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ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

zo dňa 19.03.2019 (upravená v zmysle bodu 5 ods. 3 zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE dňa 18.06.2019) 

 

Prítomní:   14 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny; mandát za 1. ročník bakalárskeho štúdia 

je dočasne uvoľnený. 

 

Pozvaní hostia:  doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., JUDr. Mária Geralská, RNDr. Libuša Révészová, PhD., 

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.  

 

Program zasadnutia:  

Bod Program Predkladateľ 

1. Otvorenie zasadnutia  doc. Bánociová 

2. Schválenie overovateľov zápisu doc. Bánociová 
3. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schvaľovanie doc. Bánociová 
4. Kontrola plnenia záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia doc. Bánociová 

5. Výsledok korešpondenčného hlasovania doc. Bánociová 

6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu prodekanov EkF TUKE na funkčné  

obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2023 

doc. Šoltés 

7. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE doc. Bánociová 

8. Interpelácie doc. Bánociová 

9. Rôzne doc. Bánociová 
10. Záver zasadnutia doc. Bánociová 

 

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu a privítala všetkých prítomných členov AS EkF TUKE, ako aj 

pozvaných hostí.  

 

K 2. bodu: Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schvaľovanie 

Návrh programu zasadnutia bol predložený ako súčasť pozvánky na zasadnutie senátu spoločne s materiálmi zo dňa 

12.03.2019. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 19.03.2019 bez zmien. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 12/2019. 

 

K 3. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice 

Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. Ing. Alenu Andrejovskú, PhD. a 

Ing. Leoša Šafára. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 19.03.2019 v zložení: doc. Ing. 

Alena Andrejovská, PhD. a Ing. Leoš Šafár. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

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

 

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

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala podpredsedu doc. Ing.  Jozefa Glovu, PhD. o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia 

záverov a uznesení. 

 

Ako doc. Ing. Jozef Glova, PhD. uviedol, na základe uznesenia 11/2019 v znení: 

“AS EkF TUKE žiada študentov, ktorí sú na mieste náhradníkov v poradí, teda Soňu Závodnú a Jakuba Kofčáka, aby 

doručili do rúk podpredsedovi senátu za zamestnaneckú časť písomne vyhlásenie s vlastnoručným podpisom 
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o uplatnení, resp. vzdaní sa mandátu za prvý ročník Bc. stupňa štúdia. Termín doručenia je najneskôr do 18.03.2019 do 

12.00 hod. Nedoručenie vyhlásenia v stanovenom termíne bude AS EkF TUKE považovať za vzdanie sa mandátu. AS 

EkF TUKE poveruje podpredsedníčku AS EkF TUKE za študentskú časť, aby o tomto rozhodnutí informovala oboch 

náhradníkov do 08.03.2019.”, 

predsedníčke AS EkF TUKE boli doručené vyhlásenia náhradníkov v poradí na uvoľnený mandát za prvý ročník Bc. 

stupňa štúdia. Soňa Závodná, ako aj Jakub Kofčák vyhlásili, že si uplatňujú mandát náhradníka študentskej časti AS 

EkF TUKE za prvý ročník Bc. stupňa štúdia. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE oslovila členov AS EkF TUKE s možnosťou predkladať ich návrhy na riešenie situácie, 

pričom ako prvý v rámci prerokovania vystúpil Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD., ktorý uviedol že pre daný prípad 

navrhuje vykonanie rozhodnej voľby medzi uvedenými náhradníkmi s rovnakým počtom hlasov. 

 

Následne vystúpil doc. Ing. Jozef Glova, PhD., ktorý uviedol, že vzhľadom na rovnosť hlasov a na skutočnosť, že daná 

situácia v prípade uplatnenia si mandátu náhradníka pri rovnosti hlasov, nie je upravená v interných predpisoch AS EkF 

TUKE, navrhuje postupovať v zmysle § 26 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, teda “Vzhľadom na 

zaniknutie členstva členovi AS pred skončením funkčného obdobia podľa § 26 odseku 6 písm. d), zvolí zodpovedajúca 

časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá do 

konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo” a vykonať doplňujúce voľby. Ako tiež uviedol, 

zásady volieb AS v § 8 ods. 5 uvádzajú “Na uvoľnený mandát študenta, ktorý prestal byť študentom ročníka, ktorý bol 

zvolený, sa vypíšu doplňujúce voľby v zmysle ods. 2 a 3 tohto paragrafu najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa 

uvoľnenia mandátu.” 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať tak, že návrh druhý v poradí sa hlasoval ako prvý vo forme 

uznesenia v znení: 

AS EkF TUKE schvaľuje postup pre obsadenie uvoľneného mandátu za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia 

vyhlásením doplňujúcich volieb. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 14/2019. 

