
 

 

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 17. marca 2014 

  
Program zasadnutia: 

 
BOD PROGRAM PREDKLADATEĽ 

1. Otvorenie rokovania doc. Olčák 

2. Schvaľovanie programu rokovania doc. Olčák 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisu  doc. Olčák 

4. Interpelácie  doc. Olčák 

5. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti AS TUKE za rok 2013 doc. Olčák 

6. Prerokovanie a schvaľovanie Plánu zasadnutí AS TUKE na rok 2014 doc. Olčák 

7. Prerokovanie a schvaľovanie dodatku k Štatútu Stavebnej fakulty TUKE 
prof. Čižmár, 

prof. Kvočák 

8. Prerokovanie a schvaľovanie dodatku k Štatútu Hutníckej fakulty TUKE 
prof. Čižmár 

prof. Kaduková 

9. Prerokovanie a schvaľovanie novely Štatútu Fakulty BERG TUKE 
prof. Čižmár 

prof. Terpák 

10. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Strojníckej fakulty TUKE 
prof. Čižmár 

prof. Lumnitzer 

11. 

Prerokovanie a schvaľovanie Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia 

doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií 

doktorandského štúdia na TUKE 

prof. Čižmár 

12. 

Prerokovanie a schvaľovanie Zásad 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 

prof. Čižmár 

13. 
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 7 k Pracovnému poriadku 

Technickej univerzity v Košiciach 
prof. Čižmár 

14. 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku Centra pokročilých 

vizualizácií 
prof. Čižmár 

15. 
Prerokovanie a schvaľovanie zmlúv o nájme a výpožičke, ktoré plánuje 

TUKE uzavrieť na dobu dlhšiu ako 1 rok 

prof. Čižmár 

prof. Spišák 

16. 
Prerokovanie a schvaľovanie Metodického pokynu o záverečných 

a kvalifikačných prácach na TUKE 

prof. Čižmár 

prof. Raschman 

17.  Rôzne doc. Olčák 

18. 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na člena výberovej komisie 

delegovaného akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach 

na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov Rektorátu 

Technickej univerzity v Košiciach (neverejné rokovanie) 

doc. Olčák 

 

 

 

 

 

 

 

Letná 9 

042 00 Košice 



 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1)  Otvorenie rokovania  

- 25 prítomných členov AS TUKE.  

- V úvode predseda AS TUKE, doc. Olčák, oznámil vzdanie sa mandátu Ing. Mareka Dufalu 

z osobných dôvodov. Na základe tejto skutočnosti boli vyhlásené Doplňujúce voľby za 

člena Študentskej časti AS TUKE za Fakultu elektrotechniky a informatiky. Následne 

členov senátu informoval o výsledku týchto volieb  a odovzdal menovací dekrét 

novozvolenému členovi Študentskej časti AS TUKE za FEI – Dávidovi Ečegimu. 

 

2) Schvaľovanie programu rokovania 

 

 

3) Schvaľovanie overovateľov zápisu  

Uznesenie č. 1/2014 

 

 

4) Interpelácie 
- Bc. Puškáš: Vzniesol interpeláciu na štruktúru a obsah webovej stránky AS TUKE, stručnú 

formu zápisníc zo zasadnutí a chýbajúce informácie o termínoch zasadnutí. Odpovedal doc. 

Olčák: Webová stránka AS TUKE a zápisnice zo zasadnutí sú v jednotnej štruktúre 

s ostatnými orgánmi univerzity. Čo sa týka plánu zasadnutí, ten je prispôsobovaný 

aktuálnym organizačným a legislatívnym potrebám a preto sa nedá v presnej forme 

definovať – schvaľuje sa Plán zasadnutí AS TUKE na daný rok, ktorý orientačne určuje 

počet, obdobie a približný program zasadnutí.    

  

5) Správa o činnosti AS TUKE za rok 2013 

Uznesenie č. 2/2014 

 

 

6) Plán zasadnutí AS TUKE na rok 2014 
Uznesenie č. 3/2014 

 

 

 

7) Prerokovanie a schvaľovanie dodatku k Štatútu Stavebnej fakulty TUKE  
Predložil pán rektor a o vyjadrenie k zmenám odovzdal slovo dekanovi fakulty prof. 

Kvočákovi, ktorý uviedol, že zmeny v Štatúte fakulty nastali v organizačnej štruktúre.   

Uznesenie č. 4/2014 

 

 

 

8) Prerokovanie a schvaľovanie dodatku k Štatútu Hutníckej fakulty TUKE  
Predložil pán rektor a o vyjadrenie k zmenám odovzdal slovo predsedníčke fakultného 

senátu prof. Kadukovej, ktorá uviedla, že zmeny v Štatúte fakulty nastali v organizačnej 

štruktúre.   

Uznesenie č. 5/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

9) Prerokovanie a schvaľovanie novely Štatútu Fakulty BERG TUKE 
Predložil pán rektor a o vyjadrenie k zmenám odovzdal slovo predsedovi fakultného senátu 

prof. Terpákovi, ktorý okomentoval zmeny v Štatúte fakulty. Vzhľadom na to, že v jednom 

bode sa tieto zmeny nezhodovali so znením Štatútu TUKE, stiahol pán rektor tento bod na 

prepracovanie.   

