ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 19. 09. 2016
Prítomní: 10 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,

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.
Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na Ekonomickej
fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2017/2018
6.
Interpelácie
Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TUKE
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE
Prerokovanie harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na ak. rok 2016/2017
Rôzne
Záver rokovania

Predkladateľ
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Bánociová
doc. Šoltés
doc. Bánociová
doc. Olčák, 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.
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
10
10
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 20/2016.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla Ing. MVDr. Jána Bulecu, PhD., Bc.
Tomáša Onufera. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
10
10
0
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 21/2016.
K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE
K tomuto bodu neboli uvedené žiadne informácie.
K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania
Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne úlohy.
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Nehlasovali
--

K 5. bodu: Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v
Košiciach pre akademický rok 2017/2018
Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh zásad prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa na
Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2017/2018:
Návrh zásad prijímacieho konania na štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa
na Ekonomickej fakulte TUKE pre akademický rok 2017/2018 (ďalej len „zásady“)
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov (prvý stupeň
vysokoškolského štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (čo uchádzač
preukazuje predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia) a podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky
na štúdium.
Uchádzači o dennú/prezenčnú formu štúdia budú hodnotení podľa nasledujúcich podmienok:
1. Hodnotenie za absolvovanú strednú školu (najviac 11 bodov).
Absolventi gymnázia:
6 bodov
Absolventi obchodnej akadémie:
4 body
Absolvovanie maturity z matematiky - externá aj interná časť: 5 bodov
2. Hodnotenie za cudzí jazyk (najviac 40 bodov).
U každého uchádzača budú započítané body za cudzí jazyk na základe výsledku externej časti maturitnej skúšky
– podľa predloženého maturitného vysvedčenia. Na základe písomnej žiadosti podanej uchádzačom je možné
započítať rovnakým spôsobom výsledok Národnej porovnávacej skúšky (NPS) Scio z cudzieho jazyka. Výsledok
externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo výsledok NPS Scio z cudzieho jazyka sa započíta nasledovne:
percentuálny výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo percentuálne vyjadrená úspešnosť
NPS Scio z cudzieho jazyka krát 0,4 = počet bodov získaných z cudzieho jazyka (napríklad: 67,4 percent z externej
časti maturitnej skúšky alebo z NPS Scio z cudzieho jazyka je 67,4 x 0,4 = 26,96, čiže 27 bodov z cudzieho jazyka).
3. Prijímacia skúška z matematiky (najviac 49 bodov).
Prijímaciu skúšku z matematiky môže uchádzač vykonať:
- osobne v stanovenom termíne alebo
- písomne požiada o jej náhradu započítaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z
matematiky podľa predloženého maturitného vysvedčenia, alebo
- písomne požiada o jej náhradu započítaním výsledku NPS Scio z matematiky.
Na základe písomnej žiadosti uchádzača podľa výsledku uvedeného na maturitnom vysvedčení alebo na základe
výsledku NPS Scio, môže byť prijímacia skúška z matematiky nahradená nasledovne: percentuálny výsledok externej
časti maturitnej skúšky z matematiky alebo percentuálne vyjadrená úspešnosť NPS Scio z matematiky krát 0,5 =
počet bodov získaných z matematiky na prijímacej skúške (napríklad: 76,2 percent z externej časti maturitnej skúšky
z matematiky/NPS Scio je 76,2 x 0,5 = 38,1, čiže 38 bodov z matematiky na prijímacej skúške).
Výsledky NPS Scio z matematiky/cudzieho jazyka sa budú posudzovať rovnakým spôsobom ako výsledok
externej časti maturitnej skúšky z matematiky/cudzieho jazyka (tzn. výsledky vyjadrené ako percentuálna úspešnosť
uchádzača v teste násobené príslušným koeficientom). Fakulta akceptuje iba výsledky NPS Scio, ktoré budú
absolvované do termínu 30. 4. 2017 vrátane. Termíny, miesta testovania, vzorové testy a prihláška na testovanie sú
zverejnené na https://www.scio.sk/nps/. Výsledky uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý
uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas s odovzdaním výsledkov (môže tak urobiť v rámci
prihlášky na skúšku z daného predmetu).
Písomnú žiadosť o náhradu prijímacej skúšky z matematiky niektorým z uvedených spôsobov resp. o započítanie
výsledku NPS Scio namiesto externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je potrebné doručiť na študijné
oddelenie fakulty najneskôr do 31. 5. 2017.
Uchádzači o dennú formu štúdia budú zoradení podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa odsekov 1., 2. a 3.
zásad. Na dennú formu štúdia budú prijatí uchádzači podľa poradia tak, aby predpokladaný počet študentov v ak.
roku 2017/2018 zapísaných v prvom roku štúdia na študijný program financie, bankovníctvo a investovanie
neprekročil 180 a predpokladaný počet študentov v ak. roku 2017/2018 zapísaných v prvom roku štúdia na študijný
program ekonomika a manažment verejnej správy neprekročil 40.
Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia v študijných programoch financie, bankovníctvo
a investovanie a ekonomika a manažment verejnej správy budú prijatí bez prijímacích skúšok. Uchádzači prijatí bez
prijímacích skúšok nemajú možnosť prestupu na dennú formu štúdia.
Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program v dennej forme, môže dekan fakulty prijať na
študijný program s nenaplnenou kapacitou alebo na študijný program v externej forme.
EkF TUKE v rámci svojich možností poskytne uchádzačom s osobitnými potrebami primerané podmienky na
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vykonanie prijímacích skúšok (priestorové, časové, vybavenie PC) na základe individuálnych žiadostí uchádzačov.
Termín podávania prihlášok na 1. stupeň: do 31. 03. 2017.
Zahraniční uchádzači o štúdium budú posudzovaní individuálne v súlade s platnou legislatívou.
Predsedníčka AS EkF následne otvorila diskusiu k tomuto bodu.
doc. Bánociová mala dve otázky: Pri zaokrúhľovaní prepočtu maturity alebo NPS bude použitý matematický spôsob?
Je stanovené, kedy majú byť skúšky SCIO urobené alebo je možné akceptovať hoci aj dva roky staré testy?
Odpovedala pani prodekanka RNDr. Révészová: Zaokrúhlenie bude podľa matematických pravidiel. Termín
uskutočnenia SCIO testov nie je celkom relevantný v zmysle, že SCIO testy sú akceptované na rovnakej úrovni ako
v prípade výsledku maturity, takže ani dvojročný výsledok nie je problém.
Ďalšie pripomienky, podnety a návrhy vznesené neboli a AS EkF hlasoval o návrhu uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
10
10
0
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 22/2016.

