Zápisnica zo zasadnutia Akademickej obce Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach, dňa: 14.01.2011
Program:
1. Otvorenie.
2. Predstavenie kandidáta na dekana EkF TU.
3. Diskusia.
Prítomní:

Členovia akademickej obce EkF TU, kandidát na dekana EkF TU v Košiciach
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.

K 1. bodu
Zasadnutie Akademickej obce EkF TU v Košiciach otvorila predsedníčka Akademického
senátu EkF TU doc. Ing. Edita Farkašová, CSc., ktorá privítala a predstavila jediného
navrhnutého kandidáta na dekana prof. RNDr. V. Šoltésa, CSc.
K 2. bodu
Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana EkF TU Ing. Radoslav Bajus, PhD.
informoval o podaných návrhoch: členka AS EkF TU Ing. Manuela Raisová, PhD. navrhla
kandidáta na dekana prof. RNDr. Vincenta Šoltésa, CSc. Člen AS EkF TU navrhol za
kandidáta na dekana prof. RNDr. Vincenta Šoltésa, CSc. a členka AS EkF TU Ing. Anna
Bánociová, PhD. navrhla kandidáta na dekana prof. RNDr. Vincenta Šoltésa, CSc., ktorý
kandidatúru na dekana EkF TU prijal. Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na
dekana EkF TU Ing. Radoslav Bajus, PhD. potvrdil, že návrhy boli v súlade so zákonom
a v súlade so štatútom EkF TU.
Kandidát na dekana EkF prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. zhodnotil svoje predchádzajúce
pôsobenie na EkF a predstavil svoj program, ktorý zhrnul do týchto základných bodov:
 Patriť naďalej (dlhodobo) k lídrom skupiny fakúlt ekonomického zamerania na
Slovensku.
 Zlepšovať podmienky na prácu a štúdium.
 Snažiť sa skvalitňovať pedagogický proces.
 Zabezpečiť odmeňovanie motivujúce ku kvalite.
 Snažiť sa o vzájomnú súdržnosť fakulty a katedier.
 Získať práva na habilitáciu docentov a inauguráciu profesorov v horizonte jedného
roka.
 Reakreditovať 2.stupeň študijného programu verejná správa a regionálny rozvoj.
 Zvýšiť počet profesorov a docentov aspoň na 16.
K 3. Bodu
Diskutujúci členovia akademickej obce:
RNDr. Libuša Réveszová, PhD.: Pýtala sa na možnosti hodnotenia kvality výučby, ktorá by
mala byť rovnocenná s hodnotením vedeckej činnosti. Kandidát na dekana prof. RNDr.
Vincent Šoltés, CSc. odpovedal, že cieľom vedenia je aj motivujúce hodnotenie
pedagogického procesu s čím súvisí bod programu „Snažiť sa skvalitňovať pedagogický
proces.“

Doc. RNDr. Peter Mihók, CSc.: Reagoval na kvalitu pedagogického procesu pri súčasnom
veľkom počte študentov a potrebu sústrediť sa na hlavne na rozvoj a motiváciu dobrých
študentov.
PhDr. Daniel Klimovský, PhD.: Pýtal sa na plán technického rozvoja fakulty. Upozornil na to,
že študenti nemajú priestor, kde by si mohli odložiť veci a zdržiavať sa počas čakania na
cvičenia pod. ako aj nepríťažlivý vzhľad chodieb a sociálnych zariadení. Prof. RNDr. Vincent
Šoltés, CSc. odpovedal, že prioritou je vybavenie učební a spomínané priestory prislúchajú
rektorátu TU.
Ing. M. Šebová: Upozornila tiež na malý záujem študentov o fakultu a navrhla vytvoriť
študentskú radu. prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. súhlasil, že aj v súvislosti so skvalitnením
pedagogického procesu je potrebné skvalitniť komunikáciu so študentmi aj mimo
vyučovacích hodín.
doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. reagovala, že študentská rada nie je orgánom fakulty
a študenti majú svojich zvolených zástupcov v AS EkF TU prostredníctvom, ktorého môžu
tlmočiť svoje požiadavky. Následne poďakovala prof. RNDr. V. Šoltésovi, CSc. kandidátovi
na dekana za prestavenie svojho programu, prítomným za účasť a vystúpenie v diskusii
a zasadnutie akademickej obce EkF TU v Košiciach ukončila.
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