ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 19.04. 2018
Prítomní:

13 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny

Hostia:

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

Program zasadnutia:
Bod
Program
1.
Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia
2.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4.
Informácie predsedu AS EkF TUKE
5.
Interpelácie
Prerokovanie a schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa
6.
na EkF TUKE pre akademický rok 2018/2019
Schvaľovanie správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2017
7.
Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2018
8.
Schvaľovanie zloženia výberových komisií
9.
Prerokovanie a schválenie návrhu členov Disciplinárnej komisie EkF TUKE
10.
(doplnenie členov z radu študentov)
11. Rôzne
12.
Záver rokovania

Predkladateľ
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Šoltés
doc. Šoltés
doc. Šoltés
doc. Šoltés
doc. Šoltés
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.
Následne členovia senátu hlasovali o predstavenom programe zasadnutia.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania bezo zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
12
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 07/2018.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla doc. Ing. MVDr. Jána Bulecu, PhD.
a Miroslavu Čeginíkovú. 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
1
12
11
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 08/2018.
K 3. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Zo zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.
Interpelácia z minulého senátu:
Fotulová: Neuvažovalo sa o rozdelení skupín anglického jazyka podľa úrovne jazyka, predovšetkým čo sa týka
anglofónnej skupiny, ktorá by bola vyčlenená ako samostatná skupina?
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doc. Šoltés: Skúsime sa na to pozrieť, či sa to nebude dať reálne urobiť už pre ďalší rok. Budeme hovoriť
s pani PhDr. Pavlovovou, vedúcou katedry jazykov, aby sa usporiadanie skupín dalo prispôsobiť.
Bc. Uličný: Je nedostatok skrípt v Elfe. Je možné vyriešiť tento problém?
doc. Šoltés: Cez e-books je väčšina skrípt dostupných. V prípade záujmu študentov o klasickú tlačenú
podobu, bude sa iniciovať ich dotlač.
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.
doc. Šoltés: Áno, bude to súčasťou Športového dňa na fakulte, zároveň sa zvažuje obnovenie projektu
„Be the Hero“.
K 4. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE.
Zasadnutie AS TUKE bolo 26.3.2018 a predsedníčka AS EkF TUKE v krátkosti predstavila program tohto
zasadnutia.
K 5. bodu: Interpelácie
Fotulová: Je možné zrealizovať projekt „Vítania prvákov na fakulte“, v rámci ktorého by sa prvákom ukázalo hneď
v ich prvých dňoch ako to vlastne na fakulte funguje?
doc. Šoltés: Je možné dohodnúť sa na opakovaní akcie spred 2 rokov, kde študenti vyšších ročníkov by mohli
informovať prvákov o tom, ako fakulta funguje, kde sú internáty a pod. Ak to bude študentská aktivita, vedenie fakulty
to veľmi rado podporí.
doc. Bánociová: Bude to aktivita pre študentskú časť akademického senátu. Zatiaľ to dostáva pod réžiu člen
študentskej časti AS EkF TUKE, ktorý bude v novom akademickom roku študentom 3. ročníka Bc.
K 6. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE
pre akademický rok 2018/2019.
Dekan fakulty predložil senátu na schválenie dokument „Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na
EkF TUKE pre akademický rok 2018/2019“. Následne sa k dokumentu vyjadrila prodekanka, pani RNDr. Révészová,
ktorá v krátkosti predstavila dokument a jeho hlavné časti. Predsedníčka AS EkF TUKE k tomuto bodu otvorila
diskusiu.
RNDr. Révészová: Pre študenta platí, že počet diferenčných skúšok sú max. 2 na jeden semester. Či študent má robiť
diferenčnú skúšku sa rozhoduje na základe posúdenia zhodnosti študijných programov, ako aj podľa dodatku k diplomu.
Posudzuje sa prekryv jednotlivých premetov. Posudzuje sa to na úrovni prodekana pre pedagogickú činnosť.
doc. Šoltés: Cieľom pre nasledujúce 2-3 roky je, aby sa udelenie Bc. titulu viazalo na to, že je potrebné mať urobenú
odbornú skúšku z jazyka. Bez toho nebude udelenie titulu možné.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh: „Zásady prijímacieho
konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE pre akademický rok 2018/2019“ bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
13
13
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 09/2018.
K 7. bodu: Schvaľovanie správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2017.
Dekan fakulty, doc. Šoltés, prenechal slovo JUDr. Geralskej – tajomníčke fakulty, ktorá predniesla správu o hospodárení
EkF TUKE za rok 2017. Následne bola otvorená diskusia.
doc. Glova: Platí to, že skriptá sa tlačia v Elfe? Prečo je potom vo výdavkoch fakulty uvedená suma za ich tlač?
JUDr. Geralská: Konkrétna položka uvedená vo výdavkoch fakulty predstavuje dočasný výdavok, ktorý je
následne refundovaný z projektov.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje Správa o hospodárení EkF TUKE
za rok 2017 v znení bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
13
13
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 10/2018.
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K 8. bodu: Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2018.
Dekan fakulty, doc. Šoltés, prenechal slovo JUDr. Geralskej, ktorá predniesla návrh rozpočtu EkF TUKE na rok 2018.
Následne bola otvorená diskusia.
JUDr. Geralská: Na jednotlivé katedry, tak ako každý rok, boli pridelené finančné prostriedky. Po skúsenostiach
z predchádzajúcich rokov, je odporúčaním vedenia fakulty, aby prostriedky pridelené jednotlivým katedrám fakulty,
boli efektívne používané v danom roku a aby sa nepresúvali významnejšie sumy z roka na rok.
doc. Delina: Ako dopadla otázka študentov na preplatenie letných škôl a jazykového kurzu?
JUDr. Geralská: Preplatil sa len jeden jazykový kurz, ale nie z fakultných finančných proastriedkov.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh rozpočtu EkF TUKE na rok
2018 v znení bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
13
13
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 11/2018.
K 9. bodu: Schvaľovanie zloženia výberových komisií. (neverejné hlasovanie)
Dekan EkF TUKE, doc. Šoltés, predložil na schválenie návrh členov výberových komisií na obsadenie funkčných miest
VŠ učiteľov. Dekan EkF TUKE zároveň požiadal predsedníčku AS EkF TUKE o nominovanie a schválenie zástupcu
AS EkF TUKE do týchto výberových komisií.
V súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich
zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „zásadami výberového konania“) vyzvala predsedníčka
AS EkF TUKE, členov AS EkF TUKE, aby predložili návrh na zástupcu AS EkF TUKE do výberovej komisie na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii docent (predpokladaný termín výberového
konania: 26.04.2018).
doc. Glova navrhol (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli a predsedníčka AS
EkF TUKE dala o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
12
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 12/2018.
Následne dala predsedníčka AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii docent (predpokladaný termín výberového konania:
26.04.2018):
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
11
0
1
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 13/2018.
V súlade so zásadami výberového konania vyzvala predsedníčka AS EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili
návrh na zástupcu AS EkF TUKE do výberovej komisie na obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo
funkcii odborný asistent (predpokladaný termín výberového konania: 26.04.2018).
doc. Glova navrhol (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli a predsedníčka AS
EkF TUKE dala o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
12
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 14/2018.
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Následne dala predsedníčka AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii odborný asistent (predpokladaný termín výberového
konania: 26.04.2018):
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
11
0
1
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 15/2018.
V súlade so zásadami výberového konania vyzvala predsedníčka AS EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili
návrh na zástupcu AS EkF TUKE do výberovej komisie na obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo
funkcii odborný asistent (predpokladaný termín výberového konania: 27.04.2018).
Ing. Raisová navrhla (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli a predsedníčka
AS EkF TUKE dala o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
12
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 16/2018.
Následne dala predsedníčka AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii odborný asistent (predpokladaný termín výberového
konania: 27.04.2018):
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
12
0
1
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 17/2018.
K 10. bodu: Prerokovanie a schválenie návrhu členov Disciplinárnej komisie EkF TUKE (doplnenie členov
z radu študentov)
V súlade s Disciplinárnym poriadkom Technickej univerzity v Košiciach pre študentov, § 3, (2), predložil dekan EkF
TUKE, doc. Šoltés, návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie EkF TUKE z radov študentov. Dôvodom je
ukončenie štúdia jedného z jej súčasných členov (Ing. Radovan Petrunčik).
št. Fotulová navrhla nového člena disciplinárnej komisie zástupca 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia – študenta
Denisa Antoša. Iný návrh nebol prednesený.
Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh nového člena disciplinárnej
komisie bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
12
12
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 18/2018.
K 11. bodu: Rôzne
Do tohto bodu neboli zaradené žiadne informácie a udalosti.
K 12. 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 19. 04. 2018