Nehlasovali
--

K 6. bodu: Interpelácie
Ing. Raisová: Na katedre vyplynula otázka ohľadne toho, či a ako bude na fakulte pokračovať projekt Staffino?
Reagoval dekan – doc. Šoltés : Staffino ostáva zatiaľ v pôvodnej podobe. Detailné informácie budú prerokované na
najbližšom zasadnutí Kolégia dekana a informácie budú podané jednotlivým vedúcim katedier, ktorí budú informácie
posielať ďalej.
K 7. bodu: Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TUKE
Vzhľadom na to, že doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. sa vzdal svojho členstva v AS TUKE, boli následne doc. RNDr.
Dušanom Olčákom, CSc., predsedom AS TUKE, vyhlásené doplňujúce voľby na uvoľnené miesto z radov
zamestnaneckej časti AS TUKE.
Za kandidáta na zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce EkF TUKE v AS TUKE bola Ing. Manuelou
Raisovou, PhD. navrhnutá doc. Ing. Anna Bánociová, PhD., ktorá s návrhom súhlasila. Ďalšie návrhy neboli
prednesené.
Predsedníčka AS EkF TUKE navrhla zloženie volebnej komisie pre voľbu zástupcu zamestnaneckej časti akademickej
obce EkF TUKE v AS TUKE v nasledujúcom zložení:
Ing. Ľudmila Bartóková, PhD.
Ing. Dana Paľová, PhD.
doc. Ing. Peter Džupka, PhD.
Všetci traja návrh akceptovali a AS EkF TUKE o návrhu hlasoval:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
10
10
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
--