 

10) Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Strojníckej fakulty TUKE 
Predložil pán rektor a o vyjadrenie k zmenám odovzdal slovo predsedovi fakultného senátu 

prof. Lumnitzerovi, ktorý okomentoval zmeny v Štatúte fakulty.  

Vznesenou námietkou prof. Paška, či je predložený Štatút v súlade so Zákonom o vysokých 

školách, bol tento bod programu stiahnutý na prešetrenie Legislatívno-právnym odborom 

Rektorátu TUKE. 

 

11) Prerokovanie a schvaľovanie Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia 

doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia 

na TUKE  
RNDr. Révészová vzniesla pripomienku, či je nutné v týchto Zásadách definovať 

maximálny počet členov fakultnej odborovej komisie. Prof. Kaduková vzniesla pripomienku 

ku kreditovému systému v tomto predloženom materiáli. Na základe týchto pripomienok bol 

tento materiál stiahnutý na prepracovanie.  

 

12) Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 Zásad 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 
Uznesenie č. 6/2014 

 

 

 

13) Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 7 k Pracovnému poriadku Technickej 

univerzity v Košiciach        
Uznesenie č. 7/2014 

 

  

14) Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku Centra pokročilých vizualizácií 
Tento bod programu bol presunutý na najbližšie zasadnutie AS TUKE. 

 

15) Prerokovanie a schvaľovanie zmlúv o nájme a výpožičke, ktoré plánuje TUKE 

uzavrieť na dobu dlhšiu ako 1 rok 

Uznesenie č. 8/2014 

 

 

 

16) Prerokovanie a schvaľovanie Metodického pokynu o záverečných a kvalifikačných 

prácach na TUKE 

Tento bod programu bol presunutý na najbližšie zasadnutie AS TUKE. 

 

17) Rôzne 
 PhDr. Čekanová informovala o záveroch rokovania Rady vysokých škôl SR zo dňa 

06.03.2014: RVŠ - schválila Metodiku rozpisu dotácií pre VŠ na rok 2014, - zhodli sa na 

nedostatočnom financovaní VŠ v oblasti vedy, výskumu a VEGA, KEGA, - konštatovali 

nedostatočné financovanie pre PhD. študentov, - žiadali audit dopadu metodiky rozpisu 

dotácii na VŠ a ich fungovanie, a rokovali o prehodnotení koeficientov odborov.   

 

 

 

 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

 

 

 Rektor TUKE, prof. Čižmár informoval AS TUKE o: záveroch posledných dvoch zasadnutí 

Slovenskej rektorskej konferencie, kde bola prerokovaná Metodika rozpisu dotácií, kde 

nebolo prijaté spoločné uznesenie. Spomenul avizovanú korekciu finančných zdrojov 

projektov zo ŠF EÚ. Informoval o nových výzvach v programoch Erasmus+, Horizont 2020, 

ERC – European Research Council. 

 

 doc. Pandula, predseda OZPŠaV informoval o: rokovaniach Odborového zväzu pracovníkov 

školstva s predstaviteľmi Vlády SR a MŠVVaŠ a o situácii s aktuálnym financovaním VŠ. 

 

 doc. Olčák informoval o: najbližšom dátume zasadnutia AS TUKE – 14.04.2014. 

 

18) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na člena výberovej komisie delegovaného 

akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach na obsadenie pracovných 

miest vedúcich zamestnancov Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach  
(neverejné rokovanie) 

Uznesenie č. 9/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 17.03.2014 

 

 

01/2014 

 

AS TUKE zvolil overovateľov zápisu v zložení: 

Prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD., Katarína Brezíková 

02/2014 AS TUKE schvaľuje Správu o činnosti AS TUKE za rok 2013. 

03/2014 AS TUKE schvaľuje Plán zasadnutí AS TUKE na rok 2014. 

04/2014 AS TUKE schvaľuje Dodatok č. 2 Štatútu Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

a jeho úplné znenie s účinnosťou od 18.03.2014. 

05/2014 AS TUKE schvaľuje Dodatok č. 5 Štatútu Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

s účinnosťou od 18.03.2014. 

06/2014 AS TUKE schvaľuje Dodatok č. 2 Zásad 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 s účinnosťou od 18.03.2014. 

07/2014 AS TUKE schvaľuje Dodatok č. 7 k Pracovnému poriadku Technickej univerzity v Košiciach 

a jeho úplné znenie s účinnosťou od 01.04.2014. 

08/2014 AS TUKE súhlasí s uzavretím zmlúv o nájme a výpožičke, ktoré plánuje TUKE uzavrieť so 

subjektmi podľa prílohy na dobu dlhšiu ako 1 rok. 

09/2014 AS TUKE schvaľuje člena výberovej komisie delegovaného akademickým senátom 

Technickej univerzity v Košiciach na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov 

Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach podľa prílohy. 

  

 

 

 

       Prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD.  Katrína Brezíková  
                     členka AS TUKE                                                                  členka ŠK AS TUKE 

 

 

 

  

 doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

                  predseda AS TUKE 

 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.                      


