ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 30. 05. 2016
Prítomní: 15 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny
Hostia:

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.,
doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA

dekan EkF TUKE,
prodekanka EkF TUKE pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium,
RNDr. Libuša Révészová, PhD.,
prodekanka EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť,
doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj,
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.
Schvaľovanie správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2015
7.
Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2016
8.
Schvaľovanie zloženia výberových komisií
9.
Rôzne
10.
Záver rokovania

Predkladateľ
doc. Želinský
doc. Želinský
doc. Želinský
doc. Želinský
doc. Želinský
doc. Šoltés
doc. Šoltés
doc. Šoltés
doc. Želinský
doc. Želinský

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie AS EkF TUKE otvoril predseda senátu a privítal všetkých prítomných členov AS EkF TUKE a hostí.
Predseda AS EkF TUKE dal následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
15
0
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 4/2016.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predseda AS EkF TUKE otvoril 2. bod a vyzval členov AS EkF TUKE, aby predložili návrhy kandidátov na
overovateľov zápisnice AS EkF TUKE.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Dr. Paľová a Ing. Kováč, obaja s návrhom súhlasili a predseda AS EkF
TUKE dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
15
0
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 5/2016.
K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE
Predseda AS EkF TUKE informoval o dlhodobom výskumnom pobyte v zahraničí a o svojom zamýšľanom vzdaní sa
funkcie predsedu AS EkF TUKE a následne aj členstva v AS EkF TUKE. Oznámil, že zasadnutie AS EkF TUKE dňa
30. 05. 2016 povedie do konca a voľba nového predsedu AS EkF TUKE bude súčasťou 9. bodu: Rôzne.
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K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania
Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne úlohy.
K 5. bodu: Interpelácie
V rámci zhromaždenia akademickej obce EkF TUKE odzneli otázky, ktoré z časových dôvodov neboli zodpovedané:
1. Prečo sú zápočty skupín diametrálne odlišné?
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť uviedla, že na danú otázku nie je možné konkrétne odpovedať, nakoľko je potrebné
uviesť, ktorého predmetu sa to týka, v čom spočívali rozdiely atď., otázka je málo konkretizovaná. Dekan EkF reagoval,
že ak takýto problém vznikne, rieši sa to v podľa potreby, v minulosti takýto prípad už bol a vyriešil sa k spokojnosti
všetkých strán. Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť doplnila, že v prípade sporných situácií je potrebné ju kontaktovať
v čase, keď daný problém vzniká a je ešte možné ho riešiť. Zároveň pripomenula, že podmienky majú byť stanovené na
začiatku semestra a počas semestra sa podmienky nemajú meniť. Ak vyučujúci nedodržia predpis, vedenie môže
podniknúť kroky a prijať opatrenia. Doc. Bánociová doplnila, že vo všeobecnosti je náročné hodnotiť „náročnosť“
písomiek (čo je pre jedného náročné, pre iného môže byť jednoduché).
2. Čo sa týka štátnic u súčasných druhákov. Ako to vlastne je? Menilo sa pre nich niečo? Od rôznych vyučujúcich
máme rôzne odpovede na tieto otázky. Dekan EkF uviedol, že v akreditačnom spise sa nerobili výrazné zmeny týkajúce
sa ukončovania bakalárskeho stupňa štúdia, menšou zmenou je skutočnosť, že záverečná práca sa stáva predmetom,
a teda jej neobhájenie má rovnaký charakter, ako neurobená skúška počas ostatného štúdia. V prípade, že ju chce študent
urobiť, môže na to využiť opravný termín. Zmena je ale na 2. stupni štúdia – štátna skúška pozostáva iba z obhajoby
práce, ktorá bude obsahovať aj teoretické poznatky. Bc. Uličný sa uistil, či sa zmeny netýkajú prvákov, čo dekan
dovysvetlil, že nie. Informácie doplnila prodekana pre vzdelávaciu činnosť – podrobné informácie sú v dodatku č. 4
študijného poriadku schválenom AS TU a zároveň upozornila, že ak vedúci ZP neodporučí prácu na obhajobu, študent
nie je pripustený k obhajobe. Dr. Bartóková sa informovala, že ak aktuálni štvrtáci študujú podľa novej akreditácie,
a teda zápočet je hodnotený percentuálne – či existujú formalizované informácie k spôsobu hodnotenia. Prodekanka pre
vzdelávaciu činnosť reagovala, že pri hodnotení diplomového seminára je potrebné držať sa kritérií tvoriacich
súčasť posudku školiteľa ZP.
Predseda AS EkF TUKE požiadal zástupcov študentov v AS EkF TUKE, aby o diskusii a záveroch k otázkam
informovali študentov fakulty.
Do diskusie sa ďalej zapojil Bc. Uličný s otázkou, či sa neuvažuje nad zavedením blokovej formy výučby, ako je tomu
napríklad v niektorých severských krajinách. Dekan uviedol, že zatiaľ sa nad tým neuvažuje. Prodekanka pre
vzdelávaciu činnosť vyzvala Dr. Paľovú, aby sa vyjadrila k blokovej výučbe na externom štúdiu, ktorá stručne zhrnula
problémy týkajúce sa blokovej výučby, napr. problém s dodržiavaním termínov projektov, zápočtových písomiek,
skúšok. Podľa jej názoru by ale pri niektorých predmetoch mohla bloková výučba pomôcť. Prodekanka pre vonkajšie
vzťahy a rozvoj doplnila, že takáto možnosť existuje u vybraných predmetov so zahraničnými vyučujúcimi. Dekan
uviedol, že o takomto spôsobe výučby uvažoval, avšak zatiaľ je to náročné zrealizovať. Prodekanka pre vzdelávaciu
činnosť doplnila, že fakulta je limitovaná aj možnosťami celoškolských pracovísk (zabezpečujúcich napríklad výučbu
cudzích jazykov), čo by mohlo ovplyvniť aj iné pracoviská univerzity, a že zároveň aj technická stránka realizácie je
náročná. Doc. Želinský sa informoval o možnosti aplikovania tzv. hromadných termínov, k čomu prodekanka pre
vzdelávanie uviedla, že táto dobrá myšlienka by mohla byť v praxi ťažko realizovateľná z dôvodu predpokladaného
vysokého počtu žiadostí o opakovanie termínu napr. zo zdravotných dôvodov.
K 6. bodu: Schvaľovanie správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2015
Dekan EkF TUKE, doc. Šoltés, predložil na schválenie „Správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2015“, k materiálu sa
vyjadrila a detailné informácie podala tajomníčka fakulty. Predseda AS EkF otvoril diskusiu k tomuto bodu.
K materiálu nebola vznesená žiadna pripomienka.
Predseda AS EkF TUKE dal hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh Správy o hospodárení EkF TUKE za rok
2015.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
15
0
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 6/2016.

