ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 15.03. 2018
Prítomní:

11 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny

Hostia:

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE,

JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE
Program zasadnutia:
Bod
Program
1.
Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia
2.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4.
Prerokovanie a schválenie zmeny Štatútu EkF TUKE
5.
Prerokovanie a schválenie zmeny Oragnizačného poriadku EkF TUKE
6.
Organizačná príprava zasadnutia Akademickej obce EkF
Informácie predsedu AS EkF TUKE
7.
Správa o výsledkoch hlasovania per - rollam
8.
Interpelácie
9.
Rôzne
10.
11.
Záver rokovania

Predkladateľ
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Šoltés
doc. Šoltés
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.
Predložila zmeny návrhu programu oproti pôvodne zaslanému programu v podobe vypustenia bodu: „Správa o činnosti
RVŠ“ a zmene poradia jednotlivých bodov.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania so zmenou.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
11
11
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 03/2018.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla Ing. Danu Paľovú, PhD. a Lauru
Fotulovú. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľujú navrhnutí overovatelia zápisu bez
zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
11
11
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 04/2018.
K 3. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Zo zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.
Interpelácia z minulého senátu:
doc. Šoltés: Nie je to zatiaľ stále vyriešené, ale momentálne sa to rieši aj na univerzitnej úrovni, keďže táto
požiadavka prišla aj z úrovne rektorátu TUKE. Momentálne sa teda vytvárajú kritéria na univerzitnej úrovni, ktorým sa
nakoniec budeme musieť podriadiť. Súčasná situácia je taká, že sme tento rok pridali dve mobility v rámci ERASMUS
+, ktoré na začiatku roka neboli. V rámci ERASMUS ++ je skôr opačný problém, že máme akoby viac prázdnych miest
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ako záujemcov o tento projekt. Vízia je, aby mobility do blízkych krajín (Čiech a Poľska) boli ľudia schopní pokrývať
z iných zdrojov, ako sú zdroje programu ERASMUS. Zameranie by malo byť skôr na krajiny, ktoré sú vzdialenejšie.
doc. Glova: Je študijný priemer jedným z kritérií pre výber na EARSMUS program, študentské mobility?
doc. Šoltés: Otázka by mala smerovať skôr na doc. Siničákovú, ale áno, jedným z kritérií je aj študijný
priemer a je potrebné, aby sa na program dostávali študenti, ktorí aj na domácej univerzite dosahujú určitú úroveň
študijných výsledkov.
K 4. bodu: Prerokovanie a schválenie zmeny Štatútu EkF TUKE
Dekan fakulty, doc. Šoltés, predniesol návrh zmeny Štatútu EkF TUKE. Táto zmena je vyvolaná zmenou na univerzitnej
úrovni. Štruktúra sa mení z pohľadu KAMaHI, kde sa počet odborných asistentov zvýšil o jedno miesto. Z pohľadu KF
sa mení počet miest pre vedeckovýskumných pracovníkov – znižuje sa z 2 v súčasnej štruktúre na 1 v novej štruktúre.
Je to dôsledok dlhodobého procesu, ktorý na fakulte už niekoľko mesiacov trvá, kde je snaha o postupné a efektívne
rozširovanie počtu zamestnancov na jednotlivých katedrách. Presun organizačnej štruktúry miest na EkF TUKE zo
Štatútu EkF do Organizačného poriadku EkF umožní flexibilnejšie prispôsobenie štruktúry miest na fakulte v prípade
potreby.
JUDr. Geralská: Štatút TUKE nám ukladá povinnosť uskutočniť celkovú zmenu organizačnej štruktúry a súčasťou tejto
prvotnej zmeny je aj zmena názvu jedného z referátov patriacich pod Dekanát – na Ekonomický referát.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh predložený doc. Šoltésom
v znení bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
11
11
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 05/2018.
K 5. bodu: Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačného poriadku EkF TUKE
Dekan fakulty, doc. Šoltés, predniesol návrh zmeny Organizačného poriadku EkF TUKE, ktorý priamo súvisí so
zmenami uskutočnenými v Štatúte EkF TUKE.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh predložený doc. Šoltésom
v znení bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
11
11
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 06/2018.
K 6. bodu: Organizačná príprava zasadnutia Akademickej obce EkF
Predsedníčka AS EkF TUKE informovala členov senátu o potrebe vyhlásenia miesta a dátumu konania

zhromaždenia akademickej obce EkF TUKE s cieľom podať akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti
v zmysle § 27 ods. (1) písm. l) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení. Navrhnutý
termín bol 20.4.2018.
Vzhľadom na vznesené pripomienky prebehne komunikácia ohľadne stanovenia vhodnejšieho termínu pre konanie AO
EkF TUKE. Po stanovení termínu prebehne hlasovanie per-rollam.
Senát poveril prípravou zasadnutia AO EkF TUKE predsedníčku senátu.
K 7. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE.
Predsedníčka AS EkF TUKE informovala členov senátu, že od ostatného zasadnutia AS EkF TUKE nebolo zvolané
žiadne zasadnutie AS TUKE.
K 8. bodu: Správa o výsledkoch hlasovania per - rollam.
doc. Bánociová: dňa 12.02.2018 sa uskutočnilo per-rollam hlasovanie členov AS EkF TUKE k návrhu
uznesenia 01/2018 a 02/2018. Konštatujem, že uznesenie bolo elektronickým hlasovaním prijaté 15 hlasmi z 15
zaslaných hlasov.
K 9. bodu: Interpelácie
Fotulová: Neuvažovalo sa o rozdelení skupín anglického jazyka podľa úrovne jazyka, predovšetkým čo sa týka
anglofónnej skupiny, ktorá by bola vyčlenená ako samostatná skupina?
Bc. Uličný: Je nedostatok skrípt v Elfe. Je možné vyriešiť tento problém?
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Senát: Bolo by možné zaviesť kurz prvej pomoci pre učiteľov (napr. počas športového dňa), keďže z roka na rok sa
zvyšuje počet študentov, ktorí majú vážne zdravotné problémy? Zároveň by bolo potrebné skontrolovať dostupnosť
lekárničiek – napr. v ZP 2.
K 10. bodu: Rôzne
Do tohto bodu neboli zaradené žiadne informácie a udalosti.
K 11. bodu: Záver rokovania
Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Bánociová, poďakovala prítomným členom senátu za spoluprácu a zasadnutie senátu
ukončila.
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UZNESENIA
zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 15. 03. 2018

03/2018

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 15. 03. 2018 v znení predloženom
predsedníčkou AS EkF TUKE so zmenou.

04/2018

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 15. 03. 2018 v zložení:
Ing. Dana Paľová, PhD. a Laura Fotulová.

05/2018

AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrh zmien v Štatúte EkF v podobe
predloženej dekanom bez pripomienok.

06/2018

AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrh zmien v Organizačnom poriadku EkF
v podobe predloženej dekanom bez pripomienok.

Košice 15. marca 2018
Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

Ing. Dana Paľová, PhD.

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

Laura Fotulová

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

Overili:

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