Následne volebná komisia skontrolovala a rozdala hlasovacie lístky pre voľbu zástupcu zamestnaneckej časti
akademickej obce EkF TUKE v AS TUKE, členovia senátu boli poučení o spôsobe hlasovania. Voľba zástupcu
zamestnaneckej časti akademickej obce EkF TUKE v AS TUKE prebehla tajným hlasovaním. Členovia volebnej
komisie vykonali sčítanie hlasov a vyhlásili nasledovné výsledky volieb:
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 9
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 9
ZA: 9
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Za zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce EkF TUKE v AS TUKE bola, do konca súčasného funkčného
obdobia (t. j. do 04. 11. 2018), zvolená doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. Uznesenie č. 23/2016.
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K 8. bodu: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE
Vzhľadom na to, že k 30.9.2016 sa doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. vzdáva svojho mandátu v AS EkF TUKE,
predsedníčka AS EkF predložila návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE.
Návrh vyhlásenia doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE
Organizačné zabezpečenie a harmonogram doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE:
19. 09. 2016: vyhlásenie volieb
23. 09. 2016: dekan predloží zoznam členov AO EkF TUKE za Katedru regionálnych vied a manažmentu a
predsedníčke AS EkF TUKE vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť
12. 10. 2016: najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) doručenie návrhov kandidátov predsedníčke AS EkF TUKE
17. 10. 2016: najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) predsedníčka AS EkF TUKE zverejní zoznam kandidátov
19. 10. 2016: 8:00-10:00 doplňujúce voľby zástupcu za Katedru regionálnych vied a manažmentu do
zamestnaneckej časti AS EkF TUKE
19. 10. 2016: volebná komisia vyhlási výsledky volieb, ktoré budú následne zverejnené na výveske AS EkF TUKE
a na webovom sídle EkF TUKE
AS EkF TUKE o návrhu hlasoval:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
10
10
0
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie: 24/2016

Nehlasovali
--

Predsedníčka AS EkF TUKE navrhla za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS
EkF TUKE: prof. RNDr. Šoltés Vincent, CSc., Ing. Burger Peter, PhD., Ing. Vejačka Martin, PhD., Ing. Dráb
Radovan, PhD., Ing. Petríková Daniela, PhD., Ing. Martinková Slavomíra, Ing. Tomáš Štofa, Poľová Petra,
Šofranková Darina
Navrhnutí členovia akademickej obce boli o návrhu oboznámení a s návrhom súhlasili.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
10
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 25/2016
Predsedníčka AS EkF TUKE predniesla návrh na vymenovanie prof. RNDr. Šoltésa Vincenta, CSc. za predsedu
volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE. AS EkF TUKE o návrhu hlasoval:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
10
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 26/2016
K 9. bodu: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE
Predsedníčka AS EkF predložila návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE na
miesto zástupcu 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.
Návrh vyhlásenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE na miesto zástupcu 1. ročníka bakalárskeho
stupňa štúdia.
Organizačné zabezpečenie a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE:
19. 09. 2016: vyhlásenie volieb
23. 09. 2016: dekan predloží zoznam členov AO EkF TUKE za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia EkF TUKE a
predsedníčka AS EkF TUKE vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť
10. 10. 2016: najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) doručenie návrhov kandidátov predsedníčke AS EkF TUKE
13. 10. 2016: najneskôr do 12:00 hod. (poludnie) predsedníčka AS EkF TUKE zverejní zoznam kandidátov
17. 10. 2016: 9:10-9:40 doplňujúce voľby zástupcu za prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia do študentskej
časti AS EkF TUKE
17. 10. 2016: volebná komisia vyhlási výsledky volieb, ktoré budú následne zverejnené na výveske AS EkF TUKE
a na webovom sídle EkF TUKE
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AS EkF TUKE o návrhu hlasoval:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
10
10
0
0
Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie: 27/2016