 

Vzhľadom na schválenie tohto postupu predsedníčka AS EkF TUKE predložila návrh na vyhlásenie 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 za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia je 

nasledovné:  
 

 
 

K bodom harmonogramu: Oficiálny zoznam členov akademickej obce za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia bude 

zverejnený na výveske pre prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia na 2. poschodí budovy EkF TUKE. Návrhy na 

kandidátov – tlačivá – je potrebné doniesť podpísané v dvoch origináloch, pričom platným návrhom bude ten, ktorý bol 

podpísaný predsedníčkou AS EkF TUKE doc. Ing. Annou Bánociovou, PhD.  

 

Predsedníčka AS EkF TUKE predstavila návrh volebnej komisie v takomto zložení: 

19.03.2019     Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia. 

Zodp. osoba: podpredseda za zamestnaneckú časť AS EkF TUKE. 

 

29.03.2019     Dekan EkF TUKE predloží zoznam členov AO EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia k rukám 

predsedníčky AS EkF TUKE. Zodp. osoba: dekan EkF TUKE. 

 

05.04.2019    Zverejnenie zoznamu členov AO EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia na nástenke prvého 

ročníka bakalárskeho stupňa štúdia EkF TUKE. Zodp. osoba: predsedníčka AS EkF TUKE. 

 

26.04.2019 najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) zber návrhov na kandidátov k rukám predsedníčky AS EkF TUKE. Zodp. 

osoba: predsedníčka AS EkF TUKE. 

 

03.05.2019 od 09.00 do 14.00 hod. doplňujúce voľby do AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia. Zodp. 

osoba: predsedníčka AS EkF TUKE a predseda volebnej komisie. 

 

03.05.2019    Volebná komisia vyhlási výsledky volieb, ktoré budú následne zverejnené na výveske AS EkF TUKE a na 

webovom sídle EkF TUKE. Zodp. osoba: predseda volebnej komisie. 
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Predsedníčka AS EkF TUKE rovnako predstavila návrh na predsedu volebnej komisie pre voľby do AS EkF TUKE: 

Predseda volebnej komisie: doc. Ing. Peter Burger, PhD. Ten s návrhom súhlasil. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia v termíne 

03.05.2019. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 15/2019. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení:  

AS EkF TUKE poveruje predsedníčku AS EkF TUKE, aby organizačne pripravila doplňujúce voľby do AS EkF TUKE 

za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 16/2019. 

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE ukladá povinnosť vedeniu EkF TUKE, aby vytvorilo a predložilo predsedníčke AS EKF TUKE zoznam 

členov časti akademickej obce EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia a to do 29.03.2019. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 17/2019. 

 

Predsedníčka senátu prerušila zasadnutie o 9:35 hod. na 10 minút. 

 

Po prerušení pokračovala predsedníčka v zasadnutí AS EkF TUKE, pričom opätovne overila prítomnosť členov senátu 

EkF TUKE. Prítomní boli všetci členovia zapísaní v prezenčnej listine.  

 
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení:  

AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia do AS EkF 

TUKE v termíne 03.05.2019 v predstavenom zložení. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 18/2019. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: 

AS EkF TUKE vymenúva doc. Ing. Petra Burgera, PhD. za predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby za prvý 

ročník bakalárskeho stupňa štúdia do AS EkF TUKE v termíne 03.05.2019. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 19/2019. 

 

KAMaHI:   Ing. Martin Vejačka, PhD. (náhradník: RNDr. Erika Liptáková, PhD.) 

KF:   Ing. Radoslav Bajus, PhD. (náhradník: Ing. Monika Timková, PhD.) 

KBaI:    Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. (náhradník: doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.)  

KET:    Ing. Manuela Raisová, PhD. (náhradník: Ing. Gabriela Koľveková, PhD.) 

KRVaM   doc. Ing. Peter Burger, PhD. (náhradník: Ing. Iveta Korobaničová, PhD.) 

