
 

 

TECHNICKÁ  UNIVERZITA  V  KOŠICIACH 

A K A D E M I C K Ý   S E N Á T   

 
 

 

ZZÁÁPPIISSNNIICCAA  

zo zasadnutia AS TUKE dňa 28. septembra 2015 

  
Program zasadnutia: 

 
BOD PROGRAM PREDKLADATEĽ 

1. Otvorenie rokovania doc. Olčák 

2. Schvaľovanie programu rokovania doc. Olčák 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisu a členov volebnej komisie doc. Olčák 

4. Interpelácie doc. Olčák 

5. Aktuálne úlohy a zámery rozvoja TUKE v najbližšom období  prof. Kmeť 

6. 
Schvaľovanie členov Vedeckej rady TUKE na funkčné obdobie 2015-

2019 
prof. Kmeť 

7. 
Prerokovanie a schvaľovanie Výšky školného a poplatkov spojených 

so štúdiom v akademickom roku 2016/17 

prof. Kmeť 

prof. Lumnitzer 

8. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Hutníckej fakulty TUKE 
prof. Kmeť 

doc. Vasková 

9. 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhov členov komisií pre výberové 

konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo 

funkciách docent, odborný asistent a lektor na rektorátnych 

pracoviskách TUKE (neverejné rokovanie) 

prof. Kmeť 

10. 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhov členov komisií delegovaných 

Akademickým senátom TUKE pre výberové konania na obsadenie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent, 

odborný asistent a lektor na rektorátnych pracoviskách TUKE 

(neverejné rokovanie) 

doc. Olčák 

11. Prerokovanie a schvaľovanie úveru pre TUKE 
prof. Kmeť 

Ing. Behún 

12. Prerokovanie a schvaľovanie člena Správnej rady TUKE doc. Olčák 

13. Prerokovanie a schvaľovanie vecného bremena prof. Kmeť 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1)  Otvorenie rokovania  

- 26 prítomných členov AS TUKE.  

 

2) Schvaľovanie programu rokovania 

 

 

3) Schvaľovanie overovateľov zápisu a členov volebnej komisie  

Uznesenie č. 44/2015 

 

 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

Letná 9 

042 00 Košice 



 

 

 

4) Interpelácie 
- Ing. Želinský vzniesol otázku: Kedy sa spustí dochádzkový systém, keďže čítačky sú už 

nainštalované po budovách. Odpovedal Ing. Behún: Inštalácia prebehla na základe projektu. 

Od 01.09.2015 na tento systém skúšobne nabehli zamestnanci OHSaE. 

- doc. Wohlfahrt vzniesol otázku: Kedy sa nainštaluje rampový systém na parkovisko pred 

budovou Fakulty umení na Watsonovej ulici. Odpovedal Ing. Behún: Čaká sa na rampu, 

ktorá by mala byť najneskôr do pol roka – keďže sa uvažuje o celkovej výmene systému. 

- PhDr. Čekanová vzniesla otázku: Vybavenosť toaliet je na veľmi nízkej úrovni 

a zásobovanie potrebami je nedostatočné. Ako bude univerzita riešiť tento problém? 

Odpovedal rektor prof. Kmeť: Určite sa budeme týmto problémom zaoberať  

 

5) Aktuálne úlohy a zámery rozvoja TUKE v najbližšom období  
 

Rektor TUKE upriamil pozornosť na multidisciplinárny prístup. Zhodnotil závery 

Komplexnej akreditácie. Informoval o pokračovaní prác na UVP Technicom. Prezentoval 

snahu oceniť a naďalej motivovať špičkové tímy na TUKE. Informoval o projekte 

v spolupráci so Železiarňami Podbrezová. Rovnako informoval o príprave novej webovej 

stránky TUKE a propagačných materiálov. Spomenul priebeh návštevy prezidenta 

Slovenskej republiky. Snahou Vedenia TUKE je zvyšovať počty zahraničných študentov. 

V závere svojho príspevku pozval všetkých na slávnostnú inauguráciu, Deň otvorených 

dverí a informoval o termínoch najbližších zasadnutí Vedeckej a Správnej rady.   
 

6) Schvaľovanie členov Vedeckej rady TUKE na funkčné obdobie 2015-2019 

Uznesenie č. 45/2015 

 

 

 

7) Prerokovanie a schvaľovanie Výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom 

v akademickom roku 2016/17 

Uznesenie č. 46/2015 

 

 

 

8) Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Hutníckej fakulty TUKE 

Uznesenie č. 47/2015 

 

 

 

9) Prerokovanie a schvaľovanie návrhov členov komisií pre výberové konania na 

obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent, odborný 

asistent a lektor na rektorátnych pracoviskách TUKE (neverejné rokovanie) 
Uznesenie č. 49/2015 

 

 

Uznesenie č. 51/2015 

 

 

Uznesenie č. 53/2015 

 

 

Uznesenie č. 55/2015 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

 

