Zápisnica zo zasadnutia Akademickej obce Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach, dňa: 04.04.2014
Program:

1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti AS EkF TUKE za predchádzajúca obdobie.
3. Správa o činnosti EkF TUKE za rok 2013.
4. Diskusia.
5. Záver.

Prítomní:

Členovia akademickej obce EkF TUKE

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 2013. V krátkosti informovala o najdôležitejších
uzneseniach, ktoré AS EkF TUKE v priebehu roka 2013 prijal. Vyzdvihla bezproblémovú
prácu AS EkF a pozitívne zmeny, ktoré boli prijaté – napr. zaradenie interpelácií do programu
každého zasadnutia AS EkF TUKE. 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 rôznymi spôsobmi.
K 3. bodu
Dekan EkF TUKE prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. predniesol Správu o činnosti a
dosiahnutých výsledkoch na EkF TUKE za rok 2013. Vyjadril spokojnosť s dosiahnutými
výsledkami fakulty v celoslovenskom hodnotení agentúry ARRA, ako aj s nastolenou
dynamikou rastu počtu publikácií v databáze Web of Knowledge. Vo svojom hodnotení sa
dotkol aj oblasti publikácií v časopisoch, ako aj problematiky študentov PhD. a ich pôsobenia
na fakulte. Oboznámil členov AO so základnými aktivitami (použitie vedeckých prác
A kategórie v prípade pedagogických pracovníkov a A, B kategórie v prípade doktorandov
v rámci akreditačného procesu, aktualizácia učebných plánov a podmienok habilitácií)
vyvíjanými v súvislosti s akreditáciou, ktorou bude fakulta tento rok prechádzať.
Vyjadril svoje znepokojenie nad tým, že univerzity v tomto čase ešte stále nemajú rozpočty.
V závere svojej správy sa pán dekan poďakoval všetkým členom AO za to, že svojim dielom
prispievajú k dobrým výsledkom fakulty.
K 4. bodu
Diskutujúci členovia akademickej obce:
Študent Palai: Predniesol požiadavku, či by nebolo vhodné priradiť odbornej skúške z jazyka,
ktorú majú študenti 3.ročníka 1. stupňa ako povinný predmet, vyšší počet kreditov, aby tak
študenti získali väčšiu motiváciu pre jej absolvovanie.
prof. Hudec: Reagoval na otázku študenta Palaia. Vyjadril nesúhlas, podložený prieskumom
medzi absolventmi fakulty, že učenie sa jazykov má byť podmieňované väčším počtom
kreditov. Vyjadril svoj názor, že skôr by malo byť predmetom debaty to, či nie je potrebné
rozšíriť výučbu jazykov v nejakej podobe aj pre 2. stupeň štúdia na fakulte.

Študent Tóth: Požiadal vedenie fakulty o vyjadrenie sa k interpelácii vznesenej na zasadnutí
AS EkF TUKE zo dňa 10. 2. 2014 (k problému s nezabezpečenou výučbou na hodinách
nemeckého jazyka a následnými problémami s odbornou skúškou z nemeckého jazyka).
prof. Šoltés: Reagoval za vedenie fakulty – po rozhovore s vedúcou katedry jazykov vedenie
zistilo, že išlo o nedostatočné informovanie na obidvoch stranách. Problém s výučbou bol, ale
bol spôsobený aj neúčasťou (1 cvičenie) a nepripravenosťou študentov na cvičenie (1
cvičenie). Ostatná výučba bola zabezpečená inou poverenou vyučujúcou. Súvis medzi
neúspechom na štátnej záverečnej skúške z jazyka a neuskutočnenou výučbou nie je, keďže
podľa výsledkov je väčšina neúspešných študentov z radov študentov externej formy štúdia,
ktorých sa tento problém netýkal. Záver - v prípade podobnej situácie v budúcnosti je
potrebné čo najskôr informovať vedenie fakulty, aby danú situáciu bolo možné riešiť
priebežne.
prof. Hudec: Informoval členov AO o aktivitách, ktoré fakulta uskutočnila v snahe
propagovať fakultu a štúdium na nej. Spustila sa propagácia fakulty a poskytovanie informácií
súbežne na oficiálnej web stránke fakulty a na fakultnej stránke na Facebooku. Spustila sa
stránka prijímačiek na Facebooku, ako priestor pre komunikáciu s potenciálnymi študentmi
našej fakulty (súčasnými stredoškolákmi). V priebehu posledného mesiaca prebehli dve
súťaže pre študentov SŠ: Ticket to Wallstreet – investičná súťaž, ktorej sa zúčastnilo cca. 20
škôl. Eurofondue – projektová súťaž, do ktorej sa prihlásilo cca. 20 projektov. Prof. Hudec
touto cestou vyjadril poďakovanie:
- kolegom Vajda, Gróf, Kisela, Liptáková za prípravu a realizáciu súťaže Ticket to
Wallstreet
- kolegom Šebová, Kováč za prípravu a realizáciu súťaže Eurofondue.
Ďalšou aktivitou v rámci propagácie je komunikácia s absolventmi fakulty a príprava ich
profilových vizitiek, ktoré sú zverejňované na Facebookovej stránke prijímačiek. Túto časť
realizovala predovšetkým kolegyňa Raisová. Okrem týchto aktivít sa postupne zvyšuje aj
počet prednášok pozvaných ľudí z praxe, čím sa fakulta snaží zatraktívniť štúdium aj pre
súčasných študentov fakulty. Prof. Hudec ešte v súvislosti s akreditáciou predstavil myšlienku
tvorby tzv. študijných profilov, z ktorých si budú môcť študenti 2. stupňa vyberať.
prof. Šoltés: V závere zasadnutia ešte pripomenul členom AO zmenu v systéme prijímacieho
konania, kde pribudla možnosť nahradiť prijímaciu skúšku z matematiky výsledkom, ktorý
študent dosiahol v externej časti maturitnej skúšky z matematiky (podľa zverejnených
postupov).

K 5. bodu
Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE RNDr. Libuša Révészová, PhD. poďakovala
prítomným za účasť a diskutujúcim za ich pripomienky a námety.

V Košiciach 04.04.2014

Zapísal:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

Overovatelia zápisu:
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
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RNDr. Libuša Révészová, PhD.
predsedníčka AS EkF TU v Košiciach

