
1 
 

ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 24. 09. 2019 
 
Prítomní: 13 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny, jeden ospravedlnený; mandát za 

študentskú časť AS EkF TUKE – 1. ročník Bc. štúdia je dočasne uvoľnený. 
 
Pozvaní hostia:  doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., doc. Ing. Rajmund 

Mirdala, PhD., RNDr. Libuša Révészová, PhD., JUDr. Mária Geralská 
 
 Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 
1. Otvorenie zasadnutia  doc. Bánociová 
2. Schválenie overovateľov zápisu doc. Bánociová 
3. Schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 
4. Výsledok korešpondenčného hlasovania AS EkF TUKE doc. Bánociová 
5. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE doc. Bánociová 

6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE za 1. ročník Bc. štúdia doc. Bánociová 
7. Prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o činnosti EkF TUKE za rok 

2018 (Annual report) 
doc. Šoltés 

8. Prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o hospodárení EkF TUKE za 

rok 2018 
doc. Šoltés 

9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2019 doc. Šoltés 
10. Návrh Štatútu EkF TUKE doc. Šoltés 

11. Návrh Organizačného poriadku EkF TUKE doc. Šoltés 
12. Interpelácie doc. Bánociová 

13. Rôzne doc. Bánociová 

14. Záver zasadnutia doc. Bánociová 

 
K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu a privítala všetkých prítomných členov AS 

EkF TUKE ako aj pozvaných hostí, rovnako verejnosť.  

 

Informovala o zmene v zamestnaneckej časti AS EkF TUKE, konkrétne: 

 

V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Akademickú obec fakulty tvoria 

vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou 

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte, ak 

tak určí štatút verejnej vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty). 

Podľa § 26 ods. 6 písm. c) zaniká členstvo v akademickom senáte fakulty skončením členstva 

v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Táto skutočnosť nastala u senátora Tomáša Malatinca ku dňu 23. 09. 2019, pričom predsedníčke AS 

EkF TUKE to bolo oznámené na zasadnutí vedenia EkF TUKE dňa 23. 09. 2019. 

V zmysle § 8 ods. 2 interného predpisu EkF TUKE, „Zásady volieb do Akademického senátu EkF 

TUKE”, sa uvoľnené miesto z radov zamestnaneckej časti AS EkF TUKE obsadí novým členom 

z kandidátov, ktorí neboli zvolení v riadnych voľbách a sú v príslušnom funkčnom období a za príslušnú 

katedru náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Funkčné miesto nového člena trvá do konca 

funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. V poradí ďalším zvoleným kandidátom za KRVaM 

bola doc. Ing. Miroslava Šebová, PhD., ktorej bola dňa 23. 09. 2019 zaslaná pozvánka na dnešné 

zasadnutie AS EkF TUKE. Predsedníčka senátu ju na dnešnom zasadnutí privítala a zaželala jej veľa 

úspechov. 

 
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisu 
 
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla senátora Petra Džupku 

a senátorku Miroslavu Čeginíkovú. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili. 
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Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 
AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 24. 09. 2019 

v zložení: senátor Peter Džupka a senátorka Miroslava Čeginíková. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 59/2019. 
 

K 3. bodu: Schvaľovanie programu zasadnutia 
 
Návrh programu zasadnutia bol predložený ako súčasť pozvánky na zasadnutie senátu spoločne 

s materiálmi zo dňa 18. 09. 2019.  

 

Senátor Tomáš Malatinec listom zo dňa 22. 09. 2019 navrhol vložiť do programu bod „Prerokovanie 

postupu vyhlasovateľa výberového konania č. 19110/2019“. V zmysle predmetného listu, senátorka 

Dana Paľová požiadala o zaradenie tohto bodu na dnešné zasadnutie. Bolo dohodnuté, že vyššie  

uvedené, bude prejednané v rámci interpelácií. 
 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení: 
AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 24. 09. 2019 bez zmeny. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 60/2019. 
 
K 4. bodu: Výsledok korešpondenčného hlasovania 

 

- v zmysle § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE, predsedníčka AS EkF TUKE podala 

informáciu o výsledkoch hlasovania o uzneseniach č. 51/2019 a č. 52/2019 per rollam.  

