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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 18. 09. 2015 

 

Prítomní: 13 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   

 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 zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa 

(bakalárskeho) na Ekonomickej fakulte TUKE pre akademický rok 

2016/2017 

 

doc. Šoltés 

7. Schvaľovanie návrhu rozdelenia rozpočtu na rok 2015 doc. Šoltés 

8. Schvaľovanie zloženia výberových komisií doc. Šoltés 

9. Novela rokovacieho poriadku AS EkF TUKE doc. Želinský 

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE doc. Želinský 
11. Rôzne doc. Želinský 

12. 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 skutočnosti, že zástupca za druhý ročník druhého stupňa štúdia 

a tretí stupeň štúdia, Bc. Gabriel Tóth, sa vzdal funkcie člena AS EkF TUKE k 21. 08. 2015.  

V súlade s § 8 ods. (3) bolo uvoľnené miesto obsadené novým členom z kandidátov, ktorí neboli zvolení v riadnych 

voľbách a sú v príslušnom funkčnom období a za príslušný študijný ročník náhradníci v poradí podľa počtu získaných 

hlasov. Na základe zápisnice volebnej komisie pre voľby do AS EkF TUKE zo dňa 21. 10. 2014 bol náhradníkom za 

druhý ročník druhého stupňa štúdia a tretí stupeň štúdia Ing. Štefan Kováč.  

Ing. Štefan Kováč sa stáva členom AS EkF TUKE zastupujúcim druhý ročník druhého stupňa štúdia a tretí stupeň štúdia, 

a to do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.  

 

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 

12 12 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 23/2015. 

  

   

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.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté Ing. Paľová a Ing. Bartóková. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 24/2015. 
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K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE 
Predseda AS EkF TUKE informoval o rámcovom návrhu plánu zasadnutí AS EkF TUKE na akademický rok 

2015/2016, a to: 

1. zasadnutie: 18. 09. 2015 

2. zasadnutie: december 2015 / január 2016 

zasadnutie akademickej obce EkF TUKE: apríl 2016 

3. zasadnutie: február/marec 2016 

4. zasadnutie: máj/jún 2016 

 

Predseda AS EkF TUKE informoval o výsledkoch hlasovania per rollam zo 07. 08. 2015.   

 

 

K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania 

Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne úlohy.  

 

 

K 5. bodu: Interpelácie 

Doc. Želinský informoval o diskusiách vyučujúcich týkajúcich sa náležitostí súhlasu so spracovaním osobných údajov 

v súvislosti so zavádzaním hodnotiacej aplikácie Staffino. Po vysvetlení dekanom EkF hodnotila Ing. Paľová zavedenie 

aplikácie pozitívne, avšak uviedla, že zamestnanci by sa s myšlienkou stotožnili včasnejším informovaním a detailnejšou 

charakteristikou aplikácie. Ing. Raisová vyjadrila obavy, že nie je možné predísť tomu, aby zamestnancov EkF 

nehodnotili len študenti EkF študujúci príslušné predmety. Dekan EkF uviedol, že o implementácii aplikácie informoval 

počas predvolebnej kampane a ubezpečil členov AS EkF, že hodnotenie je neverejné a vysvetlil filozofiu zavedenia 

aplikácie Staffino, t.j. cieľom je získať spätnú väzbu od študentov, nie hodnotenia zamestnancov a že po odskúšaní 

v aktuálnom akademickom roku bude rozhodnuté o ďalšom postupe v súvislosti s používaním aplikácie Staffino. Ing. 

Paľová uviedla, že takéto informácie bolo vhodné podať vyučujúcim vopred a informovala sa o postupe implementácie, 

na čo dekan EkF uviedol, že informácie pre študentov budú šírené formou propagačných materiálov (aj v učebniach 

EkF). Doc. Bucko, Ing. Raisová, doc. Džupka, doc. Glova a Ing. Bartóková sa informovali o prístupe k spätnej väzbe, 

zverejňovaniu výsledkov a rozhraní pre študentov. Dekan EkF uviedol, že k výstupom je prístup jedine prostredníctvom 

manažérskeho účtu, ktorého vlastníkom je dekan EkF, tie budú následne distribuované vyučujúcim, verejne publikované 

nebudú a že zo strany študentov ide o anonymné prostredie. Dekan EkF zároveň vyzval zástupcov študentov v AS EkF, 

aby sa k implementácii aplikácie vyjadrili. Bc. Onufer iniciatívu víta a myšlienku, že po podnetoch zo strany študentov 

môže u vyučujúcich dôjsť k prípadným pozitívnym zmenám. Doc. Siničáková uviedla, že v budúcnosti je prípadne 

možné nadviazať spoluprácu s prevádzkovateľom aplikácie a podieľať sa na vývoji aplikácie prispôsobenej potrebám 

hodnotenia kvality výučby na vysokých školách, čo by bolo ďalšou formou spolupráce EkF s praxou. RNDr. Révészová 