2

K 7. bodu: Schvaľovanie návrhu rozpočtu EkF TUKE na rok 2016
Dekan EkF predložil na schválenie „Návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2016“, k čomu sa vyjadrila tajomníčka
EkF, podala detailné informácie a dekan EkF informácie zhrnul a dovysvetlil spôsob delenia rozpočtu na úrovni
univerzity. Predseda AS EkF následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.
K materiálu nebola vznesená žiadna pripomienka.
Predseda AS EkF TUKE dal hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje návrh rozdelenia rozpočtu na rok 2016.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
15
0
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 7/2016.
K 8. bodu: Schvaľovanie zloženia výberových komisií
Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh výberovej komisie na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii
docent v študijnom odbore informatika, jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedru
bankovníctva a investovania EkF TUKE, jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedru financií
EkF TUKE a dvoch pracovných miest vo funkcii vedecko-výskumný pracovník na Katedru financií EkF TUKE. Dekan
EkF TUKE zároveň požiadal predsedu AS EkF TUKE o schválenie zástupcu AS EkF TUKE do výberovej komisie na
obsadenie funkcie vedúceho Katedry financií EkF TUKE a Katedry aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
EkF TUKE.
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“) vyzval predseda AS
EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili návrh na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie
jedného pracovného miesta vo funkcii docent v študijnom odbore informatika.
Doc. Bánociová navrhla kandidáta (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli
a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
13
0
2
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 8/2016.
Následne dal predseda AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na obsadenie
jedného pracovného miesta vo funkcii docent v študijnom odbore informatika:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
13
0
2
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 9/2016.
V súlade so zásadami výberového konania vyzval predseda AS EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili návrh
na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent
na Katedru bankovníctva a investovania EkF TUKE.
Doc. Želinský navrhol kandidáta (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli
a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
14
0
1
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 10/2016.