 
Výsledky hlasovania 08. 08. 2019: 

 
Uznesenie č. 51/2019 - Hlasovanie: 
Hlasovalo: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

  

Uznesenie č. 52/2019 - Hlasovanie: 
Hlasovalo: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

 

51/2019 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 08. 08. 2019 zvolil za člena výberovej komisie 

na obsadenie miest odborných asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru financií, Katedru 

bankovníctva a investovania a na Katedru ekonomických teórií zástupcu  za AS EkF TUKE (podľa 

prílohy).  

 

52/2019 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 08. 08. 2019 zvolil za člena výberovej komisie 

na obsadenie miest odborných asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru regionálnych vied 

a manažmentu, zástupcu za AS EkF TUKE (podľa prílohy).  
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Výsledky hlasovania 13. 08. 2019: 

 

- v zmysle § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE predsedníčka AS EkF TUKE podala 

informáciu o výsledkoch hlasovania o uzneseniach č. 53/2019 až č. 56/2019 per rollam.  

  

Uznesenie č. 53/2019 - Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 

Z toho: 

Počet súhlasných stanovísk: 11 

Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 54/2019 - Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 

Z toho: 

Počet súhlasných stanovísk: 11 

Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 55/2019 - Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 

Z toho: 

Počet súhlasných stanovísk: 11 

Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 56/2019 - Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 

Z toho: 

Počet súhlasných stanovísk: 11 

Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

 

53/2019     AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13. 08. 2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov 

a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE, schválil výberovú komisiu na obsadenie miest odborných 

asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru financií (podľa prílohy). 

 

54/2019     AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13. 08. 2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov 

a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE, schválil výberovú komisiu na obsadenie miest odborných 

asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru bankovníctva a investovania (podľa prílohy). 

 

55/2019     AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13. 08. 2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov 

a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE, schválil výberovú komisiu na obsadenie miest odborných 

asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru ekonomických teórií (podľa prílohy). 

 

56/2019    AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13. 08. 2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov 

a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE, schválil výberovú komisiu na obsadenie miest odborných 

asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru regionálnych vied a manažmentu (podľa 

prílohy). 
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Výsledky hlasovania 10. 09. 2019: 

 

- v zmysle § 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE predsedníčka AS EkF TUKE podala 

informáciu o výsledkoch hlasovania o uzneseniach č. 57/2019 a č. 58/2019 per rollam.  

  
Uznesenie č. 57/2019 - Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 13 

Z toho: 

Počet súhlasných stanovísk: 13 

Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

  
Uznesenie č. 58/2019 - Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 13 

Z toho: 

Počet súhlasných stanovísk: 13 

Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 

 

57/2019 AS EkF TUKE v súlade s § 7 ods. 4, písm. i) Štatútu Ekonomickej fakulty TUKE schválil 

návrh: „Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa na Ekonomickej fakulte 

TUKE (EkF TUKE) pre akademický rok 2020/2021“ v podobe  predloženej dekanom fakulty.  

 

58/2019 AS EkF TUKE v súlade s § 7 ods. 4, písm. i) Štatútu Ekonomickej fakulty TUKE schválil 

návrh: „Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého (inžinierskeho) stupňa na Ekonomickej 

fakulte TUKE (EkF TUKE) pre akademický rok 2020/2021“ v podobe predloženej dekanom fakulty.  

 

K 5. bodu: Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE 
 

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala senátora Jozefa Glovu o uvedenie bodov, ktoré ostali 

nedoriešené z minulých zasadnutí AS EkF TUKE. Senátor Jozef Glova uviedol tieto body: 

 

Uznesenia: 

 

1. Úprava zápisnice zo dňa 19. 03. 2019 v zmysle uznesenia č. 42/2019 AS EkF TUKE. AS EkF 

TUKE súhlasí s tým, aby zápisnica zo dňa 19. 03. 2019 bola opravená v zmysle pripomienok 

zaslaných elektronickou formou od troch členov AS EkF TUKE – senátor Peter Džupka, 

senátorka Dana Paľová a senátor Tomáš Malatinec. 

Záver: zápisnica bola v upravenej verzii, po zohľadnení všetkých pripomienok, zverejnená. 

 

2. Uznesenie č. 44/2019, kde AS EkF TUKE žiada dekana EkF TUKE, aby na rokovanie AS EkF 

TUKE dňa 24. 09. 2019 predložil návrh zmien Štatútu EkF TUKE. 

Záver: Členovia Legislatívnej komisie AS EkF TUKE sa stretli a diskutovali s dekanom fakulty 

o zmenách (viď zápis zo zasadnutia Legislatívnej komisie AS EkF TUKE). Dekan EkF TUKE 

predložil novú podobu Štatútu EkF TUKE, aj s požadovanými zmenami. 

