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Správa o činnosti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach  

za rok 2016 
 

V Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach (ďalej AS TUKE) pracuje 29 členov. 

Zamestnanecká časť AS TUKE má 19 členov z 9 fakúlt a celoškolských pracovísk a 

v študentskej časti je 10 študentov študujúcich v 1. až 3. stupni štúdia. V roku 2016 v 

zamestnaneckej časti AS TUKE pracovali 3 profesori, 8 docenti a 8 odborní asistenti. Študentskú 

časť AS TUKE zastupovali 4 študenti bakalárskeho štúdia, 1 študent inžinierskeho štúdia a 5 

inžinieri študujúci v 3. stupni štúdia. V priebehu roka 2016 boli vyhlásené  doplňujúce voľby do 

zamestnaneckej časti AS TUKE na miesta uvoľnené po doc. Ing. Tomášovi Želinskom, PhD. 

(EkF) a do študentskej časti AS TUKE na miesta uvoľnené po Ing. Matejovi Lukčovi (EkF), Ing. 

Miroslavovi Mičkovi, PhD. (FVT), Ing. Petrovi Prislupčákovi (HF) a Ing. Tomášovi 

Mandičákovi, PhD (SvF). 

 

AS TUKE má svojich zástupcov v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky, v Študentskej rade 

vysokých škôl Slovenskej republiky a v Správnej rade TUKE. AS TUKE v Rade vysokých škôl 

SR je zastupovaný PhDr. Annou Čekanovou, PhD., ktorá do rady bola zvolená na funkčné 

obdobie od 1. 6. 2015, t. j. na 9. funkčné obdobie Rady vysokých škôl. PhDr. A. Čekanová, PhD. 

je podpredsedníčkou RVŠ SR.. Na funkčné obdobie 2016 – 2018 Študentskej rady VŠ si 

študentská časť AS TUKE zvolila za svojho delegáta Bc. Dávida Ečegiho, študenta FEI TUKE. 

Zamestnaneckú časť AS v Správnej rady TUKE zastupuje doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. (HF) 

a študentskou časťou AS TUKE bol v roku 2016 za člena Správnej rady TUKE zvolený Ing. Ján 

Kostka (SjF). Na rokovaniach správnej rady sa zúčastňuje aj predseda AS TUKE. 

 

AS TUKE v tajnom hlasovaní schválil návrh rektora TUKE na vymenovanie za člena Vedeckej 

rady TUKE prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. 

Vedecká rada TUKE má 32 členov, z ktorých 9 sú externí. 

 

Dôležitou úlohou senátu v priebehu hodnoteného obdobia bolo prejednávanie a schvaľovanie 

Rozpisu dotácie na Technickej univerzite v Košiciach na rok 2016. Rozdelenie finančných 

prostriedkov bolo realizované v súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2016. Kontrolu využitia finančných prostriedkov pridelených 

pracoviskám a fakultám univerzity vykonával senát v rámci schvaľovania správy o činnosti 

univerzity, ktorej súčasťou bola aj správa o hospodárení. Rektor TUKE okrem správy o činnosti 

podal AS TUKE aj informáciu o aktuálnych úlohách a zámeroch rozvoja TUKE v najbližšom 

období. Informácia je podávaná pravidelne na 1. zasadaní AS TUKE po ukončení aktuálneho 

akademického roka.  

 

Senát sa na svojich zasadnutiach zaoberal ďalšími úlohami, ktoré stanovuje § 8 Zákona 

o vysokých školách a § 16 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach. AS TUKE schvaľoval 

dodatky vnútorných predpisov TUKE a dodatky, resp. novely štatútov fakúlt TUKE. AS TUKE 

prejednával a schvaľoval časový harmonogramu štúdia na TUKE, výšku školného a poplatkov 

spojených so štúdiom a návrhy na uzavretie zmlúv o nájme a výpožičke. AS TUKE v uplynulom 

roku zasadal 4 krát a prijal 31 uznesení. Zápis z rokovaní AS TUKE a prijaté uznesenia sú 

zverejnené na web stránke TUKE. 

 


