
ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 08.01. 2019 
 

Prítomní:          13 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny, 2 sa ospravedlnili  
 

Hostia:   doc. Ing. Radoslav Delina, PhD., kandidát na dekana EkF TUKE 
             doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., kandidát na dekana EkF TUKE 

     
 

Program zasadnutia:  
Bod Program Predkladateľ 
1. Otvorenie zasadnutia doc. Bánociová 

2. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schvaľovanie doc. Bánociová 
3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 
4. Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia doc. Bánociová 
5. Interpelácie doc. Bánociová 
6. Rôzne doc. Bánociová 
7. Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE - verejná rozprava k 

programu kandidátov 
doc. Bánociová 

8. Záver rokovania doc. Bánociová 

 

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

K 2. bodu: Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schvaľovanie 
Návrh programu zasadnutia bol predložený ako súčasť pozvánky na zasadnutie senátu zo dňa 
02.01.2019. Predsedníčka senátu, vzhľadom na súčasné zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE, 
navrhla preložiť body programu 7 až 8 za bod programu 4 a zlúčiť body 5 a 6 programu do jedného 
bodu “Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE - verejná rozprava k programu 
kandidátov”. 
 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania s 
uvedenými zmenami. 

Hlasovanie 
Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

13 13 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 1/2019. 
 

K 3. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. Ing. Alenu Andrejovskú, 
PhD. a Bc. Šimona Uličného. 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 

13 13 0 0 
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 2/2019. 
     
K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
Predsedníčka senátu požiadala podpredsedu doc. Glovu o zhrnutie plnenia záverov a uznesení z 
predchádzajúcich zasadnutí. Ten uviedol: 
K uzneseniu č. 44/2018 schválený harmonogram volieb kandidáta na dekana EkF TUKE bol po schválení 
riadne zverejnený.  
V zmysle uznesenia č. 45/2018 bolo predsedníčkou senátu pripravené zasadnutie AO EkF TUKE v 
termíne 08.01.2019. 
Na základe uznesenia č. 46/2018 bol zverejnený harmonogram zasadnutí AS EkF TUKE aj pre verejnosť, 
a to na webovom priestore AS EkF TUKE ako aj na výveske AS EkF TUKE. 
 

K 5. bodu: Interpelácie 
Na zasadnutí neboli v tomto bode vznesené žiadne interpelácie. 
 

K 6. bodu: Rôzne 
     doc. Glova informoval, že bola aktualizovaná výveska/tabuľa AS EkF TUKE a bol zriadený archív AS 
EkF TUKE v miestnosti 207 na 2. poschodí budovy EkF TUKE. 
     doc. Džupka pripomenul, aby sa nezabudlo na zvažovanú zmene zmeny interných dokumentov 
týkajúcich sa AS EkF TUKE na ďalšom zasadnutí senátu. 
     Bc. Uličný uviedol, že sa stáva, že vyučujúci dávajú v jednom predmete zápočty za predmet v 
rôznych časoch, čo znevýhodňuje časť študentov, ktorí majú zápočet v MAISe zapísaný neskôr. 
Nemôžu sa prihlásiť včas na určité termíny. V rámci diskusie vyplynulo, že je potrebne aby prodekanka 
pre vzdelávanie v tomto usmernila vyučujúcich na EkF TUKE. 
 
     Následne predsedníčka senátu prerušila zasadnutie s tým, že zasadnutie senátu bude spojené so 
zasadnutím Akademickej obce, teda bude pokračovať verejnou rozpravou kandidátov na dekana pred 
AS EkF za účasti členov AO EkF. 
 
     Zasadnutie AS EkF TUKE pokračovalo v spoločnom zasadnutí s Akademickou obcou EkF TUKE v 
miestnosti ZP-2. 
 
 
K 7. bodu: Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE - verejná rozprava k programu 
kandidátov 
 
Predsedníčka AS EkF TUKE otvorila verejnú rozpravu v rámci predstavovania kandidátov na funkciu 
dekana EkF TUKE. 
 

 
 
V rámci rozpravy vystúpili a nasledovné otázky sa pýtali títo diskutujúci z Akademickej obce EkF TUKE: 



     Zuzana Réveszová položila otázky pre oboch: Ako si kandidáti predstavujú spoluprácu EkF a Mesta 
Košice, resp. KSK? Ako chcú zlepšovať podmienky pre zahraničných študentov? Aký je ich pohľad na 
diverzitu študijných programov? Aké kľúčové kompetencie by mal mať dekan? Ako by sa zabezpečilo 
lepšie vnímanie environmentálnych aspektov na fakulte? Ako vnímajú potrebu zlepšenia stravovania 
na TUKE a jedálne ako miesta stretávania sa? Eventuálne ako to chcú zmeniť? 
      
     Tomáš Malatinec položil otázku pre oboch: Aké ste dosiahli vlastné osobné vedecké úspechy? A 
ešte jednu otázku na Michala Šoltésa: Ako vidíte svoje silné a slabé stránky ako súčasného dekana EkF? 
Čo by ste zmenili? 

 
     Peter Džupka sa opýtal oboch: Uveďte aké sú tri najdôležitejšie priority z vami prezentovaného 
množstva aktivít? Rovnako uviedol, že mu momentálne na fakulte chýba stratégia ako a kam ďalej. Čo 
považuje aj za najslabšiu stránku na EkF. 
      
Anna Bánociová sa opýtala Radoslava Delinu ako si predstavuje realizáciu myšlienky jedného dňa v 
týždni v praxi na EkF. Ako to teda zabezpečí? Ďalej sa oboch opýtala na dištančné vzdelávanie, čo s 
ním? 
 
     Oto Hudec uviedol: Je rád, že sa EkF dostáva ďalej. Z jeho pohľadu “hardware” na EkF fajn, čo 
“software”? Prečo máme tu kultúru vyhrávania, ktorá nám robí problém v komunikácii s inými 
(najlepší v rebríčku ARRA, najlepší v tom a inom…). Možno menej vyhrávania, menej testosterónu, a 
viac spolupráce. Akým spôsobom naložíme so situáciou keď budeme mať viac docentov ako odborných 
asistentov?  
      
     Jozef Glova sa opýtal oboch: Aký je pohľad na nové študijné programy. Aké chcete zaviesť? A ako a 
kam ďalej s anglofónnou, resp. anglickou výučbou? 

 
     Rajmund Mirdala sa v reakcii na prezentácie oboch opýtal: Ako chcete podnietiť, aby “piliere” 
fakulty ťahali iných? Každý člen fakulty je dôležitý. Ako si viete predstaviť podporu katedier zo strany 
vedenia v tomto? Širšie vedenie. Čo to v praxi je? Ako decentralizovať riadenie? Uvádzané aktivity a 
výzvy budú vyžadovať viac práce. Ako motivovať ľudí, aby robili viac? 
      
     Manuela Raisová sa oboch opýtala: Aká je pozícia študenta vo Vašich víziach, ktorý nie je až taký 
excelentný, ktorý chce získať len titul, napr. Ing.? 
 

K 8. bodu: Záver rokovania 
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Bánociová, poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu 
a zasadnutie senátu, rovnako aj Akademickej obce EkF, ukončila. 
 

  



UZNESENIA 
 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 08. 01. 2019 
 

1/2019    AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 08. 01. 2019 s uvedenými 
zmenami. 

2/2019    AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 08. 01. 2019 
v zložení: doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD. a Bc. Šimon Uličný. 

 

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     

 