 

3. Uznesenie č. 45/2019 - AS EkF TUKE zriaďuje päťčlennú poradnú Legislatívnu komisiu AS 

EkF TUKE, a to na obdobie do konca funkčného obdobia AS EkF TUKE, ktorej traja členovia 

sú zástupcami AS EkF TUKE, z toho dvaja za zamestnaneckú časť AS EkF TUKE a jeden za 

študentskú časť AS EkF TUKE. Dvaja členovia komisie sú zástupcami vedenia EkF TUKE. 

 

4. Uznesenie č. 46/2019 - AS EkF TUKE schvaľuje za členov Legislatívnej komisie za AS EkF 

TUKE senátorov Jozefa Glovu, Tomáša Malatinca a Tímeu Kakaščikovú. Zároveň žiada 

dekana EkF TUKE, aby do 21. 06. 2019 nominoval zástupcov vedenia EkF TUKE do 

Legislatívnej komisie AS EkF TUKE. Doručená zápisnica 25. 06. 2019. 

Záver: 08. 07. 2019 vedenie EkF TUKE prerokovalo a zároveň víta iniciatívu AS EkF TUKE. 

Dekan fakulty sa ale rozhodol nikoho nedelegovať. Uviedol, že členovia vedenia EkF TUKE 

sa aktívne budú spoločne a podľa potreby podieľať na práci v legislatívnej komisii.  
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5. Uznesenie č. 47/2019 - AS EkF TUKE ukladá Legislatívnej komisii AS EkF TUKE 

koordinovať činnosti smerujúce k vypracovaniu návrhu a novelizácii interných dokumentov 

a zabezpečiť ich procesné zosúladenie do ďalšieho riadneho zasadnutia AS EkF TUKE, 

t.j. do 24. 09. 2019. 

Záver: Členovia Legislatívnej komisie a dekan fakulty sa stretli dňa 26. 08. 2019 o 11,30 hod. 

a prerokovali zosúladenie Štatútu EkF TUKE s novým návrhom Rokovacieho poriadku AS 

EkF TUKE, ako aj s § 15 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ. 

 

6. Uznesenie č. 48/2019 - Členovia AS EkF TUKE sa zhodli, že pripomienky k prerokovaniu 

materiálov k Rokovaciemu poriadku AS EkF TUKE zašlú všetkým členom Legislatívnej 

komisie AS EkF TUKE z radov senátu do 30. 06. 2019. 

Záver: Členom Legislatívnej komisie boli ku dňu 30. 06. 2019 zaslané pripomienky senátorov 

Aleny Andrejovskej, Anny Bánociovej a Manuely Raisovej. 

 

7. AS EkF TUKE ukladá predsedníčke AS EkF TUKE zverejniť vyhlásenie AS EkF TUKE 

(Uznesenie AS EkF TUKE č. 49/2019) na webovej stránke EkF TUKE, v sekcii Aktuality. 

Záver: Predsedníčka AS EkF TUKE zverejnila predmetné vyhlásenie AS EkF TUKE v zmysle 

uznesenia AS EkF TUKE č. 49/2019. 
 

Interpelácie  
 

8. Senátor Tomáš Malatinec mal na dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., 

požiadavku, aby podpísal vyhlásenie, ktoré bolo oznámené akademickej obci EkF TUKE, že 

uvedený sporný článok na Ukrajine nepublikoval. Podnet bol postúpený dekanovi EkF TUKE. 

Súčasný stav je taký, že všetky dokumenty boli stiahnuté, na základe podniknutých právnych 

krokov dekana fakulty. Dekan EkF TUKE považuje danú kauzu za uzavretú. 

9. Senátor Jozef Porvazník na prodekanku pre vzdelávaciu činnosť RNDr. Libušu Révészovú, 

PhD.:  Upozornil, aby sme včas poskytli informačné brožúrky o štúdiu na EkF TUKE pre 

prvákov Bc. štúdia, aby boli vopred informovaní.  Senátor Uličný doplnil diskusiu, či by bolo 

možné, aby po aktualizácii informačnej brožúrky a jej následnom zaslaní pani prodekanke pre 

vzdelávaciu činnosť, bola brožúrka poskytnutá už pri zápise na štúdium. Bolo to zabezpečené. 

Predmetná brožúrka bude použitá aj na akcii Deň otvorených dverí. 

