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Správa o činnosti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach 
za rok 2020 

  
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. Na konci roka 2020 v 

zamestnaneckej časti AS TUKE pracovali 5 profesori, 7 docenti a 7 odborní asistenti. 

Študentskú časť AS TUKE zastupovali 2 študenti bakalárskeho štúdia, 4 študenti inžinierskeho 

štúdia a 4 inžinieri študujúci v 3. stupni štúdia. V priebehu roka 2020 boli vyhlásené a 

realizované doplňujúce voľby do študentskej časti AS TUKE za Stavebnú fakultu a za Fakultu 

výrobných technológií so sídlom v Prešove. Študentskou časťou akademickej obce univerzity 

bol zvolený zástupca v Študentskej rade vysokých škôl. Bol zvolený zástupca zamestnaneckej 

časti AS TUKE v Správnej rade TUKE. AS TUKE schválil návrh na vymenovanie Dr. h. c. 

Ing. Vladimíra Sotáka a Ing. Gabriela Galgóciho za členov Správnej rady Technickej univerzity 

v Košiciach. 

 

AS TUKE prijatým uznesením z 15.1. 2020 vyjadril podporu Stanovisku Akademického 

senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorým vyslovuje vážne znepokojenie so 

súčasným stavom čerpania prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. 

23.10.2020 AS TUKE schválil Stanovisko ku zverejnenému dokumentu "Moderné a úspešné 

Slovensko, Národný integrovaný a reformný plán. AS TUKE následne na svojom zasadnutí 

schválil Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k 

Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko, ktoré 

bolo pripravené na základe spoločnej iniciatívy TUKE, UPJŠ a UVLF. 

 

Dôležitou úlohou senátu v priebehu hodnoteného obdobia bolo prerokovanie 

a schvaľovanie Rozpočtu nákladov a výnosov na Technickej univerzite v Košiciach na rok 

2020. Rozdelenie finančných prostriedkov bolo realizované v súlade s metodikou rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020. 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 TUKE a fakúlt TUKE. AS TUKE prerokoval 

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

so štúdiom a návrhy na uzavretie zmlúv o nájme nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden 

rok, udelil súhlas so vstupom do inej právnickej osoby a s vkladom majetku do inej právnickej 

osoby a schválil návrh darovacej zmluvy. 
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AS TUKE v uplynulom roku zasadal 4krát a prijal 43 uznesení. Vzhľadom na 

pandemickú situáciu a potrebu operatívneho riadenia činnosti TUKE boli uskutočnené tri 

hlasovania korešpondenčnou formou. Zápisy z rokovaní AS TUKE a prijaté uznesenia sú 

zverejnené na web stránke TUKE. Podrobnejšie sú jednotlivé body rokovania uvedené 

v Prílohe č.1 

 

 

V Košiciach 8. 3. 2021 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

            predseda AS TUKE 
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Príloha č.1 

 
 

1. Korešpondenčné hlasovanie 15. 1. 2020 

a) Stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

ktorým vyslovuje vážne znepokojenie so súčasným stavom čerpania prostriedkov z 

Operačného programu Výskum a inovácie 

 

 

2. Zasadnutie 24. 2. 2020 

a) Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu TUKE 

b) Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku TUKE - zmena 

organizačnej štruktúry TUKE 

c) Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu Leteckej fakulty TUKE 

d) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu nového znenia Študijného poriadku TUKE 

e) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu aktuálneho Štipendijného poriadku 

TUKE 

f) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu aktuálneho Organizačného poriadku 

Katedry jazykov 

g) Informácia o stave nehnuteľností na ul. Popradská 58 v Košiciach,  

h) Návrh na predaj 

i) Návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok 

a založenie združenia 

j) Voľba zástupcu zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE v Správnej rade 

TUKE 

k) Správa o činnosti Akademického senátu TUKE za rok 2019 

l) Plán zasadnutí Akademického senátu TUKE v roku 2020 

 

 

3. Korešpondenčné hlasovanie 4. 5. 2020 

a) Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č.1 k Študijnému poriadku TUKE 

 

 

4. Zasadnutie 15. 6. 2020 

a) Schvaľovanie rozpisu dotácie na rok 2020 

b) Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti TUKE za rok 2019 

c) Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení TUKE za rok 2019 

d) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Rozdelenia hospodárskeho výsledku TUKE za 

rok 2019 
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e) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Rozpočtu nákladov a výnosov TUKE na rok 

2020 

f) Návrh na spoplatnenie kurzu vysokoškolskej pedagogiky 

g) Návrh na zmenu poplatku DPŠ 

h) Prerokovanie a schválenie návrhov zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu prebytočného 

nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok 

i) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu darovacej zmluvy medzi Technickou univerzitou 

v Košiciach a Detskou železnicou Košice, n. o. Košice 

j) Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o udelenie súhlasu so vstupom do inej 

právnickej osoby a s vkladom majetku do inej právnickej osoby 

 

 

5. Zasadnutie 12. 10. 2020 

a) Schválenie návrhu na vymenovanie členov Správnej rady Technickej univerzity v 

Košiciach 

b) Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu FMMR TUKE 

c) Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu SjF TUKE 

d) Prerokovanie a schvaľovanie vstupu TUKE do Košického klastra nového priemyslu 

e) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PR - Výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom v akademickom roku 2021/2022 

f) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmeny/doplnenia č. 2 Organizačného poriadku 

UVP TECHNICOM 

 

 

6. Korešpondenčné hlasovanie 23. 10. 2020 

a) Stanovisko ku zverejnenému dokumentu "Moderné a úspešné Slovensko, Národný 

integrovaný a reformný plán 

 

 

7. Zasadnutie 16. 11. 2020 

a) Prerokovanie a schvaľovanie Príkazu rektora – Organizačné zmeny na Technickej 

univerzite v Košiciach 

b) Prerokovanie a schvaľovanie Zmluvy o založení záujmového združenia právnických 

osôb - Centrum výskumu vodíkových technológií a jeho stanov 

c) Prerokovanie a schvaľovanie Spoločného stanoviska akademických senátov 

slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému 

plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko 