10) Prerokovanie a schvaľovanie návrhov členov komisií delegovaných Akademickým 

senátom TUKE pre výberové konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent a lektor na rektorátnych pracoviskách 

TUKE (neverejné rokovanie) 
Uznesenie č. 48/2015 

 

 

Uznesenie č. 50/2015 

 

 

Uznesenie č. 52/2015 

 

 

Uznesenie č. 54/2015 

 

 

11) Prerokovanie a schvaľovanie úveru pre TUKE  
Uznesenie č. 57/2015 

 

 

 

12) Prerokovanie a schvaľovanie člena Správnej rady TUKE  
Uznesenie č. 56/2015 
 

 

 

13) Prerokovanie a schvaľovanie vecného bremena  

Uznesenie č. 58/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

POČET PRÍTOMNÝCH ČLENOV AS TUKE 26 NEPLATNÉ HLASY 0 

ZA  26 PROTI 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 28.09.2015 

 

44/2015 AS TUKE zvolil členov mandátovej komisie v zložení: 

PhDr. Janka Pavlovová, CSc., RNDr. Pavol Purcz, PhD, Bc. Matej Lukča  

a overovateľov zápisu v zložení: 

PhDr. Janka Pavlovová, CSc. a Bc. Matej Lukča 

45/2015 AS TUKE v tajnom hlasovaní schválil návrh rektora TUKE na vymenovanie členov Vedeckej 

rady TU v Košiciach na obdobie 2015 – 2019. 

46/2015 AS TUKE schvaľuje  Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na TUKE pre 

akademický rok 2016/2017 podľa prílohy. 

47/2015  AS TUKE schvaľuje Štatút Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

s pripomienkami a účinnosťou od 01.02.2016. 

48/2015 AS TUKE schvaľuje člena a náhradníka delegovaného Akademickým senátom Technickej 

univerzity v Košiciach do výberovej komisie na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent a lektor na Katedre jazykov 

TUKE na obdobie do 15.08.2019 podľa prílohy. 

49/2015  AS TUKE schvaľuje výberovú komisiu na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre jazykov TUKE podľa 

prílohy. 

50/2015 AS TUKE schvaľuje člena a náhradníka delegovaného Akademickým senátom Technickej 

univerzity v Košiciach do výberovej komisie na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre 

spoločenských vied TUKE na obdobie do 15.08.2019 podľa prílohy. 

51/2015  AS TUKE schvaľuje výberovú komisiu na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre spoločenských vied TUKE 

podľa prílohy. 

52/2015 AS TUKE schvaľuje člena a náhradníka delegovaného Akademickým senátom Technickej 

univerzity v Košiciach do výberovej komisie na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre 

inžinierskej pedagogiky TUKE na obdobie do 15.08.2019 podľa prílohy. 

53/2015 AS TUKE schvaľuje výberovú komisiu na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre inžinierskej pedagogiky 

TUKE podľa prílohy. 

54/2015 AS TUKE schvaľuje člena a náhradníka delegovaného Akademickým senátom Technickej 

univerzity v Košiciach do výberovej komisie na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre telesnej 

výchovy TUKE na obdobie do 15.08.2019 podľa prílohy. 

55/2015 AS TUKE schvaľuje výberovú komisiu na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov vo funkciách docent, odborný asistent  a lektor na Katedre telesnej výchovy TUKE 

podľa prílohy. 

56/2015 Zamestnanecká časť AS TUKE v zmysle § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe tajného hlasovania navrhuje za 

člena Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Gabriela Sučika, PhD, člena 

zamestnaneckej časti AS TUKE, na obdobie 4 rokov. 

 



 

 

57/2015 AS TUKE v súlade s § 16 ods. 6 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby Technická 

univerzita v Košiciach uzavrela zmluvu o čerpaní úveru, na základe ktorej jej bude poskytnutý 

úver vo výške maximálne 1 000 000,00 € (slovom: jeden milión eur) za účelom 

spolufinancovania výskumnej činnosti realizovanej v rámci projektov financovaných zo 

zdrojov EÚ za podmienky, že nebude ohrozená hlavná činnosť univerzity. 

58/2015 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí so zriadením vecného bremena za 

odplatu na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach -  

pozemku  registra C-KN parcela číslo 2477 zapísaného na LV č. 23 a a pozemku 

registra C-KN parcela číslo 2651/4 zapísaného na LV č. 12649, všetko v k.ú. Severné 

mesto, okres Košice I. v prospech Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Rozsah 

vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť uloženie a realizáciu stavby                     

a v umožnení prístupu k zriadeniu stavby za účelom vykonania následnej údržby 

a opráv po celú dobu životnosti stavby. 
 

 

 

             PhDr. Janka Pavlovová, CSc.                                                        Bc. Matej Lukča  
                               člen AS TUKE                                                               člen ŠK AS TUKE 

 

 

 

 

  

 doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

                  predseda AS TUKE 

 

 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.                      