10. Senátor Tomáš Malatinec predniesol požiadavku na zvýšenie transparentnosti AS EkF TUKE. 

Senátorka Dana Paľová pripomenula bod rôzne z 15. 01. 2019 ohľadom tzv. čiernej skrinky AS 

EkF TUKE pre anonymné podnety študentov alebo zamestnancov. Ako uviedla predsedníčka 

AS EkF TUKE predmetnými bodmi, rovnako ako aj právnou analýzou interných predpisov, sa 

bude AS EkF TUKE vzhľadom na čas, zaoberať na zasadnutí 24. 09. 2019.  

11. Požiadavka senátora Tomáša Malatinca na vypracovanie správy o zaťaženosti katedier v rámci 

pedagogickej činnosti. Pani prodekanka RNDr. Libuša Révészová, PhD. sa vyjadrila, že 

poskytla všetky relevantné podklady senátorovi Tomášovi Malatincovi. Senátor Peter Džupka 

o danej skutočnosti, podľa jeho vyjadrenia, nevedel. 

 

K 6. bodu: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE za 1. ročník Bc. štúdia 
 

Predsedníčka AS EkF TUKE predložila návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti 

AS EkF TUKE na miesto zástupcu 1. ročníka Bc. štúdia a do zamestnaneckej časti KRVaM (viď nižšie 

uvedené o vzdaní sa mandátu senátorky Miriam Šebovej). Organizačné zabezpečenie a harmonogram 

doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia a do 

zamestnaneckej časti za KRVaM:  

 

25. 09. 2019 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE za 1. ročník bakalárskeho  

  štúdia a za Katedru regionálnych vied a manažmentu 

04. 10. 2019  Predloženie zoznamov členov AO EkF TUKE za 1. ročník bakalárskeho štúdia  

  a za KRVaM k rukám predsedníčky AS EkF TUKE 

07. 10. 2019 Zverejnenie zoznamu členov AO EkF TUKE za 1. ročník bakalárskeho stupňa  

  štúdia na nástenke 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia EkF TUKE a za  

  KRVaM na výveske AS EkF TUKE na 2. poschodí budovy EkF TUKE 
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18. 10. 2019 do 12.00 hod. (poludnie)      Zber návrhov na kandidátov k rukám predsedníčky  

  AS EkF TUKE 

04. 11. 2019 od 9.00 hod. do 9,45 hod. doplňujúce voľby do AS EkF TUKE za 1. ročník  

  bakalárskeho stupňa štúdia; od 10.00 hod. do 13.00 hod. doplňujúce voľby do  

  AS EkF TUKE za KRVaM 

04. 11. 2019 Vyhlásenie výsledkov volieb volebnou komisiou zverejnením na výveske AS  

  EkF TUKE a na webovom sídle AS EkF TUKE 

 

Diskusia: 

 

Senátor Peter Džupka požiadal, aby boli voľby do AS EkF TUKE vopred predstavené študentom, tak 

ako to bolo minulý rok. Predsedníčka senátu uviedla, že sa s tým naďalej ráta, rovnako aj s účasťou 

zástupcov študentskej časti AS EkF TUKE. Senátor Peter Džupka uviedol, že je vhodné nechať 

študentom priestor na predstavenie ich kandidátov. AS EkF TUKE v tomto môže poskytnúť súčinnosť 

informačnou kampaňou v podobe plagátov alebo zverejnením na webe fakulty. Tieto informácie by 

obsahovali termín a miesto predstavenia kandidátov.  

Senátorka Miriam Šebová vystúpila s vyhlásením, že od dňa 25. 09. 2019 sa vzdáva mandátu člena AS 

EkF TUKE.  

 

Dohodlo sa na prerušení zasadnutia o 09.30 hod. v rozsahu 15 minút.  

 

Zasadnutie AS EkF TUKE pokračovalo o 09.45 hod. zistením prítomnosti jednotlivých senátorov. Na 

zasadnutí boli prítomní v tom čase 13 členovia AS EkF TUKE. Zároveň senátorka Miriam Šebová 

predložila krátkou cestou písomné vyhlásenie o vzdaní sa mandátu k 25. 09. 2019 do rúk predsedníčky 

AS EkF TUKE. Dohodlo sa, že sa zároveň vyhlásia a uskutočnia aj doplňujúce voľby na KRVaM a že 

volebná komisia bude spoločná pre obe voľby. 