Nehlasovali
--

Predsedníčka AS EkF TUKE navrhla za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF
TUKE: prof. RNDr. Šoltés Vincent, CSc., Ing. Burger Peter, PhD., Ing. Vejačka Martin, PhD., Ing. Dráb Radovan,
PhD., Ing. Petríková Daniela, PhD., Ing. Martinková Slavomíra, Ing. Tomáš Štofa, Poľová Petra, Šofranková Darina
Navrhnutí členovia akademickej obce boli o návrhu oboznámení a s návrhom súhlasili.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
10
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 28/2016
Predsedníčka AS EkF TUKE predniesla návrh na vymenovanie prof. RNDr. Šoltésa Vincenta, CSc. za predsedu
volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE. AS EkF TUKE o návrhu hlasoval:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
10
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 29/2016
K 10. bodu: Prerokovanie harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na ak. rok 2016/2017
Predsedníčka AS EkF TUKE predniesla návrh plánu ďalších zasadnutí AS EkF TUKE v akademickom roku
2016/2017. Senát o návrhu hlasoval.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
10
0
0
-Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako uznesenie 30/2016
K 11. bodu: Rôzne
Ing. Buleca: Bolo by dobré, aby informácie ohľadne činnosti AS TUKE boli prednesené na zasadnutí AS EkF TUKE.
doc. Bánociová: Bolo by vhodné, aby sa pravidelné informácie o činnosti RVŠ stali pravidelnou súčasťou zasadnutí
AS EkF TUKE.
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. 09. 2016

20/2016

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 19. 09. 2016 v znení predloženom
predsedníčkou AS EkF TUKE bez zmien.

21/2016

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 19. 09. 2016 v zložení:
Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., Bc. Tomáš Onufer.

22/2016

AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrh zásad prijímacieho konania na štúdium
prvého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2017/2018 v znení
predloženom dekanom bez pripomienok.

23/2016

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 19. 09. 2016 v doplňujúcich voľbách zvolil, , za zástupcu
zamestnaneckej časti akademickej obce EkF v AS TUKE doc. Ing. Annu Bánociovú, PhD., do konca
súčasného funkčného obdobia, t.j. do 04. 11. 2018.

24/2016

AS EkF TUKE schvaľuje návrh harmonogramu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS EkF
TUKE v znení, v ako ho predložila predsedníčka AS EkF TUKE, bez zmien.

25/2016

AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS EkF TUKE
za Katedru regionálnych vied a manažmentu v termíne 19.10.2016 v zložení: prof. RNDr. Šoltés Vincent,
CSc., Ing. Burger Peter, PhD., Ing. Vejačka Martin, PhD., Ing. Dráb Radovan, PhD. , Ing. Petríková
Daniela, PhD., Ing. Martinková Slavomíra, Ing. Tomáš Štofa, Poľová Petra, Šofranková Darina.

26/2016

AS EkF TUKE schvaľuje za predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS
EkF TUKE v termíne konania 19.10.2016 prof. RNDr. Šoltés Vincent, CSc.

27/2016

AS EkF TUKE schvaľuje návrh harmonogramu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE
v znení, v ako ho predložila predsedníčka AS EkF TUKE, bez zmien.

28/2016

AS EkF TUKE zriaďuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE za
prvý ročník bakalárskeho štúdia na EkF TUKE v termíne 17.10.2016 v zložení: : prof. RNDr. Šoltés
Vincent, CSc., Ing. Burger Peter, PhD., Ing. Vejačka Martin, PhD., Ing. Dráb Radovan, PhD. , Ing.
Petríková Daniela, PhD., Ing. Martinková Slavomíra, Ing. Tomáš Štofa, Poľová Petra, Šofranková Darina.

29/2016

AS EkF TUKE schvaľuje za predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF
TUKE v termíne konania 17.10.2016 prof. RNDr. Šoltés Vincent, CSc..

30/2016

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí 19.09.2016 schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE
na akademický rok 2016/2017 v znení predloženom predsedníčkou AS EkF TUKE bez zmien.

Košice 19. septembra 2016
Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. .

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

Bc. Tomáš Onufer.

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

Overili:

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