
Akademický senát TUKE 

Letná 1/9  │  042 00 Košice 
 

 prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 

 predseda 

1/6 
 

roman.cimbala@tuke.sk │  tel.: +421 55 602 3557│  www.tuke.sk 
IČO: 00 397 610  │  DIČ: 2020486710  │  IČ DPH: SK2020486710 
 

   

Správa o činnosti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach 
za rok 2021 

  
Na základe usmernenia HDM/1950/39425/2021 hlavného hygienika Slovenskej 

republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania 
pandémie COVID-19 sa zasadnutia akademického senátu neodporúčali realizovať prezenčne. 
Preto sa zasadnutia Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len AS 
TUKE) konali prostredníctvom web-konferenčného spojenia na stálej linke: 
tuke.webex.com/meet/senat. 

 
V AS TUKE pracuje 29 členov. Zamestnanecká 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 2021 v zamestnaneckej časti AS TUKE pracovali 5 profesori, 9 docenti 
a 5 odborní asistenti. Študentskú časť AS TUKE zastupovali 3 študenti bakalárskeho štúdia, 3 
študenti inžinierskeho štúdia a 4 inžinieri študujúci v 3. stupni štúdia. V priebehu roka 2021 
boli vyhlásené a realizované doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TUKE za 
Strojnícku fakultu a Leteckú fakultu. Boli vyhlásené a realizované doplňujúce voľby aj do 
študentskej časti AS TUKE za Fakultu umení a za Strojnícku fakultu.  

 
Študentskou časťou akademickej obce univerzity boli zvolení noví piati zástupcovia 

v Študentskej rade vysokých škôl.  
Bol zvolený zástupca študentskej časti AS TUKE v Správnej rade Technickej univerzity 

v Košiciach. AS TUKE schválil návrh na vymenovanie RNDr. Miroslava Kiralvargu, MBA za 
člena Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach. 

AS TUKE schválil návrh na členov Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach. 
AS TUKE prerokoval návrh zloženia Akreditačnej komisie Technickej univerzity 

v Košiciach, schválil Štatút Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach a 
Rokovací poriadok Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach. AS TUKE 
prerokoval Vnútorný systém zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského 
vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach. 

 
AS TUKE prijatým uznesením z 15.11. 2021 AS TUKE schválil Stanovisko AS TUKE 

k novele zákona o vysokých školách a vyjadril podporu Zodpovednému protestu za slobodné 
univerzity. Členovia AS TUKE aktívne participovali na aktuálnych procesov ohľadne novely 
zákona o VŠ, ktoré vyvrcholili prerokovaním našich spoločných pripomienok ku návrhu novely 
zákona s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. AS TUKE sa aktívne zapojil do podpory petície 
za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách a podporil  stanoviská Slovenskej 
rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov 
ku novele zákona o vysokých školách. 

 
Dôležitou úlohou senátu v priebehu hodnoteného obdobia bolo prerokovanie 

a schvaľovanie Rozpočtu nákladov a výnosov na Technickej univerzite v Košiciach na rok 
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2021. Rozdelenie finančných prostriedkov bolo realizované v súlade s metodikou rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021. Kontrolu využitia 
finančných prostriedkov pridelených pracoviskám a fakultám univerzity vykonával senát 
v rámci schvaľovania Správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 a 
Výročnej správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020. AS TUKE 
schválil návrh na Rozdelenie hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach za 
rok 2020 a schválil návrh na odpis pohľadávok. AS TUKE zobral na vedomie informáciu o 
Audite účtovnej závierky za rok 2019. 

 
Rektor Technickej univerzity v Košiciach okrem správy o činnosti podal AS TUKE aj 

informáciu o aktuálnych úlohách a zámeroch rozvoja Technickej univerzity v Košiciach 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 Technickej univerzity 
v Košiciach a dodatky, resp. novely štatútu Technickej univerzity v Košiciach. AS TUKE 
schválil zmeny Organizačného poriadku Technickej univerzity v Košiciach a zmeny 
Organizačnej štruktúry Technickej univerzity v Košiciach, Organizačný poriadok Rektorátu 
Technickej univerzity v Košiciach, zmeny Organizačnej štruktúry Rektorátu Technickej 
univerzity v Košiciach a Odboru hospodárskej správy a energetiky Rektorátu Technickej 
univerzity v Košiciach, Organizačný poriadok Študentských domov a jedální Technickej 
univerzity v Košiciach, Organizačný poriadok Ústavu výpočtovej techniky Technickej 
univerzity v Košiciach, Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Technickej univerzity 
v Košiciach a Ubytovací poriadok Študentských domovov a jedálni Technickej univerzity 
v Košiciach,  