  

Predsedníčka AS EkF TUKE predstavila návrh volebnej komisie v tomto zložení: 

 
Zamestnanecká časť: 

doc. Ing. Peter Burger, PhD., Ing. Miroslava Nyulásziová, PhD.,  PhDr. Tatiana Soroková, PhD., 

Ing. Radoslav Bajus, PhD., doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. 

Náhradníci: doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD., Ing. Marek Gróf, PhD., 

Ing. Ľudmila Pavliková, PhD., Ing. Monika Timková, PhD. 

Študentská časť:  

Matúš Romanovský, Juraj Nestorík, Bc. Dávid Šimíček, Ing. Róbert Oravský. 

Náhradníci: Dávid Ondusko, Bc. Miroslava Čeginíková, Tímea Kakaščiková, Ing. Oleg Kováč. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala návrh na predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS 

EkF TUKE a to Ing. Radoslava Bajusa, PhD., ktorý s návrhom súhlasil. 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do AS EkF TUKE za 1. ročník Bc. štúdia a za KRVaM 

v termíne 04. 11. 2019 s navrhovaným harmonogramom. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 61/2019. 
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Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení:  

AS EkF TUKE poveruje predsedníčku AS EkF TUKE, aby organizačne pripravila doplňujúce voľby 

do študentskej a zamestnaneckej časti AS EkF TUKE a zabezpečila oboznámenie študentov 1. ročníka 

Bc. štúdia o činnosti AS EkF TUKE a vytvorila priestor pre predstavenie kandidátov za 1. ročník Bc. 

štúdia do AS EkF TUKE, a to za 1. ročník Bc. štúdia. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 62/2019. 

 Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE žiada vedenie EkF TUKE, aby vytvorilo a predložilo predsedníčke AS EkF TUKE 

zoznam členov časti akademickej obce EkF TUKE za 1. ročník Bc. štúdia a za KRVaM do 

04. 10. 2019. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 63/2019. 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení:  

AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby za 1. ročník Bc. štúdia a za KRVaM do 

AS EkF TUKE v termíne 04. 11. 2019 v predstavenom zložení. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 64/2019. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

 

AS EkF TUKE vymenúva Ing. Radoslava Bajusa, PhD. za predsedu volebnej komisie pre doplňujúce 

voľby za 1. ročník Bc. štúdia a za KRVaM do AS EkF TUKE v termíne 04. 11. 2019. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 65/2019. 

 

K 7. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o činnosti EkF TUKE za rok 2018 

(Annual report) 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE udelila slovo dekanovi EkF TUKE doc. Ing. Michalovi Šoltésovi, PhD. 

Ten predniesol návrh.  

 

Diskusia: nikto sa nezapojil. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o Výročnej správe o činnosti EkF TUKE za rok 

2018 (Annual report) v nasledovnom znení: 

 

AS EkF TUKE schvaľuje Výročnú správu o činnosti EkF TUKE za rok 2018 bez zmien. 
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Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 66/2019. 

 

K 8. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2018 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala slovo dekanovi EkF TUKE doc. Ing. Michalovi Šoltésovi, PhD. Ten 

požiadal tajomníčku EkF TUKE o prednesenie správy. 

Diskusia: 

Senátor Peter Džupka sa poďakoval za podrobnú prílohu k správe. Chýba mu popis rizík a ohrození pre 

nasledujúci rok 2019, vzhľadom na rok 2018. Odporúča to v budúcnosti zahrnúť do správy 

o hospodárení. 

 

Dekan EkF TUKE reagoval a uviedol, že systém rozpočtu je v zásade jednoduchý, vstupy sú dané. Nedá 

sa na to bezprostredne reagovať, čo je problém, pretože podmienky nie sú nastavené štandardne. Tento 

rok máme nárast financovania, s dofinancovaním ešte počas septembra 2019. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o Výročnej správe o hospodárení EkF TUKE za 

rok 2018: 

 

AS EkF schvaľuje Výročnú správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2018. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 67/2019. 

 

Predsedníčka senátu prerušila zasadnutie o 10.50 hod. na 30 minút.  

 

Zasadnutie pokračovalo o 11.20 hod. zistením prítomnosti jednotlivých senátorov. Na zasadnutí boli 

prítomní v tom čase 12 členovia AS EkF TUKE, senátorka Miriam Šebová prišla bezprostredne pri 

odovzdaní slova dekanovi EkF TUKE v bode 9.  
 

