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 ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 18.09. 2017 

 

Prítomní:  14 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, 

 JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE 
 

Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia doc. Bánociová 

2. Schvaľovanie overovateľov zápisnice doc. Bánociová 

3. Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2017 doc. Šoltés  

4. Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na Ekonomickej 

fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2018/2019 

doc. Šoltés 

 

5. Informácie predsedu AS EkF TUKE doc. Bánociová  

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

7. Interpelácie doc. Bánociová 

8. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE. doc. Bánociová 

9. Prerokovanie harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na akademický rok 2017/2018 doc. Bánociová 
10. Rôzne doc. Bánociová 
11. Záver rokovania doc. Bánociová 

12.  Slávnostné zasadnutie AS EkF TUKE (od 12:00 v salóniku hotela Bankov)  

 

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. Zároveň predložila senátu upravený program – úprava spočívala len v presunutí niektorých bodov na skoršie 

prerokovanie. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania so zmenou. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 12/2017. 

   

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníčka AS  EkF TUKE  za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. Ing. MVDr. Jána Bulecu, PhD. 

a Bc. Katarínu Synčáková. 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 

14 13 0 1 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 13/2017. 

  

K 3. bodu: Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2017.  

Dekan fakulty predložil AS EkF TUKE na schválenie návrh rozpočtu EkF TUKE na rok 2017. Návrh spresnila 

a bližšie priblížila JUDr. Geralská. Predsedníčka AS EkF TUKE otvorila diskusiu k danému bodu: 

doc. Bánociová: Je potešujúce vidieť v medziročnom porovnaní 6% nárast. Verme, že to bude v tomto trende 

pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrhu rozpočtu EkF TUKE na 

rok 2017 bez zmien. 
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Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 14/2017. 

 
K 4. bodu: Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v 

Košiciach pre akademický rok 2018/2019. 

Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na 

Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2018/2019:   

Návrh zásad prijímacieho konania na štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa 
na Ekonomickej fakulte TUKE pre akademický rok 2018/2019 

(ďalej len „zásady“) 
Základnou zákonnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov (prvý stupeň 

vysokoškolského štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (čo uchádzač 

preukazuje predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia) a podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky 

na štúdium. 

 

Termín podávania prihlášok na prvý/bakalársky stupeň: do 30. 04. 2018. 
Uchádzači o dennú (prezenčnú) formu štúdia budú hodnotení podľa nasledujúcich podmienok: 

1. Hodnotenie za absolvovanú strednú školu (najviac 5 bodov). 

 Absolventi gymnázia/absolventi obchodnej akadémie: 5 bodov 

2. Hodnotenie za cudzí jazyk (najviac 45 bodov). 

 

U každého uchádzača budú započítané body za cudzí jazyk na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky 

– podľa predloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej uchádzačom je možné 

započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) Scio z cudzieho jazyka. Výsledok 

externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo výsledok NPS Scio z cudzieho jazyka sa započíta 

nasledovne: percentuálny výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo percentuálne vyjadrená 

úspešnosť NPS Scio z cudzieho jazyka  krát 0,45 = počet bodov získaných z cudzieho jazyka (napríklad: 67,4 percent 

z externej časti maturitnej skúšky alebo z NPS Scio z cudzieho jazyka je 63,7 x 0,45 = 28,665, čiže 29 bodov 

z cudzieho jazyka). 

Tí uchádzači, ktorí nedoložia výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka resp. výsledok NPS 

Scio budú hodnotení počtom bodov 0. 

3. Prijímacia skúška z matematiky (najviac 50 bodov).  

Prijímaciu skúšku z matematiky môže uchádzač vykonať: 

- osobne v stanovenom termíne 12. 6. 2018, alebo  

- písomne požiada o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky podľa 

predloženého maturitného vysvedčenia, alebo  

- písomne požiada o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky.  

EkF TUKE neumožňuje vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. 

Na základe písomnej žiadosti uchádzača podľa výsledku uvedeného na maturitnom vysvedčení alebo na základe 

výsledku NPS Scio, môže byť prijímacia skúška z matematiky nahradená nasledovne: percentuálny výsledok externej 

časti maturitnej skúšky z matematiky alebo percentuálne vyjadrená úspešnosť NPS Scio z matematiky krát 0,5 = 

počet bodov získaných z matematiky na prijímacej skúške (napríklad: 76,2 percent z externej časti maturitnej skúšky 

z matematiky/NPS Scio z matematiky je 76,2 x 0,5 = 38,1, čiže 38 bodov z matematiky na prijímacej skúške). 

Fakulta akceptuje iba výsledky NPS Scio, ktoré budú absolvované do termínu 28. 4. 2018 vrátane. Termíny, 

miesta testovania, vzorové testy a prihláška na testovanie sú zverejnené na https://www.scio.sk/nps/. Výsledky 

uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť 

svoj súhlas s odovzdaním výsledkov (môže tak urobiť v rámci prihlášky na skúšku z daného predmetu). 

Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky niektorým z uvedených spôsobov resp. o započítanie 

výsledku NPS Scio namiesto externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné 

oddelenie fakulty najneskôr do 31. 5. 2018.  

Uchádzači o dennú formu štúdia budú zoradení podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa odsekov  1., 2. a 3.  

zásad. Na dennú formu štúdia budú prijatí uchádzači podľa poradia tak, aby predpokladaný počet študentov v ak. 

roku 2018/2019 zapísaných v prvom roku štúdia na študijný program financie, bankovníctvo a investovanie 

neprekročil 200 a predpokladaný počet študentov v ak. roku 2018/2019 zapísaných v prvom roku štúdia na študijný 

program ekonomika a manažment verejnej správy neprekročil 40. 

https://www.scio.sk/nps/
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Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia v študijných programoch financie, bankovníctvo 

a investovanie a ekonomika a manažment verejnej správy budú prijatí bez prijímacích skúšok. Uchádzači prijatí bez 

prijímacích skúšok nemajú možnosť prestupu na dennú formu štúdia.  

Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program v dennej forme, môže dekan fakulty prijať na 

študijný program s nenaplnenou kapacitou alebo na študijný program v externej forme. 

EkF TUKE v rámci svojich možností poskytne uchádzačom so špeciálnymi potrebami primerané podmienky na 

vykonanie prijímacích skúšok (priestorové, časové, vybavenie PC) na základe individuálnych žiadostí uchádzačov. 

Zahraniční uchádzači o štúdium budú posudzovaní individuálne v súlade s platnou legislatívou. 
 

Predložený návrh podrobnejšie vysvetlila pani prodekanka RNDr. Révészová. Následne predsedníčka AS EkF TUKE 

otvorila diskusiu k danej správe.   

doc. Bánociová: Je predpoklad prijatia rovnakého počtu študentov aj v budúcom roku, resp. v ďalších rokoch? 

RNDr. Révészová: Áno, naša stratégia sa nemení. 

doc. Šoltés: Áno, stratégia ostáva. Študenti prichádzajúci na školu majú maturitu z matematiky, čo 

dáva dobrý predpoklad, že pôjde o pomerne kvalitných študentov. Záujem ostáva na približne rovnakej úrovni a nie je 

našou snahou o výrazné zvyšovanie záujmu. 5 bodov, ktoré sme dali ako body za SŠ majú byť motiváciou pre 

študentov z gymnázia a obchodnej akadémie.  

doc. Buleca: Je nejakým spôsobom ošetrené prijímanie platiacich študentov? 

RNDr. Révészová: Na externú formu štúdia fakulta už niekoľko rokov prijíma bez prijímacích 

pohovorov. Vzhľadom na počty študentov, ktorí sa na túto formu štúdia hlásia (cca. 50/25 sa zapíše/a cca 12 – 14 

reálne ostane v ročníku), fakulta neuvažuje o zavedení prijímacích pohovorov. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľujú „Zásady prijímacieho konania 

na štúdium prvého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2018/2019“ bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 15/2017. 

 

K 5. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE 

Vzhľadom na prázdninové obdobie, nie sú nové informácie.  

doc. Buleca: Informoval, že ani z dôvodu výmeny ministra školstva nie sú nové informácie zo zasadnutia 

Rady vysokých škôl a očakáva sa, že na prvom zasadnutí budú zverejnené plány zmien, resp. ich prvý náčrt. 

 

K 6. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
Z predchádzajúceho zasadnutia senátu ostali úlohy: 

Je potrebné, aby materiály, ktoré sa majú na rokovaniach prerokovať, prichádzali v skoršom časovom 

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

(Ing. Paľová) 

 doc. Bánociová: Vedenie fakulty bolo informované o tejto požiadavke, podklady na dnešné zasadnutie AS už 

boli zo strany vedenia fakulty predložené v dostatočnom časovom predstihu a verme, že aj v budúcom období bude 

predkladanie materiálov prebiehať v dohodnutých časových termínoch. 

 

Úloha: Ako zvýšiť povedomie o Akademickom senáte medzi študentmi.  

 doc. Bánociová: K tejto problematike predniesla senátu krátky pohľad na to, ako je to ošetrené v pravidlách 

iných akademických senátov.  

 

Záver vyplývajúci z diskusie: Predstavenia doplňujúcich volieb za 1. ročník bakalárskeho štúdia do AS EkF TUKE 

sa zúčastnia predsedníčka AS EkF TUKE a podpredsedníčka AS EkF TUKE za študentskú časť, kde budú informovať 

študentov o činnosti AS. Študenti – kandidáti dostanú vyhradený priestor, mimo vyučovacích hodín, v ktorom budú 

môcť odprezentovať, prečo chcú byť v AS EkF TUKE. Prezentácia – jej forma a obsah – je vecou daného študenta.       

