ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 11.12. 2017
Prítomní:

12 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny

Hostia:

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE,
RNDr. Libuša Révészová, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť,

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, prodekanka EkF TUKE pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., vedúci KET, predseda volebnej komisie doplňujúcich volieb
do AS EkF TUKE 2017
JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE
Program zasadnutia:
Bod Program
1.
Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia
2.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
3.
Potvrdenie výsledkov a správa o priebehu doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE
4.
Správa o výsledkoch hlasovania per - rollam
5.
Informácie predsedu AS EkF TUKE
6.
Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
7.
Interpelácie
8.
Rôzne
9.
Záver rokovania

Predkladateľ
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Mirdala
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
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. Zároveň predložila senátu program zasadnutia na schválenie.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
11
10
0
0
1
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 21/2017.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. Ing. Radoslava Delinu, PhD.
a Bc. Dominiku Kočišovú. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľujú navrhnutí overovatelia zápisu.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
11
8
0
2
1
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 22/2017.
K 3. bodu: Potvrdenie výsledkov a správa o priebehu doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE.
doc. Mirdala, ako predseda volebnej komisie doplňujúcich volieb, predniesol správu o priebehu volieb. Skonštatoval,
že pre voľbu zástupcu 1. ročníka Bc. stupňa štúdia boli dvaja kandidáti, ktorí splnili všetky stanovené kritériá: Laura
Fotulová a Jana Kmecová. Počet zúčastnených voličov, ako aj počet platných hlasovacích lístkov bol 52 a pomer
hlasov pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný: Fotulová – 33/52 a Kmecová – 19/52.
doc. Mirdala zároveň v novej funkcii potvrdil zvolenú kandidátku: Lauru Fotulovú, ako nového zástupcu študentov 1.
ročníka Bc. stupňa štúdia.
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K 4. bodu: Správa o výsledkoch hlasovania per - rollam.
doc. Bánociová: dňa 9.11.2017 sa uskutočnilo per-rollam hlasovanie členov AS EkF TUKE k návrhu
uznesenia 20/2017. Konštatujem, že uznesenie bolo elektronickým hlasovaním prijaté 14 hlasmi zo 14 zaslaných
hlasov.
K 5. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE
Na zasadnutí AS TUKE dňa 6.11.2017 boli prerokované nasledujúce body:

1. Aktuálne úlohy a zámery rozvoja TUKE v najbližšom období
2. Návrh na zriadenie Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v KE,
3. Organizačný poriadok UVP TECHNICOM, pracovné miesta v rámci organizačnej štruktúry UVP
TECHNIKOM
4. Návrh Zmeny č. 2 Organizačného poriadku Univerzitného centra inovácií, transferu technológií
a ochrany duševného vlastníctva
5. Návrh na zrušenie Inkubátora Technickej univerzity v Košiciach
6. Návrh Dodatku č. 8 k Štatútu TUKE, Návrh Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku TUKE
7. Návrh Zmeny č. 2 Organizačného poriadku Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach
8. Návrh na kúpu nehnuteľnosti, na predaj nehnuteľnosti, na zámenu pozemkov, na zriadenie vecného
bremena, na odpísanie pohľadávok
9. Návrh Zmluvy o nájme pozemku
10. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2018/2019
Na mimoriadnom zasadnutí AS TUKE dňa 20.11.2017 bola jediným bodom, o ktorom sa rokovalo, voľba člena
Správnej rady TUKE.
K 6. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Z minulého zasadnutia neostali žiadne úlohy.
K 7. bodu: Interpelácie
Ing. Raisová: Bolo by možné nastaviť rámcové, resp. konkrétne pravidlá pre výber zamestnancov na mobility
Erasmus?
doc. Šoltés: zvážime daný problém a budeme uvažovať o možnostiach riešenia. Odpovieme v stanovenej
lehote.
K 8. bodu: Rôzne
doc. Šoltés:
Prebehol recertifikačný audit na fakulte – prvé informácie sú veľmi pozitívne.
Akcia Úsmev ako dar – dňa 12.12.2017 sa uskutoční ako pilotný projekt.
p. Bánociová: K auditu – vyjadrujem poďakovanie vedeniu fakulty za príkladnú prípravu prezentácie na
audite. Prezentované podklady jednotlivých členov vedenia boli spracované na profesionálnej úrovni a reakcia
členov vedenia fakulty na položené otázky v priebehu auditu, bola fundovaná.
JUDr. Geralská: V miestnosti č. 315 bude výmena lavíc od spoločnosti T-systems a postupne sa bude spoločnosť
podieľať aj na ďalších aktivitách v prospech fakulty.
doc. Džupka: Kedy sa bude realizovať výmena osvetlenia? Kedy sa ukončia práce na 5. poschodí?
JUDr. Geralská: čaká sa na dodávku trubíc do neónov, čím sa ten čas dodávky predlžuje. 5. poschodie by
malo byť dokončené do konca decembra.
JUDr. Geralská: Koncom roka ešte bude v rekonštrukcií 3. poschodie, kde sa bude dávať podlahové PVC.
doc. Glova: Na katedre bankovníctva a investovania bol v dvoch kanceláriách problém s elektrickými zásuvkami.
RNDr. Réveszová: V januári sa nabehne na prípravy harmonogramu nového akademického roka a je teda potrebné
začať rozmýšľať o tom, kto bude aké predmety zabezpečovať v novom roku, zároveň podklady pre rozvrh v letnom
semestri a zároveň je potrebné rozmýšľať aj o témach Bc. a Ing. prác. Bude ešte zaslaný za mail.
K 9. bodu: Záver rokovania
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Bánociová, poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu počas celého
roka, popriala všetkým prítomným pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky, do nového roka zapriala všetko dobré
a zasadnutie senátu ukončila.
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UZNESENIA
zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 11. 12. 2017

21/2017

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 11. 12. 2017 v znení predloženom
predsedníčkou AS EkF TUKE so zmenou.

22/2017

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 11. 12. 2017 v zložení:
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. a Bc. Dominika Kočišová.

Košice 11. decembra 2017
Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

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

Bc. Dominika Kočišová

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

Overili:

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