
ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA 

Akademickej obce Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 08.01. 2019 

 

Prítomní:     Členovia akademickej obce EkF TUKE podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Program zasadnutia:  

Bod Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Správa o činnosti AS EkF TUKE za rok 2018 

3. Správa o činnosti EkF TUKE za rok 2018 

4. Diskusia k predneseným správam 

5. Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE v Košiciach otvoril podpredseda Akademického senátu EkF 

TUKE doc. Ing. Jozef Glova, PhD. , ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

K 2. bodu: Správa o činnosti  AS EkF TUKE 

     Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. predniesla Správu 

o činnosti AS EkF TUKE za rok 2018 (podľa prílohy). V krátkosti informovala o najdôležitejších 

uzneseniach, ktoré AS EkF TUKE v priebehu roka 2018 prijal. Konštatovala, že v priebehu roka bol 

zvolený nový AS EkF TUKE a poďakovala za prácu predchádzajúcemu senátu a novému zaželala veľa 

úspechov. Zároveň informovala členov AO, že rokovania senátu EkF TUKE sú verejné, harmonogram 

zasadnutí ako aj zápisnice z realizovaných zasadnutí sú zverejňované na webovej stránke fakulty. V 

prípade záujmu je verejnosť vítaná, a môže predniesť svoje návrhy, otázky a pripomienky buď cez 

svojich zástupcov „senátorov“ alebo aj osobne. 

 

K 3. bodu: Správa o činnosti EkF TUKE  

     Dekan fakulty doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. predniesol „Správu o činnosti EkF za rok 2018“. 

V krátkosti informoval o najdôležitejších úspechoch, ktoré fakulta v priebehu minulého roka dosiahla. 

Zaoberal sa aj aktuálnymi problémami fakulty. 

 



K 4. bodu: Diskusia k predneseným správam 

V rámci diskusie neboli položené žiadne otázky. 

 

K 5. bodu: Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE 

     V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. a v súlade so Štatútom EkF TUKE predsedníčka AS EkF doc. Ing. 

Anna Bánociová, PhD., na zasadnutí AO EkF TUKE predstavila obidvoch kandidátov na funkciu dekana 

EkF TUKE – doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. a doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.. Každý z kandidátov 

predstavil svoju víziu smerovania fakulty na nasledujúce štyri roky funkčného obdobia.  

 

K 6. bodu: Diskusia 

     Diskusia bola uskutočnená v rámci verejnej rozpravy kandidátov na dekana EkF TUKE, a to v rámci 

riadneho bodu rokovania AS EkF TUKE. Tento bod je zapísaný v zápisnici zo zasadnutia AS EkF TUKE 

zo dňa 08.01.2019, a to v bode 7 (Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE - verejná 

rozprava k programu kandidátov) tejto zápisnice. 

 

K 7. bodu: Záver 

     Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. poďakovala 

prítomným za účasť, kandidátom poďakovala za prednesenie ich vízií a diskutujúcim za ich 

pripomienky a námety. V závere popriala obidvom kandidátom veľa šťastia vo voľbách. Rovnako sa 

poďakovala za technické zabezpečenie zasadnutia AO EkF TUKE. 

 

Košice, 08. január 2019 

 

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

Overili:          doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD.        ............................................. 
 

Bc. Šimon Uličný                              .............................................. 
 

Schválila:  
 
 

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


