
Zápisnica zo zasadnutia Akademickej obce Ekonomickej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach, dňa: 27.01.2015 

 
 

Program:  1. Otvorenie. 

  2. Správa o činnosti AS EkF TUKE za rok 2014. 

  3. Predstavenie kandidátov na funkciu dekana EkF TUKE. 

  4. Diskusia. 

           5. Záver. 

 

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

   

K 1. bodu  

Zasadnutie Akademickej obce EkF TU v Košiciach otvorila predsedníčka Akademického 

senátu EkF TUKE RNDr. Libuša Révészová, PhD., ktorá privítala všetkých prítomných 

a oboznámila ich s programom.  

 

K 2. bodu  

Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE RNDr. Libuša Révészová, PhD. predniesla 

Správu o činnosti AS EkF v roku 2014 (podľa prílohy). V krátkosti informovala 

o najdôležitejších uzneseniach, ktoré AS EkF TUKE v priebehu roka 2014 prijal. 

Konštatovala, že v priebehu roka bol zvolený nový AS EkF a vyzdvihla bezproblémovú prácu 

tak „starého“ ako aj „nového“ senátu. Poukázala aj na pozitívne ohlasy na zmeny, ktoré boli 

prijaté v predchádzajúcom roku – napr. zaradenie interpelácií do programu každého 

zasadnutia AS EkF TUKE, ktoré pomohli operatívne riešiť vzniknuté problémy predložené 

predovšetkým zo strany študentov. Zároveň pripomenula členom AO, že rokovania senátu 

EkF TUKE sú verejné, zápisnice sú zverejňované na webovej stránke fakulty a v prípade 

potreby je možné sa rokovania buď osobne zúčastniť, alebo predniesť svoje otázky 

a pripomienky niekoľkými spôsobmi.  

 

K 3. bodu 

 

V súlade s ustanovením podľa Prílohy č.4, §2, písmeno c) Štatútu Ekonomickej fakulty 

technickej univerzity v Košiciach sa na zasadnutí AO EkF TUKE predstavili obidvaja 

kandidáti na funkciu dekana EkF TUKE – doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. a prof. RNDr. Oto 

Hudec, CSc.. Každý z kandidátov predstavil svoju víziu ďalšieho smerovania fakulty na 

nasledujúce štyri roky funkčného obdobia. Prezentácie obidvoch kandidátov sú k dispozícií na 

web-stránke fakulty. 

 

K 4. bodu  

Diskutujúci členovia akademickej obce: 

doc. Želinský: Pre obidvoch kandidátov mal dve otázky: 

1. Aké sú predstavy kandidátov v otázke špecializácie zamestnancov fakulty na 

vedeckých pracovníkov, resp. pedagogických pracovníkov? 

2. Aké sú vízie kandidátov v oblasti zvyšovania kvality študentov doktorandského štúdia 

na fakulte? 

Na obidve otázky reagovali obidvaja kandidáti. Ich reakcie sa opierali o skutočnosti, ktoré 

zazneli v rámci ich prezentácií. Názorovo nedošlo k výrazným rozdielom. 

 

 

 



 

K 5. bodu  

Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE RNDr. Libuša Révészová, 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.  
 

V Košiciach 27.01.2015   

Zapísal:  

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

 

Overovatelia zápisu:  

Ing. Viliam Vajda, PhD.       ...................................  

 

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.      ...................................     
 

 

 

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

RNDr. Libuša Révészová, PhD. 

predsedníčka AS EkF TU v Košiciach 