2. ročník/1.stupeň: Denis Antoš (náhradník: Jana Mišenčíková) 

3. ročník/1.stupeň: Dávid Šimíček (náhradník: Miroslava Čeginíková)  

1. ročník/2.stupeň: Bc. Marek Uličný (náhradník: Bc. Michaela Hajduová),  

2. ročník/2.stupeň: Bc. Gabriela Molčanová (náhradník: Bc. Eva Molčanová)  
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K 5. bodu: Výsledok korešpondenčného hlasovania 

Predsedníčka AS EkF TUKE informovala, že dňa 08.02.2019 prebehlo elektronické hlasovanie per rollam AS EkF 

TUKE, pričom bolo prijaté vo forme uznesenia AS EkF TUKE č. 8/2019, ktoré je pripojené ako príloha tohto zápisu. 

 

K 6. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie návrhu prodekanov EkF TUKE na funkčné obdobie od 01.04.2019 do 

31.03.2023 

Predsedníčka AS EkF TUKE prečítala návrh zo dňa 12.03.2019, ktorý bol doručený AS EkF TUKE, a to v zmysle 

Štatútu EkF TUKE § 8, ods. (9). V predloženom návrhu dekan EkF TUKE žiada o schválenie prodekanov EkF TUKE 

na funkčné obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2023 v zložení: 

- prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj:     doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. 

- prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium:  doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 

- prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:      RNDr. Libuša Révészová, PhD. 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala slovo dekanovi EkF TUKE, ktorý predstavil svoj návrh. 

 

Následne došlo k prerokovaniu návrhu. Ako prvý vystúpil doc. Ing. Peter Džupka, PhD. ktorý požiadal navrhovaných 

prodekanov, aby krátko zhrnuli svoju víziu postupu v svojej oblasti pôsobenia. 

 

Navrhovaní prodekani vystúpili a odpovedali v takomto poradí: 

 

RNDr. Libuša Révészová, PhD. – chce pokračovať v tom čo začala, teda elektronizácia oblasti vzdelávania, využiť 

funkcionalitu systému; udržať dobré meno fakulty s výberom študentov pre Bc. stupeň a aj zachovanie režimu výberu 

pre Ing. stupeň.; udržať kvalitu vzdelávacej činnosti a posunúť ju niekam ďalej; posunúť učiteľov na vyššiu úroveň. 

 

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. – vonkajšie vzťahy: pustiť sa do selekcie inštitúcií, ktoré sú zameraním najbližšie 

a aj z pohľadu kvality (rebríček univerzít); Erasmus – rozvoj a v spolupráci s rektorátom zvýšenie počtu mobilít; rozšíriť 

spoluprácu so SAIA, n.o.; využitie inštitútu guest lecture alebo guest professor; využívanie staff training pre personál 

EkF TUKE. Alumni club a jeho rozvoj; spolupráca s donormi. Absolventské stáže, pozvané prednášky, propagačné 

aktivity EkF TUKE. Vzťah s verejnosťou. Nástenka s aktuálnym dianím na EkF TUKE. Antiplagiatorské systémy; 

zakúpenie rušičiek signálu. Pedagogické (celoživotné) vzdelávanie sa, služby verejnosti (spojené s praxou). Vytvorenie 

inštitútu súdneho znalectva. 

 

doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. – bude hľadať podporu pre návrhy v širšom a užšom vedení. Zvýši kvalitu PhD. štúdia 

a bude sa snažiť, zefektívniť procesy. Posilnenie priamej výučby na PhD. štúdiu. Podpora organizácie seminárov, ktoré 

organizujú doktorandi. Publikačná činnosť (zvyšovať podiel ADC a ADD výstupov; ADM a ADN udržiavať a 

skvalitňovať). Zvýšiť atraktivitu konferencie CEFE na SR a v zahraničí (kvalitní keynote speakers). Zlepšiť disemináciu 

výstupov EkF TUKE (aspoň 2 workshopy ročne), Košické ekonomické fórum, Klub mladých vedcov, formou 

voliteľných predmetov profilovať uchádzačov na PhD. štúdium. 