3

Následne dal predseda AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na obsadenie
jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedre bankovníctva a investovania EkF TUKE:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
15
0
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 11/2016.
V súlade so zásadami výberového konania vyzval predseda AS EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili návrh
na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent
na Katedru financií EkF TUKE.
Doc. Želinský navrhol kandidáta (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli
a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
13
0
2
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 12/2016.
Následne dal predseda AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na obsadenie
jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedre financií EkF TUKE:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
14
0
1
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 13/2016.
V súlade so zásadami výberového konania vyzval predseda AS EkF TUKE členov AS EkF TUKE, aby predložili návrh
na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie dvoch pracovných miest vo funkcii vedecko-výskumný
pracovník na Katedru financií EkF TUKE.
Doc. Želinský navrhol kandidáta (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli
a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
13
0
2
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 14/2016.
Následne dal predseda AS EkF TUKE hlasovať o schválení výberovej komisie (podľa neverejnej prílohy) na obsadenie
dvoch pracovných miest vo funkcii vedecko-výskumný pracovník na Katedre financií EkF TUKE:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
15
14
0
1
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 15/2016.
V súlade so zásadami výberového konania vyzval predseda AS EkF TUKE členov zamestnaneckej časti AS EkF TUKE,
aby predložili návrh na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie funkcie vedúceho Katedry financií
na EkF TUKE.
Doc. Želinský navrhol kandidáta (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli
a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať zamestnaneckej časti AS EkF TUKE:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
8
0
2
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 16/2016.
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V súlade so zásadami výberového konania vyzval predseda AS EkF TUKE členov zamestnaneckej časti AS EkF TUKE,
aby predložili návrh na zástupcu AS EkF TUKE vo výberovej komisii na obsadenie funkcie vedúceho Katedry
aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky na EkF TUKE.
Doc. Želinský navrhol kandidáta (neverejná príloha), ktorý/á návrh prijal/a, žiadne iné návrhy prednesené neboli
a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať zamestnaneckej časti AS EkF TUKE:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
10
8
0
2
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 17/2016.
Predseda AS EkF TUKE pripomenul členom AS EkF TUKE, že v súlade s § 4 ods. 8 Zásady výberového konania sú
členovia akademického senátu, ktorí schvaľujú členov výberových komisií, povinní zachovávať mlčanlivosť o rokovaní
v tomto bode.
K 9. bodu: Rôzne
Doc. Bucko informoval o stretnutí s vybranými študentmi prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia ohľadom
podvádzania súvisiaceho so získavaním zápočtov a následne bude informovať o výsledku a ďalších krokoch.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť doplnila, že v súvislosti s tým, ako dopadne stretnutie, v zmysle študijného
poriadku môže nasledovať riešenie disciplinárnou komisiou.
Predseda AS EkF TUKE informoval o plánovanom dlhodobom výskumnom pobyte v zahraničí, a ku dňu 31. 05. 2016
sa vzdáva funkcie predsedu AS EkF TUKE.
Dr. Raisová navrhla na kandidátku na predsedníčku AS EkF TUKE s účinnosťou od 01. 06. 2016 doc. Ing. Annu
Bánociovú, PhD. ktorá návrh prijala. Ďalšie návrhy neboli prednesené.
Predseda AS EkF TUKE navrhol zloženie volebnej komisie pre voľbu nového predsedu AS EkF TUKE: doc. Ing. Peter
Džupka, PhD. a doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD. za zamestnaneckú časť a Ing. Štefan Kováč za študentskú časť. Všetci
navrhnutí súhlasili a predseda AS EkF TUKE dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
15
15
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 18/2016.