K 9. bodu: Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2019 

 
Predsedníčka odovzdala slovo dekanovi EkF TUKE doc. Ing. Michalovi Šoltésovi, PhD. Ten požiadal 

tajomníčku fakulty o zdôvodnenie návrhu rozpočtu. Táto podrobne informovala o návrhu. 

 

Diskusia: nikto sa nezapojil. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2019: 

 

AS EkF schvaľuje návrh rozpočtu EkF TUKE na rok 2019. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 68/2019. 

 

K 10. bodu: Návrh Štatútu EkF TUKE  

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala slovo dekanovi EkF TUKE doc. Ing. Michalovi Šoltésovi, PhD. Ten 

predniesol návrh, uviedol zmeny a potrebu úpravy Štatútu EkF TUKE.  
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Diskusia: 

 

Senátorka Dana Paľová sa pýtala na štvorročné funkčné obdobie prodekanov, a to vzhľadom na 

podobne riešený problém u Vedeckej rady fakulty v minulosti. Podľa senátora Petra Džupku to nie je 

potrebné bližšie špecifikovať. Tajomníčka EkF TUKE uviedla, že je to takto obsiahnuté v zákone o VŠ 

a dňom schválenia plynie 4 ročné obdobie. 

Senátorka Dana Paľová uviedla, že nie je v Štatúte príloha 3, na ktorú odkazuje § 33 ods. 3 (príloha 1, 

2 a 3).  

Dekan EkF TUKE, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., požiadal o vynechanie písm. c) § 33 ods. 3 návrhu 

Štatútu EkF TUKE a vysvetlil to. 

Senátorka Manuela Raisová vzniesla požiadavku na predkladanie dokumentov aj s vyznačením 

meniacich sa častí. Je jej jasné, že je to predkladaný ako nový návrh, ale aj tak by to bolo vhodné, 

z dôvodu prehľadnosti. 

Senátor Peter Džupka uviedol, že návrh štatútu rozposlal členom katedry. Prišli mu pripomienky. 

Členom KRVaM chýba dôvodová správa. 

Tajomníčka EkF TUKE vysvetlila genézu zahrnutia voľby dekana do štatútu, kde v roku 2002, keď bol 

schválený nový zákon o VŠ, sa dohodlo v rámci TUKE, čo bude prílohami štatútov. Jednou z tých 

príloh boli aj pravidlá voľby dekana fakulty. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o návrhu Štatútu EkF TUKE v znení: 

 

AS EkF TUKE schvaľuje návrh Štatútu EkF TUKE, a to so zmenami v podobe vynechania písm. c) § 33 

ods. 3 návrhu Štatútu EkF TUKE a zmenou v § 8 ods. 9, kde sa vypúšťa časť vety „a je totožné 

s funkčným obdobím dekana.“ 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 12 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 69/2019. 

K 11. bodu: Návrh Organizačného poriadku EkF TUKE  

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala slovo dekanovi EkF TUKE doc. Ing. Michalovi Šoltésovi, PhD. Ten 

podrobne vysvetlil návrh Organizačného poriadku EkF TUKE.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE zároveň uviedla, že jej, ako aj ostatným členom AS EkF TUKE, tesne 

pred začatím dnešného zasadnutia AS EkF TUKE, bol doc. Ing. Miriam Šebovou, PhD. doručený 

krátkou cestou, list odborov, s pripomienkami. Opýtala sa preto dekana EkF TUKE, doc. Ing. Michala 

Šoltésa, PhD. (predkladateľ návrhu), či trvá na tom, aby predložený dokument bol predmetom 

prejednávania na dnešnom zasadnutí AS EkF TUKE alebo ho stiahne a predloží na niektoré 

z nasledujúcich zasadnutí AS EkF TUKE. Dekan EkF TUKE, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. vyhlásil, 

že trvá na predloženom návrhu tak ako ho predložil na dnešné zasadnutie AS EkF TUKE. 

 

Diskusia: 

 

Senátorka Miriam Šebová uviedla, že by sa rada vyjadrila k štruktúre pracovných miest. Pýtala sa, či 

sú organizačné zmeny v súlade so stratégiou rozvoja ľudských zdrojov na EkF TUKE. Rovnako na to, 

aký je zámer vedenia a nadväznosť na strategické dokumenty. Podľa jej názoru je zrušenie 2 

pracovných miest zásadným zásahom do štruktúry pracovných miest. Nie je priložená analýza 

a dôvodová správa. Prebehla analýza pracovnej náplne a vyťaženosti? Z jej pohľadu by bolo adekvátne 

mať aspoň jedno miesto pre sekretariát katedier, mimo sekretariátu dekanátu.  