 

Ako uviedla predsedníčka AS EkF TUKE, § 27 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách uvádza, že 

akademický senát fakulty sa v otázke schvaľovania návrhu dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov uznáša 

tajným hlasovaním. Z tohto dôvodu predsedníčka AS EkF TUKE navrhuje komisiu pre zabezpečenie priebehu tajného 

hlasovania pre schválenie prodekanov EkF TUKE v tomto zložení: 

 

Zamestnanecká časť: Ing. Dana Paľová, PhD. a Ing. Manuela Raisová, PhD. 

Študentská časť: Miroslava Čeginíková 

 

Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili. 

 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení:, 

ktorým sa schvaľujú členovia komisie pre zabezpečenie priebehu tajného hlasovania návrhu prodekanov EkF TUKE v 

navrhnutom zložení. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa 

14 13 0 1 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 20/2019. 
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Členovia senátu boli predsedníčkou AS EkF TUKE doc. Ing. Annou Bánociovou, PhD. poučení o spôsobe hlasovania. 

Komisia si zvolila svoju predsedníčku, a to Ing. Manuelu Raisovú, PhD. Následne boli členom odovzdané čisté volebné 

lístky, ktoré boli pred členmi senátu prepočítané. 

 

Schválenie prodekanov EkF  TU  v Košiciach  prebehlo postupne, o každom z navrhnutých prodekanov hlasoval AS 

EkF TUKE samostatne a v poradí ako boli uvedení v návrhu dekana EkF TUKE: 

 

- prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj:     doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. 

 

Výsledky tajného hlasovania vyhlásila predsedníčka Ing. Manuela Raisová, PhD. 

 

Počet vydaných lístkov: 14 

Počet platných hlasovacích lístkov: 13 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 

Súhlasím s návrhom: 13 

Nesúhlasí s návrhom: 0 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že: 

“AS EkF TUKE tajným hlasovaním schvaľuje doc. Ing. MVDr. Jána Bulecu, PhD. za prodekana pre vonkajšie 

vzťahy a rozvoj EkF TUKE.”, 

čo je zaznamenané ako uznesenie č. 21/2019. 

 

- prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium:  doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 

 

Výsledky tajného hlasovania vyhlásila predsedníčka Ing. Manuela Raisová, PhD. 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 14 

Počet platných hlasovacích lístkov: 13 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 

Súhlasím s návrhom: 12 

Nesúhlasí s návrhom: 1 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že:  

“AS EkF TUKE tajným hlasovaním schvaľuje doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. za prodekana pre vedecko-

výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.”, 

čo je zaznamenané ako uznesenie č. 22/2019. 

 

- prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:      RNDr. Libuša Révészová, PhD. 

 

Výsledky tajného hlasovania vyhlásila predsedníčka Ing. Manuela Raisová, PhD. 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 14 

Počet platných hlasovacích lístkov: 13 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 

Súhlasím s návrhom: 13 

Nesúhlasí s návrhom: 0 

 

Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že: 

“AS EkF TUKE tajným hlasovaním schvaľuje RNDr. Libušu Révészovú, PhD. za prodekanku pre vzdelávaciu 

činnosť.”  

čo je zaznamenané ako uznesenie č. 23/2019. 

 

Po tomto bode programu predsedníčka AS EkF TUKE prerušila zasadnutie senátu na 10 minút o 10:44 hod. 

 

K 7. bodu: Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE 
Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. podal správu o stave rozpracovanosti návrhu nového Rokovacieho poriadku AS EkF 

TUKE. K jednotlivým pripomienkam zaujal stanovisko. Bude to skompletizované do 26.03.2019 doručením 

predsedníčke AS EkF TUKE.  
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O slovo požiadal dekan EkF TUKE a predsedníčka AS EkF TUKE mu ho udelila. Dekan vyzval, aby z rokovacieho 

poriadku a iných interných dokumentov AS EkF TUKE boli odstránené nejasnosti ohľadom funkčnosti AS EkF TUKE. 

Rovnako vyzval, aby členovia AS EkF TUKE hľadali logické riešenia a spoluprácu, namiesto svojských výkladov 

zákona a vnútorných predpisov. 

 

doc. Ing. Peter Džupka, PhD. vo svojej reakcii na dekana EkF TUKE vyzval na nezávislosť AS EkF TUKE. Podľa neho 

je potrebné upraviť všetko tak, aby boli jasné pravidlá. 

 

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. bezprostredne reagoval a vyhlásil, že AS EkF TUKE je plne funkčný a uznášaniaschopný. 