informovala o podobnej implementácii aplikácie Staffino vo verejnej správe. Ing. Vajda sa vyjadril v súvislosti so 

súhlasom so spracovaním osobných údajov a bezpečnostnému protokolu. Doc. Želinský vyjadril obavy, že ak študentom 

nebudú prezentované výsledky a vyvodené závery založené na ich spätnej väzbe, môže to negatívne vplývať na ich 

ochotu participovať na hodnotení kvality výučby v budúcnosti. Dekan EkF vyjadril súhlas, študentov je potrebné 

informovať o priebehu vyhodnocovania spätnej väzby a spôsobe distribúcie výsledkov k vyučujúcim 

a o prípadnom úmysle zverejňovať súhrnné výsledky v budúcnosti. Tajomníčka EkF pripomenula, že ide o testovaciu 

verziu na jeden rok a v prípade pozitívneho efektu sa pokúsime dohodnúť na sprístupnení verzie prispôsobenej našim 

podmienkam a zároveň vyzvala študentov, aby k hodnoteniu pristupovali zodpovedne.  

 

 

K 6. bodu: Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa (bakalárskeho) na 

Ekonomickej fakulte TUKE pre akademický rok 2016/2017 

Dekan EkF TUKE predložil na schválenie zásady prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa (bakalárskeho) na 

Ekonomickej fakulte TUKE pre akademický rok 2016/2017 a požiadal prodekanku EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť, 

aby sa k návrhu zásad vyjadrila. Prodekanka vysvetlila hlavné zmeny v zásadách oproti minulému roku.  

Predseda AS EkF následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa zapojil doc. Džupka, ktorý víta posun vpred 

a otvoril tému prehodnotenia absolvovania prijímacej skúšky z matematiky pre uchádzačov o štúdium v študijnom 

programe EMVS v odbore VSRR. Prodekanka EkF pre vzdelávaciu činnosť reagovala, že s uvedenou z menou by bol 

spojený problém, nakoľko by bolo potrebné modifikovať akreditačný spis. Dekan EkF uviedol, že v súčasnosti sme 

jedna z mála ekonomických fakúlt vyžadujúca absolvovanie prijímacej skúšky a že vedenie fakulty sa dohodlo, že 

v súčasnosti sa neuvažuje s rozdielmi v prijímacej skúške medzi odbormi a zdôraznil potrebu matematiky v štúdiu na 

EkF.  
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Z diskusie nevyplynuli pozmeňujúce návrhy a predseda AS EkF dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 25/2015. 
 

 

K 7. bodu: Schválenie návrhu rozdelenia rozpočtu na rok 2015 
Dekan EkF predložil na schválenie „návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2015“, k čomu sa vyjadrila tajomníčka EkF.  

Predseda AS EkF následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. Doc. Bucko sa zapojil do diskusie s cieľom vyjasniť si počty 

doktorandov zohľadnené pri rozdeľovaní, doc. Džupka uviedol, že si uvedomuje rozpočtové obmedzenia a sumy 

priradené katedrám sa mu javia ako nízke, navrhol preto pouvažovať o vyčlenení časti peňazí pre tvorivých 

zamestnancov na začiatku ich kariéry (a doktorandov). Dekan EkF poznamenal, že v prípade, že zamestnanec vytvorí 

publikáciu, ktorá bude akceptovaná na kvalitnú medzinárodne uznávanú konferenciu, dekanát EkF prispeje na pokrytie 

nákladov.  

K materiálu nebola vznesená žiadna pripomienka. 

 

Predseda AS EkF TUKE dal hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2015. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 26/2015. 

 
 

K 8. bodu: Schvaľovanie zloženia výberových komisií   

Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh výberovej komisie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry 

regionálnych vied a manažmentu na EkF TUKE a na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii vedecko-

výskumného pracovníka na Katedre financií EkF TUKE.  

V súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

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

zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „zásadami výberového konania“) vyzval predseda AS 

EkF TUKE členov zamestnaneckej časti AS EkF TUKE, aby predložili návrh na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej 

komisii na obsadenie funkcie vedúceho Katedry regionálnych vied a manažmentu na EkF TUKE.  

 

Dr. Buleca navrhol (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli a predseda AS EkF 

TUKE dal o návrhu hlasovať zamestnaneckej časti AS EkF TUKE: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

9 9 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 27/2015.  

 

Následne dal predseda AS EkF TUKE hlasovať o schválení návrhu výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na 

obsadenie  funkcie vedúceho Katedry regionálnych vied a manažmentu na EkF TUKE:  

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 28/2015. 

 

V súlade so zásadami výberového konania vyzval predseda AS EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili návrh 

na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii vedecko-

výskumného pracovníka na Katedre financií EkF TUKE.  

 

Ing. Paľová navrhla (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli a predseda AS 

EkF TUKE dal o návrhu hlasovať: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 29/2015. 
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Následne dal predseda AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na obsadenie  

jedného pracovného miesta vo funkcii vedecko-výskumného pracovníka na Katedre financií EkF TUKE:  

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 30/2015. 

