ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 5. 12. 2016
Prítomní:
Hostia:

15 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE,
RNDr. Libuša Révészová, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť,
doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vonkajšie vzťahy a rozvoj,

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a
doktorandské štúdium
JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE
Program zasadnutia:
Bod
Program
1.
Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia
2.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
3.
Informácie predsedu AS EkF TUKE
4.
Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5.
Interpelácie
6.
Aktuálne informácie vedenia fakulty
Aktuálne informácie zo zasadnutia RVŠ
7.
Rôzne
8.
9.
Záver rokovania

Predkladateľ
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Šoltés
Ing. MVDr. Buleca
doc. Bánociová
doc. Bánociová

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu a privítala všetkých prítomných členov AS EkF TUKE
a hostí.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
15
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 31/2016.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla Ing. Viliama Vajdu, PhD. a Bc.
Uličného Šimona. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
15
15
0
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 32/2016.

Nehlasovali
--

K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE
Predsedníčka AS EkF TUKE informovala o:
- priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE – v rámci tohto bodu novozvolení členovia AS
EkF TUKE (Ing. Matúš Kubák, PhD. – zamestnanecká časť, KRVaM; Miroslava Čeginíková – študentská časť,
1.r/1.st.) sa v krátkosti predstavili ostatným členom senátu. Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že priebeh
volieb v obidvoch volebných dňoch a komisiách prebiehal bez problémov a vyzdvihla veľmi dobrú prácu
všetkých členov volebnej komisie, za čo im poďakovala.
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-

poslednom zasadnutí AS TUKE, ktoré sa konalo v októbri v Herľanoch – hlavnými bodmi rokovania boli
materiály o poplatkoch na štúdium v ďalšom období, schvaľovanie člena VR a SR TUKE a schvaľovanie zmien
v štatútoch LF a SjF TUKE.

K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania
Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne úlohy.
K 5. bodu: Interpelácie
Bc. Kočišová: Študenti mali otázku, či sa neplánuje upraviť povrch na študentskom parkovisku za internátmi na
Boženy Nemcovej, resp. či sa nebude toto parkovisko rozširovať.
doc. Bánociová: Požiadavku prednesieme prostredníctvom zástupcov v AS TUKE vedeniu univerzity, keďže
priestor, o ktorý sa jedná, spadá pod správu rektorátu. (o výsledku bude zaslaná informácia Bc. Kočišovej).
Bc. Uličný: Nepočíta sa s obnovou PC miestností na fakulte? Dôvodom sú vzniknuté problémy s výpadkom v činnosti
počítačov v priebehu písania zápočtových písomiek na predmete Štatistika u niekoľkých študentov 2.r/2.st. súčasne.
Ing. Paľová: Problém nie je na lokálnej úrovni, teda na úrovni fakulty, ale problém je na úrovni UVT. Fakulta
sa to v spolupráci s UVT snaží vyriešiť.
Bc. Uličný: Nebolo by možné preorganizovať nábytok v PC miestnostiach, resp. dodať do týchto miestností ďalšie
zobrazovacie zariadenie (elektronickú tabuľu)? Študenti sediaci od 3. radu majú problém s tým, aby videli dobre na
tabuľu a zároveň stíhali zapisovať poznámky.
Zo strany vedenia fakulty bolo povedané, že sa týmto problémom budú zaoberať.
K 6. bodu: Aktuálne informácie vedenia fakulty
Dekan fakulty informoval o zmenách, ktoré sa chystajú na úrovni celej univerzity a ktoré ovplyvnia aj činnosti na
fakulte. Zmeny sú predovšetkým v nastavení kritérií pre habilitačné a inauguračné konania, za ktorými je snaha a tlak
na zvyšovanie kvality výstupov vedecko-výskumnej činnosti. Nové kritériá budú schvaľované na Vedeckej rade
TUKE a následne bude zo strany vedenia EkF pripravený dokument, v ktorom budú prijaté zmeny zohľadnené.
Dokument bude distribuovaný k zamestnancom fakulty.
K 7. bodu: Aktuálne informácie zo zasadnutia RVŠ.
Ing. Buleca informoval v krátkosti o činnosti RVŠ za posledný rok. Pripomenul členom senátu, že v priebehu
nasledujúceho týždňa sa budú konať rokovania na regionálnej aj národnej úrovni ohľadne novej metodiky
prideľovania prostriedkov VŠ zo štátneho rozpočtu. Upozornil členov senátu, že v prípade, ak majú pripomienky,
podnety a návrhy, ktoré by chceli, aby boli prezentované na týchto rokovaniach, je potrebné ich zaslať mailom priamo
jemu a on ich bude ďalej tlmočiť.
Do rozpravy o novej metodike sa zapojil aj dekan fakulty, ktorý upriamil pozornosť členov senátu predovšetkým na
časť, ktorá hovorí o „predátorskych časopisoch“. Nová metodika upravuje práve túto kategóriu časopiseckých
publikácií a podľa slov dekana fakulty je potrebné, aby si autori začali overovať časopis i vydavateľstvo, ktoré časopis
vydáva, či nie je súčasťou tzv. Belovho zoznamu. Podľa novej metodiky publikácia v takomto časopise nie je
prínosom pre fakultu, ale naopak, predstavuje pre fakultu vznik problémov. Vedenie sa tejto problematike bude
venovať a neskôr aj informovať zamestnancov.
K 8. bodu: Rôzne
Dekan fakulty vyzval zástupcov jednotlivých ročníkov v AS EkF TUKE, aby študentov vo väčšej miere informovali,
poprípade aj motivovali k tomu, aby sa zapájali do aktivít, ktoré fakulta organizuje pre študentov. Ide predovšetkým
o Klub mladých vedcov, Ekonomické fórum a pod.
Dekan fakulty zároveň vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že napriek snahe fakulty o sprostredkovanie možnosti
uchádzať sa o zamestnanie v ekonomicky zameraných firmách alebo na ekonomických a finančných oddeleniach
firiem rôzneho zamerania (8 firiem) počas Dni kariéry, účasť študentov na tomto podujatí bola v počte 5 študentov.
Nespokojnosť plynula aj z argumentu, ktorý študenti používali ako ospravedlnenie – v čase konania podujatia Dni
kariéry bolo na EkF TUKE vyhlásené dekanské voľno. Aj v tejto oblasti preto dekan fakulty apeloval na zástupcov
jednotlivých ročníkov, aby svojich kolegov podnecovali k účasti na takýchto aktivitách fakulty. Podobný názor
k tomuto problému vyjadrila aj RNDr. Révészová.
K 9. bodu: Záver rokovania
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Bánociová, poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu, popriala všetko
dobré do roku 2017 a zasadnutie senátu ukončila.
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UZNESENIA
zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 05. 12. 2016

31/2016

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 05. 12. 2016 v znení predloženom
predsedníčkou AS EkF TUKE bez zmien.

32/2016

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 05. 12. 2016 v zložení:
Ing. Vialiam Vajda, PhD., Bc. Šimon Uličný.

Košice 05. decembra 2016
Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

Ing. Viliam Vajda, PhD.

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

Bc. Šimon Uličný

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

Overili:

Schválil:
........................................................
doc. Ing. Anna Bánociová, PhD.
predsedníčka AS EkF TUKE
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