Nehlasovali
0

Následne volebná komisia skontrolovala a rozdala hlasovacie lístky pre voľbu predsedu AS EkF TUKE, členovia senátu
boli poučení o spôsobe hlasovania. Voľba predsedu AS EkF TU v Košiciach prebehla tajným hlasovaním. Členovia
volebnej komisie vykonali sčítanie hlasov a vyhlásili nasledovné výsledky volieb:
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 15
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 15
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátku doc. Ing. Annu Bánociovú, PhD.: 14
Za predsedníčku AS EkF TUKE bola s účinnosťou od 01. 06. 2016 do konca volebného obdobia zvolená doc. Ing. Anna
Bánociová, PhD.
(Uznesenie 19/2016)
K 10. bodu: Záver rokovania
Predseda AS EkF TUKE, doc. Želinský, poďakoval prítomným členom senátu a hosťom za spoluprácu na dnešnom
zasadnutí, ako aj za doterajšiu spoluprácu a AS EkF TUKE poprial veľa úspechov a konštruktívne zasadnutia pod
vedením nového predsedu a s prianím príjemného prežitia letného obdobia zasadnutie senátu ukončil.
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UZNESENIA
zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 30. 05. 2016

4/2016

AS EkF TUKE na návrh predsedu AS EkF TUKE schválil program zasadnutia AS EkF TUKE dňa
30. 05. 2016 v predloženom znení bez zmien.

5/2016

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 30. 05. 2016
v zložení: Ing. Dana Paľová, PhD. a Ing. Štefan Kováč.

6/2016

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 na návrh dekana EkF TUKE schválil návrh
Správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2015 v dekanom predloženej podobe bez pripomienok.

7/2016

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 na návrh dekana EkF TUKE schválil návrh
rozdelenia rozpočtu EkF TUKE na rok 2016 v dekanom predloženej podobe bez pripomienok.

8/2016

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 zvolil svojho zástupcu vo výberovej komisii
na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii docent v študijnom odbore informatika (podľa
neverejnej prílohy).

9/2016

AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2016 schválil návrh členov výberovej komisie pre
obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii docent v študijnom odbore informatika. (podľa
neverejnej prílohy)

10/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 zvolil svojho zástupcu vo výberovej komisii
na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedre bankovníctva
a investovania EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).
11/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2016 schválil návrh členov výberovej komisie pre
obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedre bankovníctva
a investovania EkF TUKE. (podľa neverejnej prílohy)
12/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 zvolil svojho zástupcu vo výberovej komisii
na obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedre financií EkF
TUKE (podľa neverejnej prílohy).
13/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2016 schválil návrh členov výberovej komisie pre
obsadenie jedného pracovného miesta vo funkcii odborný asistent na Katedre financií EkF TUKE.
(podľa neverejnej prílohy)
14/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 zvolil svojho zástupcu vo výberovej komisii
na obsadenie dvoch pracovných miest vo funkcii vedecko-výskumný pracovník na Katedre financií
EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).
15/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2016 schválil návrh členov výberovej komisie pre
obsadenie dvoch pracovných miest vo funkcii vedecko-výskumný pracovník na Katedre financií
EkF TUKE. (podľa neverejnej prílohy)
16/2016 Zamestnanecká časť AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 zvolila svojho zástupcu
vo výberovej komisii na obsadenie funkcie vedúceho Katedry financií na EkF TUKE (podľa
neverejnej prílohy).
17/2016 Zamestnanecká časť AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 02016 zvolila svojho zástupcu
vo výberovej komisii na obsadenie funkcie vedúceho Katedry aplikovanej matematiky
a hospodárskej informatiky na EkF TUKE (podľa neverejnej prílohy).
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18/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2016 schválil zloženie volebnej komisie pre voľbu
predsedu (v prípade potreby aj podpredsedu) AS EkF TUKE s účinnosťou od 01. 06. 2016
v zložení: doc. Ing. Peter Džupka, PhD. a doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD. za zamestnaneckú časť
a Ing. Štefan Kováč za študentskú časť.
19/2016 AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2016 zvolil za svoju predsedníčku doc. Ing. Annu
Bánociovú, PhD. s účinnosťou od 01. 06. 2016 do konca volebného obdobia.

Košice 30. mája 2016

Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

Overili:
Ing. Dana Paľová, PhD.

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

Ing. Štefan Kováč

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

Schválil:
........................................................
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
predseda AS EkF TUKE
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