej komisie sa 
bude riadiť disciplinárnym poriadkom TUKE.  
 
 
K 9. bodu: Záver rokovania 
Predseda AS EkF TUKE, doc. Želinský, poďakoval prítomným členom senátu a hosťom za 
spoluprácu a zasadnutie senátu ukončil. 
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UZNESENIA 
 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 19. 11. 2015 
 
 
34/2015 AS EkF TUKE na návrh predsedu AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia 

AS EkF TUKE zo dňa 19. 11. 2015 bez zmien. 

35/2015 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 
19. 11. 2015 v zložení: doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. a Ing. Dana Paľová, PhD. 

36/2015 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrhu členov disciplinárnej 
komisie EkF TUKE v zložení predloženom dekanom bez pripomienok.  

37/2015 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrhu dlhodobého zámeru 
EkF TUKE v znení predloženým dekanom bez pripomienok. 

 
 
Košice 19. novembra 2015 
 
 
 
Zapísala:  
 

Ing. Manuela Raisová, PhD.  ............................................  
 
 
Overili:  
 

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. .............................................. 
 
 
Ing. Dana Paľová, PhD.  .............................................. 

 
 

 
 
Schválil:  
 
 ........................................................ 
 doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. 
 predseda AS EkF TUKE  



Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam 
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

28. – 30. septembra 2015 
 
 
Predseda AS EkF TUKE požiadal členov AS EkF TUKE, aby sa vyjadrili k návrhom nasledovných 
uznesení:  
 
 
Návrh uznesenia č. 33/2015 
AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý 
ročník bakalárskeho stupňa štúdia v termíne 5. 10. 2015 v zložení: 
Pavol Ján HALAGOVEC 
Katarína SOĽANKOVÁ 
Mária SOROČINOVÁ – predsedníčka volebnej komisie 
Miriam BONDROVÁ – náhradná členka volebnej komisie 
 
Hlasovanie: 
Hlasovalo: 11 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Elektronickým hlasovaním bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 33/2015 
AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý 
ročník bakalárskeho stupňa štúdia v termíne 5. 10. 2015 v zložení: 
Pavol Ján HALAGOVEC 
Katarína SOĽANKOVÁ 
Mária SOROČINOVÁ – predsedníčka volebnej komisie 
Miriam BONDROVÁ – náhradná členka volebnej komisie. 
 
 
Košice 1. októbra 2015 
 
 
 
 doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. 
 predseda AS EkF TUKE 
 
 