 

K 7. bodu: Interpelácie 

Nie sú žiadne interpelácie. 

 

K 8. bodu: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE. 
Predsedníčka AS EkF predložila návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE na 

miesto zástupcu 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. V návrhu boli pozmenené a doplnené termíny a aktivity podľa 

toho, čo sa dohodlo v diskusii k 6. bodu.  
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Návrh vyhlásenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE na miesto zástupcu 1. ročníka bakalárskeho 
stupňa štúdia. Organizačné zabezpečenie a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE: 
18. 09. 2017: Vyhlásenie volieb 
29. 09. 2017:     Dekan predloží zoznam členov AO EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia 

a predsedníčka  AS EkF TUKE vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť 
02.10.2017: Predsedníčka AS EkF TUKE  a podpredsedníčka AS EkF TUKE za študentskú časť o 09:10 predstaví 

voľby študentom prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia 
09. 10. 2017: Najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) doručenie návrhov kandidátov predsedníčke AS EkF TUKE 
10. 10. 2017: Najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) predsedníčka AS EkF TUKE zverejní zoznam kandidátov 
17. 10. 2017:      Predstavenie kandidátov na zástupcu ročníka od 12:45 – 13:30 v miestnosti ZP2. 
23. 10. 2017: V čase 9:10 -9:40 voľby zástupcu za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia do študentskej časti AS 

EkF TUKE  
23. 10. 2017: Volebná komisia vyhlási výsledky volieb, ktoré budú následne zverejnené na výveske AS EkF TUKE 

a na webovom sídle EkF TUKE 

 

AS EkF TUKE o návrhu v pozmenenom znení hlasoval: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie: 16/2017 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE navrhla za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF 

TUKE: doc. Mirdala Rajmund, PhD., Ing. Burger Peter, PhD., RNDr. Július Cap, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD., 

PhDr. Daniela Palaščáková, PhD., Ing. Martinková Slavomíra, Ing. Tomáš Štofa, Ing. Regásková Martina, Bc. 

Šofranková Darina. 

Navrhnutí členovia akademickej obce boli o návrhu oboznámení a s návrhom súhlasili.  

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 17/2017 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE predniesla návrh na vymenovanie doc. Mirdala Rajmund, PhD. za predsedu volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE. o návrhu hlasovali: 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 18/2017 

 

K 9. bodu: Prerokovanie harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na akademický rok 2017/2018.  

Predsedníčka AS EkF TUKE predniesla návrh plánu ďalších zasadnutí AS EkF TUKE v akademickom roku 

2017/2018. Senát o návrhu hlasoval. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 -- 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 19/2016 

 

K 11. bodu: Rôzne 

Ing. Raisová: Na intranete bude vytvorený priestor pre zverejňovanie informácií a materiálov k zasadnutiam 

senátu pre členov senátu.  

 

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 18. 09. 2017 

 

 

12/2017 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 18. 09. 2017 v  znení predloženom 

predsedníčkou AS EkF TUKE so zmenou. 

13/2017 AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 18. 09. 2017 v zložení: 

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. a Bc. Katarína Synčáková. 

14/2017 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 18. 09. 02017 na návrh dekana EkF TUKE schválil návrh 

rozdelenia rozpočtu EkF TUKE na rok 2017 v dekanom predloženej podobe bez pripomienok. 

15/2017 AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrh zásad prijímacieho konania na štúdium 

prvého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2018/2019 v znení 

predloženom dekanom bez pripomienok.   

16/2017 AS EkF TUKE schvaľuje návrh harmonogramu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE 

v znení, v ako ho predložila predsedníčka AS EkF TUKE, so zmenou. 

17/2017 AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE za 

prvý ročník bakalárskeho štúdia na EkF TUKE, ktoré sa budú konať 23.10.2017, v zložení: doc. Mirdala 

Rajmund, PhD., Ing. Burger Peter, PhD., RNDr. Július Cap, PhD., Ing. Radoslav Bajus, PhD., PhDr. 

Daniela Palaščáková, PhD., Ing. Martinková Slavomíra, Ing. Tomáš Štofa, Ing. Regásková Martina, Bc. 

Šofranková Darina 

18/2017 AS EkF TUKE schvaľuje za predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF 

TUKE za prvý ročník bakalárskeho štúdia na EkF TUKE v termíne konania 23.10.2017 doc. Mirdalu 

Rajmunda, PhD. 

19/2017 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí 18.09.2017 schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE 

na akademický rok 2017/2018 v znení predloženom predsedníčkou AS EkF TUKE bez zmien. 

 

 

 

Košice 18. septembra 2017 

 

 

Zapísala:  

 

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

 

 

Overili:  

 

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.   .............................................. 

 

 

Bc. Katarína Synčáková    .............................................. 

 

 

Schválil:  

 

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

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. 

 predsedníčka AS EkF TUKE  


