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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 09. 06. 2017 

 

Prítomní:  11 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, 

 prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Katedra regionálnych vied a manažmentu 

 JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE 

 Bc. Soňa Bornová, študentka 

 Bc. Dominika Frýdková, študentka 

 Bc. Barbora Kováčová, študentka 
 

Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 

2. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 

3. Prerokovanie študijných plánov EkF TUKE v programe EaMVS pre II. stupeň štúdia  doc. Šoltés 

4. Prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o hospodárení EkF za rok 2016 doc. Šoltés 

5. Interpelácie  doc. Bánociová  

6. Informácie predsedu AS EkF TUKE doc. Bánociová 

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

8. Informácie o činnosti Rady vysokých škôl doc. Buleca 

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 

11 11 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 07/2017. 

 

   

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníčka AS  EkF TUKE  za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. RNDr. Jozefa Bucka, PhD. 

a Miroslavu Čeginíkovú. 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 

11 10 0 1 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 08/2017. 

  

 

K 3. bodu: Prerokovanie študijných plánov EkF TUKE v programe EaMVS pre II. stupeň štúdia. 
Dekan fakulty predložil AS EkF TUKE na prerokovanie študijné plány EkF TUKE v programe EaMVS pre II. stupeň 

štúdia, keďže je potrebná ich reakreditácia.  
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prof. Hudec uviedol dôvody, pre ktoré je reakreditácia programu potrebná po dvoch rokoch. Je to z dôvodu, že 

sa zmenil názov študijného programu, čo je považované za významnú zmenu a preto bola udelená akreditácia iba na 

štandardnú dĺžku štúdia 2 roky a teda je potrebné reakreditovať predmetný študijný program. 

 

doc. Šoltés doplnil, že v materiáli sú urobené opravy tých nastavení, ktoré sa ukázali ako nie celkom dobré 

v pôvodnom materiáli a niektoré zmeny si vynútili personálne zmeny na fakulte.  

doc. Bánociová – pripomienka: Vo formulári „Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.“ je rozdielne 

definovaná dĺžka externej formy štúdia v porovnaní s tým, ako bola nadefinovaná v časti „Odporúčané študijné plány 

Ing. – 2. stupeň“.  

 . 

AS EkF TUKE prerokoval návrh študijných plánov EkF TUKE v programe EaMVS pre II. stupeň štúdia 

vypracovaných v slovenskom jazyku.  Následne AS EkF TUKE prerokoval návrh študijných plánov EkF TUKE 

v programe EaMVS pre II. stupeň štúdia vypracovaných v anglickom jazyku. Na záver predsedníčka AS EkF TUKE 

požiadala zástupcov študentov študijného programu EaMVS, aby boli prítomní na zasadnutí VR EkF 

(15.6.2017), kde sa bude predložený dokument schvaľovať.  

 
K 4. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2016 
JUDr. Geralská - tajomníčka EkF predniesla správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2016. V krátkosti informovala 

členov AS EkF o podstatných častiach správy. Predsedníčka AS EkF TUKE otvorila diskusiu k danej správe.   

doc. Delina – otázka: Nastal výrazný pokles v hodnote zápisného. Čo je dôvodom?  

 JUDr. Geralská: Z jednej strany ide o určité obmedzenia zo strany rektorátu a zároveň, na fakultu prichádzajú 

tieto prostriedky znížené o hodnotu nákladov potrebných na poskytnutie študentských preukazov, ktoré sú odvádzané 

rektorátu (UVT a knižnici). 

 doc. Šoltés: Aj počet študentov sa môže v budúcnosti podieľať na poklese výšky zápisného, ale je predpoklad, 

že v budúcnosti počty študentov na dennom a externom štúdiu sa budú vyvíjať v prospech fakulty.   

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje predložená výročná „Správa 

o hospodárení EkF TUKE za rok 2016“ bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 09/2017. 

 

K 5. bodu: Interpelácie 
 

Z minulého zasadnutia ostali nedoriešené: 

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?  

 RNDr. Révészová: Výber do komisií je plne v kompetencii vedúcich katedier. Na adresu prodekanky 

prichádza len požiadavka zo strany Katedry jazykov na predloženie zoznamu osôb za našu fakultu, ktorí budú 

zaradení do komisií. Neobmieňanie zamestnancov je dané tým, že na niektorých katedrách je málo zamestnancov, 

ktorí daný jazyk ovládajú (najmä nemecký, francúzsky). Na druhej strane sa predpokladá sa, že vedúci katedier, ktorí 

ľudí nominujú do skúšobných komisií, poznajú ich odborné kvality.   

doc. Džupka – nevidí problém v nominovaní doktorandov na odborné jazykové skúšky, podľa jeho názoru, 

doktorandi sú dostatočne odborne fundovaní na to, aby vedeli posúdiť odbornú stránku jazykovej skúšky. Za jazykovú 

stránku skúšky zodpovedajú nominovaní členovia komisie z Katedry jazykov.  

doc. Glova – bola nejaká negatívna reakcia zo strany Katedry jazykov? 