 

Predseda AS EkF TUKE pripomenul členom AS EkF TUKE, že v súlade s § 4 ods. 8 Zásad výberového konania sú 

členovia akademického senátu, ktorí schvaľujú členov výberových komisií, povinní zachovávať mlčanlivosť o rokovaní 

v tomto bode.  

 
 

K 9. bodu: Novela rokovacieho poriadku AS EkF TUKE 

Predseda AS EkF TUKE predložil na schválenie novelu rokovacieho poriadku AS EkF TUKE a otvoril diskusiu.  

Predseda AS EkF TUKE vysvetlil dôvody potreby zmeny rokovacieho poriadku. 
 

Z diskusie nevyplynuli pozmeňujúce návrhy a predseda AS EkF dal hlasovať o návrhu uznesenia.  

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 31/2015. 

 
 

K 10. bodu: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE 

Predseda AS EkF TUKE v zmysle Zásad volieb do AS EkF TUKE predložil na rokovanie vyhlásenie doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS EkF TUKE na voľbu zástupcu za prvý ročník bakalárskeho stupňa na obdobie do konca 

príslušného volebného obdobia.  

 

Predseda AS EkF TUKE dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh vyhlásenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE 

Organizačné zabezpečenie a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE: 

18. 09. 2015: vyhlásenie volieb 

21. 09. 2015:  dekan predloží zoznam členov AO EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia a predseda 

AS EkF TUKE vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť 

28. 09. 2015: najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) doručenie návrhov kandidátov predsedovi AS EkF TUKE 

29. 09. 2015: najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) predseda AS EkF TUKE zverejní zoznam kandidátov 

05. 10. 2015: 7.30-8.00 voľby zástupcu za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia do študentskej časti AS EkF 

TUKE  

05. 10. 2015: volebná komisia vyhlási výsledky volieb, ktoré budú následne zverejnené na výveske AS EkF TUKE 

a na webovom sídle EkF TUKE 
 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 -- -- -- 

Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 32/2015. 

 
 

K 11. bodu: Rôzne 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť informovala o potrebe zriadiť disciplinárnu komisiu a navrhla, aby komisia bola 

šesť-členná, pričom by pozostávala z troch zamestnancov a troch študentov (po jednom zástupcovi za každý stupeň 

štúdia). Zároveň požiadala o prednesenie návrhov na členov, najneskôr do 27. 9. 2015 predsedovi AS EkF TUKE.   

Prodekanka zároveň informovala o potrebe zverejniť zásady prijímacieho konania pre druhý stupeň štúdia dva mesiace 

pred prijímacím konaním a vyzvala členov o zasielanie prípadných návrhov.  

 

K 12. bodu: Záver rokovania 
Predseda AS EkF TUKE, doc. Želinský, poďakoval prítomným členom senátu a hosťom za spoluprácu a rokovanie 

senátu ukončil. 
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UZNESENIA 

 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 18. 09. 2015 

 

 

23/2015 AS EkF TUKE na návrh predsedu AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 18. 

09. 2015 bez zmien. 

24/2015 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 18. 09. 2015 v zložení: 

Ing. Dana Paľová, PhD. a Ing. Ľudmila Bartóková, PhD. 

25/2015 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE v Košiciach schvaľuje zásady prijímacieho konania na štúdium 

prvého stupňa (bakalárskeho) na Ekonomickej fakulte TUKE pre akademický rok 2016/2017 v znení 

predloženom dekanom bez zmien.  

26/2015 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrhu rozdelenia rozpočtu na rok 2015 bez 

pripomienok. 

27/2015 Zamestnanecká časť AS EkF TUKE schvaľuje zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie 

funkcie vedúceho Katedry regionálnych vied a manažmentu na EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).  

28/2015 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje výberovú komisiu na obsadenie funkcie vedúceho 

Katedry regionálnych vied a manažmentu na EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).  

29/2015 AS EkF TUKE schvaľuje zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie funkcie vedecko-

výskumného pracovníka na Katedre financií EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).  

30/2015 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje výberovú komisiu na obsadenie funkcie vedecko-

výskumného pracovníka na Katedre financií EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).  

31/2015 AS EkF TUKE na návrh predsedu AS EkF TUKE schvaľuje novelu rokovacieho poriadku AS EkF TUKE 

v znení predloženom predsedom AS EkF TUKE bez zmien. 

32/2015 AS EkF TUKE na návrh predsedu AS EkF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF 

TUKE na voľbu zástupcu za prvý ročník bakalárskeho stupňa a schvaľuje organizačné zabezpečenie 

a harmonogram doplňujúcich volieb. 

 

 

Košice 18. septembra 2015 

 

 

Zapísala:  

 

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

 

 

Overili:  

 

Ing. Dana Paľová, PhD.   .............................................. 

 

 

Ing. Ľudmila Bartóková, PhD.  .............................................. 

 

 

 

Schválil:  

 

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

 doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. 

 predseda AS EkF TUKE  