 

Dekan EkF TUKE, doc. Ing. Michal Šoltées, PhD., reagoval na to vysvetlením. Podľa neho je 

správnejšie a odvážnejšie ísť cestou zrušenia pracovných miest (z cestovných príkazov, ročne cca 360 

ks – cca 160 ks spracováva sekretariát dekana EkF TUKE, 8 ks referát VaV a cca 180 ks 2 pracovníčky 

sekretariátov katedier). Dekan EkF TUKE uviedol, že organizačná zmena by podľa jeho informácií 

nemala mať dopad na pracovné miesta. Podľa vedenia EkF TUKE, sú uvedené pracovné miesta 

neefektívne. 



10 
 

Senátorka Miriam Šebová uviedla, že jej stále chýbajú analýzy a dôvodová správa. Prerokovanie 

s odbormi rovnako podľa jej názoru neprebehlo ako by to malo byť.  

 

Senátor Peter Džupka hovoril o diskusii na KRVaM o potrebe katedrovej sekretárky, a či to nebudú 

riešiť s využívaním študentov PhD. štúdia na tento účel. Podľa názoru z KRVaM, by bolo vhodné, aby 

bola aspoň jedna sekretárka mimo dekanátu. Rovnako mal pripomienku ku kompetencii prodekanov. 

Pýtal sa na vypracovanie správy zo strany prodekanky pre vzdelávanie o zaťažení jednotlivých katedier 

výučbou .  Nevie sa vyjadriť, či mali alebo nemali byť prerokované navrhované zmeny v organizačnej 

štruktúre so ZO na EkF TUKE OZ PŠaV.  

 

Dekan EkF TUKE uviedol na margo ZO na EkF TUKE OZ PŠaV, že vzájomnú spoluprácu nezačali 

najlepšie, pretože on sa o vzniku odborov na EkF TUKE dozvedel až zaslaním listu o jeho vzniku. 

Konštatoval, že bola by osožná lepšia vzájomná komunikácia, ale pevne verí, že sa spolupráca zlepší. 

Dekan reagoval aj na požiadavku vypracovania zaťaženia katedier výučbou, pričom bolo dohodnuté, 

že toto bude súčasťou najbližšej správy o vzdelávaní. 

 

Senátor Peter Džupka ešte uviedol z diskusie na KRVaM, že podľa niektorých členov nesedí počet 

pracovných miest v registroch zamestnancov VŠ s reálnym počtom. Dekan EkF TUKE to vysvetlil tým, 

že ide o miesta z dotácie, kým zvyšné sú miesta z projektov (hlavne u prof. Sabola a jeho tímu). 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o návrhu Organizačného poriadku EkF TUKE 

v nasledovnom znení: 

 

AS EkF TUKE schvaľuje návrh Organizačného poriadku EkF TUKE bez zmien. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 12 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 70/2019. 

Dekan sa poďakoval AS EkF TUKE za podľa neho správne rozhodnutie. 

 

K 12. bodu: Interpelácie 

 

Diskusia: 

Senátorka Dana Paľová požiadala vedenie EkF TUKE o reakcie na podnety bývalého senátora 

Malatinca. 

 

Dekan EkF TUKE uviedol, že výberové konanie bolo z jeho pohľadu realizované zákonným spôsobom, 

nikomu nebolo upreté právo sa na ňom zúčastniť, termíny vypísania výberového konania boli dodržané, 

rovnako boli prihlášky podpísané ním, pretože podľa interného predpisu je to on, kto v tomto, v zmysle 

štatútu TUKE zastupuje štatutára univerzity, rektora. Navrhuje však opraviť zápisnicu v zmysle 

preklepu a nesprávnej formulácie.  

 

V diskusii vystúpili senátor Peter Džupka, senátorka Marianna Siničáková, ktorí uviedli, že z ich 

pohľadu výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom a štandardne, ako tomu bolo aj pri 

predchádzajúcich výberových konaniach, na ktorých sa zúčastnili. V rámci diskusie vystúpil senátor 

Jozef Glova, ktorý sa rovnako pripojil k vyjadreniu o zákonnosti a štandardnosti výberového konania. 

Zároveň uviedol, že informácie od senátora Tomáša Malatinca boli posunuté na vedenie fakulty 

a predsedníčka a podpredseda AS EkF TUKE to s vedením fakulty konzultovali. To potvrdila následne 

aj predsedníčka senátu.  