  

Ing. Jozef Porvazník, PhD. uviedol, že podľa jeho názoru je AS EkF TUKE uznášaniaschopný. Ako uviedol, funkčnosť 

nie je definovaná ani v zákone, ani vo vnútorných predpisoch. 

 

K 8. bodu: Interpelácie 
V rámci zasadnutia nezazneli žiadne. 

 

K 9. bodu: Rôzne 

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 31.05.2019 končí funkčné obdobie zástupcu EkF TUKE v Rade vysokých škôl SR 

(RVŠ SR),  bola predsedníčka AS EkF TUKE upozornená na potrebu voľby nového zástupcu do RVŠ SR za EkF TUKE. 

Doteraz bol zástupcom EkF TUKE doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., ktorému sa za jeho reprezentáciu a zastupovanie 

EkF TUKE poďakovala predsedníčka AS EkF TUKE. 

 

Dohodlo sa, že členovia zamestnaneckej časti AS EkF TUKE oslovia svojich kolegov na katedrách a predložia návrhy 

kandidátov do RVŠ za EkF TUKE do 15.04.2019. 

 

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. pripomenula ešte bod zo zasadnutia starého AS EkF TUKE, týkajúci sa promócii Bc. 

štúdia. Vedenie s tým nemá problém a vie to v prípade požiadavky aj zabezpečiť. 

 

Ing. Dana Paľová, PhD. sa informovala na mailing list AS EkF TUKE a kto ho má na starosti. Rovnako uviedla, že doc. 

Ing. Rajmund Mirdala, PhD. už nebude môcť byť senátorom a informovala sa, či bude znova mimoriadne zasadnutie 

AS EkF TUKE.  

 

doc. Ing. Peter Džupka, PhD. sa pýtal na zvýšenie nájmu za parkovné na TUKE. 

  

Predsedníčka AS EkF TUKE senát oboznámila s obsahom listu o udalosti, ktorá sa odohrala v prestávke mimoriadneho 

zasadnutia AS EkF TUKE dňa 05.03.2019.  

 

K 10. bodu: Záver rokovania 
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu 

a zasadnutie senátu ukončila. 
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UZNESENIA 

 

zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 19.03.2019 

 

12/2019 AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 19.03.2019 bez zmien. 

13/2019 AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 19.03.2019 v zložení: 

doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD. a Ing. Leoš Šafár.  

14/2019 AS EkF TUKE schvaľuje postup pre obsadenie uvoľneného mandátu za prvý ročník bakalárskeho stupňa 

štúdia vyhlásením doplňujúcich volieb. 

15/2019 AS EkF TUKE vyhlasuje doplňujúce voľby do AS EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia v 

termíne 03.05.2019. 

16/2019 AS EkF TUKE poveruje predsedníčku AS EkF TUKE, aby organizačne pripravila doplňujúce voľby do AS 

EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia. 

17/2019 AS EkF TUKE ukladá povinnosť vedeniu EkF TUKE, aby vytvorilo a predložilo predsedníčke AS EkF 

TUKE zoznam členov časti akademickej obce EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia a to do 

29.03.2019. 

18/2019 AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby za prvý ročník Bc. stupňa štúdia do AS EkF 

TUKE v termíne 03.05.2019 v predstavenom zložení. 

19/2019 AS EkF TUKE vymenúva doc. Ing. Petra Burgera, PhD. za predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby 

za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia do AS EkF TUKE v termíne 03.05.2019. 

20/2019 AS EkF TUKE schvaľuje členov komisie pre zabezpečenie priebehu tajného hlasovania návrhu prodekanov 

EkF TUKE. 

21/2019 AS EkF TUKE tajným hlasovaním schvaľuje doc. Ing. Jána Bulecu, PhD. za prodekana pre vonkajšie vzťahy 

a rozvoj EkF TUKE. 

22/2019 AS EkF TUKE tajným hlasovaním schvaľuje doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. za prodekana pre vedecko-

výskumnú činnosť a doktorandské štúdium. 

23/2019 AS EkF TUKE tajným hlasovaním schvaľuje RNDr. Libušu Révészovú, PhD. za prodekanku pre 

vzdelávaciu činnosť. 

 

Košice, 19. marec 2019 

 

 

 

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

 

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

 

Ing. Leoš Šafár v.r.      

 

Predsedajúca:  

  

 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. v.r. 

 predsedníčka AS EkF TUKE  

 

 

 

 


