Zápisnica zo zasadnutia akademického senátu Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach, dňa: 15.02.2011
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Schvaľovanie programu rokovania
3. Schvaľovanie overovateľov zápisu
4. Kontrola plnenia záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho rokovania
5. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov
6. Prerokovanie návrhu na reakreditáciu študijného programu "Verejná správa a
regionálny rozvoj" - 2. stupeň ( materiál v prilohe)
7. Rôzne
8. Záver rokovania.
14 členovia AS EkF TU podľa prezenčnej listiny
3 hostia:
dekan EkF prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
prodekan EkF prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
tajomníčka EkF JUDr. Mária Geralská
K 1. , 2. a 3.bodu
Zasadnutie AS EkF TU v Košiciach otvorila predsedníčka senátu doc. Ing. Edita Farkašová,
CSc., ktorá predstavila program stretnutia AS. Za overovateľov zápisnice boli stanovení Ing.
Tomáš Želinský, PhD. a Ivana Račkovská.
Prítomní:

K 4. bodu
Predsedníčka AS EkF doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. informovala senát EkF, že všetky
uznesenia boli splnené.
K 5. bodu
Dekan prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. predložil AS EkF návrhy na vymenovanie
prodekanov. Za prodekana pre výskum, vývoj, zahraničné vzťahy a rozvoj navrhol prof. Ing.
Tomáša Sabola, CSc. a za prodekana pre vzdelávaciu činnosť navrhol prof. RNDr. Ota
Hudeca, CSc.
Členovia AS verejným hlasovaním odsúhlasili navrhnutých prodekanov.
Hlasovanie: ZA:
13 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRŽALI SA: 1 hlasov
Uznesenie č. 1/2011
K 6. bodu
AS EkF prerokoval návrh na na reakreditáciu študijného programu "Verejná správa a
regionálny rozvoj" - 2. stupeň. S obsahom akreditačného spisu vyslovila súhlasné stanovisko
predsedníčka AS EkF doc. Ing. Edita Farkašová, CSc., ktorá si spis podrobne prečítala a mala
iba jednu pripomienku, týkajúcu sa zmeny názvu predmetu „Ekonómia životného prostredia“
na predmet „Ekonómia životného prostredia a enviromentálna politika“, ktorý by lepšie
odrážal obsah predmetu.
Nikto z prítomných členov AS EkF nevyslovil vážne pripomienky k akreditačnému spisu.
Uznesenie č. 2/2011

K 7. bodu
Členovia AS EkF rokovali o otázkach akademického života na fakulte.
Dekan EkF prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. informoval o tom, že zatiaľ nie sú podklady
k rozpočtu fakulty z MŠVVaŠ SR ako aj o tom, že v budúcnosti plánuje rozšíriť počet
prodekanov o jedného. Tiež informoval AS, že na najbližšej Vedeckej rade EkF bude
predložený návrh pre udeľovanie habilitačných a inauguračných práv.
Tajomníčka fakulty JUDr. Mária Geralská informovala o zákone č. 546/2010 Z.z. o
povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, podľa ktorého sú všetky zmluvy,
objednávky a faktúry Technickej univerzity v Košiciach zverejňované na internete.
Podpredsedníčka AS EkF RNDr. Libuša Révészová, PhD. hovorila o tom, že viacerí
zamestnanci fakulty by uvítali zoznam študentov v skupinách v elektronickej podobe, vo
formáte programu MS Word alebo MS Excel, tak aby sa s ním dalo ľahšie pracovať.
Člen AS EkF Ing. Michal Šoltés, PhD. hovoril o probléme voliteľných predmetov, pri
ktorých je jeden dominantný predmet a ostatné, kde nebol dostatočný počet prihlásených
študentov sú zrušené.
Prodekan prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. informoval, že je stanovený horný limit počtu
študentov a prisľúbil, že v budúcnosti sa bude predchádzať tomu, aby po zrušení málo
atraktívnych predmetov ostal iba jeden predmet.
Prodekan prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. tiež informoval o vypisovaní tém diplomových prác,
ako aj o probléme priradenia témy študentovi v MAISe. Požiadal o korektný prístup, pretože
v minulosti dochádzalo k tomu, že viacerí vedúci nereagovali a študenti potom nevedeli, či sa
hlásiť na inú tému alebo čakať na akceptáciu. Disciplinovaní študenti doplatili na čakanie.
K 8. bodu
Predsedníčka AS EkF doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. uzavrela rokovanie AS EkF.

UZNESENIA AS EkF TU v Košiciach
Uznesenie č. 1/2011
AS EkF prerokoval návrh na prodekanov EkF TU v Košiciach a schválil za prodekana pre
výskum, vývoj, zahraničné vzťahy a rozvoj prof. Ing. Tomáša Sabola, CSc. a za prodekana
pre vzdelávaciu činnosť schválil prof. RNDr. Ota Hudeca, CSc.
Uznesenie č. 2/2011
AS EkF prerokoval návrh na reakreditáciu študijného programu "Verejná správa a regionálny
rozvoj" - 2. stupeň.
V Košiciach 15.02.2011
Zapísal: Mgr. Alena Tartaľová, PhD. ................................
Overovatelia zápisu:
Ing. Tomáš Želinský, PhD.
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Ivana Račkovská
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doc. Ing. Edita Farkašová, CSc.
predseda AS EkF TU v Košiciach