07/2018

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 19. 04. 2018 v znení predloženom
predsedníčkou AS EkF TUKE.

08/2018

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 19. 04. 2018 v zložení:
doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. a Miroslava Čeginíková.

09/2018

AS EkF TUKE schvaľuje návrh : „Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na EkF TUKE
pre akademický rok 2018/2019“ v podobe predloženej dekanom fakulty, bez pripomienok.

10/2018

AS EkF TUKE schvaľuje Správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2017 v podobe predloženej dekanom
fakulty, bez pripomienok.

11/2018

AS EkF TUKE schvaľuje návrh rozpočtu EkF TUKE na rok 2018 v podobe predloženej dekanom fakulty,
bez pripomienok.

12/2018

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19. 04. 02018 zvolil svojho zástupcu do výberovej komisie na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii docent – s predpokladaným termínom
výberového konania: 26.04.2018 (podľa prílohy).

13/2018

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19.04. 2018 schválil návrh členov výberovej komisie pre obsadenie
funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii docent – s predpokladaným termínom výberového
konania: 26.04.2018 (podľa prílohy)

14/2018

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19. 04. 02018 zvolil svojho zástupcu do výberovej komisie na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii odborný asistent – s predpokladaným
termínom výberového konania: 26.04.2018 (podľa prílohy).

15/2018

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19.04. 2018 schválil návrh členov výberovej komisie pre obsadenie
funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii odborný asistent – s predpokladaným termínom
výberového konania: 26.04.2018 (podľa prílohy).

16/2018

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19. 04. 02018 zvolil svojho zástupcu do výberovej komisie na
obsadenie funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii odborný asistent – s predpokladaným
termínom výberového konania: 27.04.2018 (podľa prílohy).

17/2018

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19.04. 2018 schválil návrh členov výberovej komisie pre obsadenie
funkčných miest VŠ učiteľov na EkF TUKE vo funkcii odborný asistent – s predpokladaným termínom
výberového konania: 27.04.2018 (podľa prílohy).

18/2018

AS EkF TUKE schvaľuje Denisa Antoša za člena Disciplinárnej komisie EkF TUKE.

Košice 19. apríla 2018
Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

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

Miroslava Čeginíková

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

Overili:

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