 

O 13.08 hod. sa ospravedlnili a odišli senátor Jozef Porvazník a senátorka Alena Mojsejová. Senátor 

Peter Džupka sa pýtal na termín opravy parkoviska a parkovanie. Tajomníčka fakulty uviedla, že 

opakovane kontaktovala vedenie OHS univerzity, ale to jej zatiaľ neodpovedalo, resp. nevedeli sa 

vyjadriť, kedy prebehne oprava parkoviska. Rovnako je to aj, čo sa týka parkovacej politiky. 
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Senátorka Dana Paľová sa pýtala na kľúče ku skrinke k podnetom. Tajomníčka fakulty zistí kde sa 

nachádzajú a AS EkF TUKE sa následne dohodne kto a ako bude mať k nej prístup.  
 

K 13. bodu: Rôzne 
 

Predsedníčka senátu vzniesla požiadavku na spoluprácu AS EkF TUKE s vedením EkF TUKE, 

aby vzájomne boli rešpektované termíny plynúce z jednotlivých zasadnutí AS EkF TUKE 

v oblasti interpelácií a predkladania podkladov na zasadnutia. Zároveň  poďakovala vedeniu 

za včasné doručenie dokumentov na dnešné zasadnutie AS EkF TUKE. Vyslovila 

presvedčenie, že dokumenty budú zasielané aj naďalej v takomto režime. 
 

K 14. bodu: Záver rokovania 
 

Predsedníčka AS EkF TUKE poďakovala prítomným členom senátu a pozvaným hosťom za spoluprácu 

a zasadnutie senátu ukončila v čase 13.25 hod. 
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UZNESENIA 
 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 24. 09. 2019 
  

59/2019 AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo 

dňa 24. 09. 2019 v zložení: senátor Peter Džupka a senátorka  Miroslava Čeginíková. 

60/2019    AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 24. 09. 2019 bez 

zmeny. 

61/2019 AS EkF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do AS EkF TUKE za 1. ročník Bc. štúdia 

a za KRVaM v termíne 04. 11. 2019 s navrhovaným harmonogramom. 

62/2019    AS EkF TUKE poveruje predsedníčku AS EkF TUKE, aby organizačne pripravila 

doplňujúce voľby, vrátane oboznámenia študentov 1. ročníka Bc. štúdia o činnosti AS 

EkF TUKE a vytvorila priestor pre predstavenie kandidátov za 1.ročník Bc. štúdia do 

AS EkF TUKE. 

63/2019 AS EkF TUKE žiada vedenie EkF TUKE, aby vytvorilo a predložilo predsedníčke 

AS EKF TUKE zoznam členov časti akademickej obce EkF TUKE za 1. ročník Bc. 

štúdia a za KRVaM  do 04. 10. 2019. 

64/2019    AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby za 1. ročník Bc. 

štúdia a za KRVaM do AS EkF TUKE v termíne 04. 11. 2019 v predstavenom 

zložení. 

65/2019 AS EkF TUKE vymenúva Ing. Radoslava Bajusa, PhD. za predsedu volebnej komisie 

pre doplňujúce voľby za 1. ročník Bc. štúdia a za KRVaM do AS EkF TUKE 

v termíne 04. 11. 2019. 

66/2019    AS EkF TUKE schvaľuje Výročnú správu o činnosti EkF TUKE za rok 2018 bez 

zmien. 

67/2019    AS EkF TUKE schvaľuje správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2018. 

68/2019    AS EkF TUKE schvaľuje návrh rozpočtu EkF TUKE na rok 2019. 

69/2019    AS EkF TUKE schvaľuje návrh Štatútu EkF TUKE, a to so zmenami v podobe 

vynechania písm. c) § 33 ods. 3 návrhu Štatútu EkF TUKE a zmenou v § 8 ods. 9, 

kde sa vypúšťa časť vety „a je totožné s funkčným obdobím dekana.“ 

70/2019    AS EkF TUKE schvaľuje návrh Organizačného poriadku EkF TUKE bez zmien. 

Košice, 24. 09. 2019 

 

Zapísal: doc. Ing. Jozef Glova, PhD. v.r.  
 

Overili:  doc. Ing. Peter Džupka, PhD. v r.           
 

Bc. Miroslava Čeginíková v.r.    
 
Predsedajúca:  

 

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. v.r. 
 predsedníčka AS EkF TUKE  

 