 RNDr. Révészová – Nie, nebola. 

Ing. Paľová – nie celkom je správne stavať to na tom, že doktorandi sú jazykovo zdatnejší ako zamestnanci, 

ale mali by byť dostatočne jazykovo zdatní, aby vedeli posúdiť odbornú stránku skúšky v cudzom jazyku.   

doc. Šoltés – je to plne v kompetencii vedúceho katedry, on musí byť schopný zhodnotiť kompetentnosť 

svojich zamestnancov a zatiaľ nie je zostavený iný, lepší postup.  

RNDr. Révészová – je potrebné to brať aj z pohľadu rozloženia záťaže jednotlivých zamestnancov a z tohto 

pohľadu je nominácia doktorandov spôsob, ako preniesť časť povinností. 

 

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? 
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            doc. Šoltés – s najväčšou pravdepodobnosťou nie, je to skôr o tom, že sa rozširuje databáza elektronických 

kníh, ktorú budú mať študenti z IP adries fakulty dostupnú a teda skôr je snaha o technické riešenie, ktoré by bolo 

študentom prístupné bez ohľadu na čas.  

  

 

K 6. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE 
Dňa 15.05.2017 sa uskutočnilo rokovanie AS TUKE a predsedníčka AS EkF TUKE v krátkosti informovala 

o jednotlivých bodoch rokovania.  

Predsedníčka AS EkF TUKE zároveň upovedomila členov AS EkF TUKE o personálnych zmenách v zložení AS EkF 

TUKE, kde z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ukončil svoju činnosť Ing. Viliam Vajda, PhD. a namiesto neho 

do senátu do konca volebného obdobia nastúpil doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. Zároveň svoju činnosť 

v akademickom senáte ukončil aj Ing. Tomáš Onufer a to z dôvodu úspešného ukončenia štúdia na EkF TUKE.   

 

K 7. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania 

Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne konkrétne úlohy, keďže jedinou úlohou bola 

príprava AO EkF, ktorá už prebehla.  

 

K 8. bodu: Informácie zo zasadnutia RVŠ 

doc. Buleca informoval o rokovaní RVŠ v Žiline, kde sa prerokovali dokumenty „Návrh zákona o zabezpečení kvality 

vysokoškolského vzdelávania“ a materiál „Učiace sa Slovensko“, ktorý rada odmietla. Diskusia bola vedená za 

prítomnosti ministra školstva. Z pripomienok, ktoré RVŠ dala ku dokumentom, bolo 7 akceptovaných, 7 čiastočne 

akceptovaných a 4 neboli akceptované.  

 

K 9. bodu: Rôzne 

Ing. Paľová – je potrebné, aby materiály, ktoré sa majú na rokovaniach prejednať, prichádzali v skoršom časovom 

horizonte a nie na poslednú chvíľu, pretože nie je potom možné preštudovať materiály v dostatočnom rozsahu.  

doc. Džupka – požiadal členov AS EkF TUKE, aby sa pokúsili vytvoriť platformu pre debatu ohľadne podpory 

aktivity študentov predovšetkým pri voľbe svojho zástupcu do AS EkF TUKE, ako aj na to, aby sa celkovo zvýšilo 

povedomie o činnosti akademického senátu medzi študentmi. 

 

Úloha pre nasledujúce rokovanie AS EkF TUKE (predpokladaný termín: prvý septembrový týždeň 2017): Ako zvýšiť 

povedomie o Akademickom senáte medzi študentmi.  

 

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 09. 06. 2017 

 

 

07/2017 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 09. 06. 2017 v  znení predloženom 

predsedníčkou AS EkF TUKE bez zmien. 

08/2017 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 09. 06. 2017 v zložení: 

doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD. a Miroslava Čeginíková. 

09/2017 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 09. 06. 2017 na návrh dekana EkF TUKE schválil návrh 

Správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2016 v dekanom predloženej podobe bez pripomienok. 

 

Košice 09. júna 2017 

 

 

Zapísala:  

 

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

 

 

Overili:  

 

doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD..    .............................................. 

 

 

Miroslava Čeginíková     .............................................. 

 

 

Schválil:  

 

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

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. 

 predsedníčka AS EkF TUKE  