 
AS TUKE prerokoval a schválil časový harmonogramu štúdia na Technickej univerzite 

v Košiciach, výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na Technickej univerzite 
v Košiciach, Zásady doktorandského štúdia, zásad tvorby odborových komisií na Technickej 
univerzite v Košiciach, dodatok Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach, 
dodatok Štipendijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach. 

 
AS TUKE schválil návrhy na uzavretie zmlúv o nájme nehnuteľného majetku na čas 

dlhší ako jeden rok, udelil založením  a členstvom  Technickej univerzity v Košiciach v 
záujmovom združení právnických osôb - Inovačné  centrum Košického kraja. 

 
AS TUKE v uplynulom roku zasadal 6krát a prijal 54 uznesení. Zápisy z rokovaní AS 

TUKE a prijaté uznesenia sú zverejnené na web stránke TUKE. Podrobnejšie sú zásadné body 
rokovania uvedené v Prílohe č.1 
 
 
V Košiciach 14. 3. 2022 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  
predseda AS TUKE 
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Príloha č.1 
 

1. Zasadnutie dňa 15. 03. 2021  

03/2021 AS TUKE zvolil Ing. Jakuba Kovalčíka za zástupcu študentskej časti 
Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach v Správnej rade 
Technickej univerzity v Košiciach.  

04/2021 AS TUKE schválil návrh na vymenovanie Miroslava Kiraľvargu za člena 
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach.  

05/2021 AS TUKE schvaľuje Zásady doktorandského štúdia, zásad tvorby odborových 
komisií na Technickej univerzite v Košiciach s účinnosťou od 16. marca 2021.  

06/2020 AS TUKE schvaľuje Časový harmonogram štúdia pre akademický rok 2021 / 
2022 na Technickej univerzite v Košiciach.  

07/2021 AS TUKE schvaľuje zmeny Organizačného poriadku Ústavu výpočtovej 
techniky Technickej univerzity v Košiciach. 

08/2021 AS TUKE schvaľuje Organizačný poriadok Študentských domov a jedální 
Technickej univerzity v Košiciach.  

09/2021 AS TUKE schvaľuje zmluvy, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na 
čas dlhší ako jeden rok podľa prílohy.  

10/2021 AS TUKE berie na vedomie informáciu o Audite účtovnej závierky za rok 
2019.  

11/2021 AS TUKE schvaľuje Správu o činnosti AS TUKE za rok 2020.  
12/2021 AS TUKE schvaľuje Plán zasadnutí Akademického senátu Technickej 

univerzity v Košiciach v roku 2021. 
 

2. Zasadnutie dňa 20.05.2021  

15/2021 AS TUKE schválil Rozpis dotácie Technickej univerzity v Košiciach na rok 
2021.  

16/2021 AS TUKE schválil Správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 
2020.  

17/2021  AS TUKE schválil Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v 
Košiciach za rok 2020.  

18/2020 AS TUKE schválil návrh na Rozdelenie hospodárskeho výsledku Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2020.  

19/2021 AS TUKE schválil Rozpočet nákladov a výnosov Technickej univerzity v 
Košiciach na rok 2021.  

20/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Dodatok č. 12 k Štatútu Technickej univerzity 
v Košiciach. AS TUKE zároveň schválil vydanie úplného znenia Štatútu 
TUKE.  

21/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku 
Technickej univerzity v Košiciach a  zmenu organizačnej štruktúry Technickej 
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univerzity v Košiciach. AS TUKE zároveň schválil vydanie úplného znenia 
Organizačného poriadku TUKE s prílohou (organizačná štruktúra TUKE).  

22/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice 
Technickej univerzity v Košiciach s účinnosťou od 01.06.2021 .  

23/2021 AS TUKE prerokoval a schválil návrh Ubytovacieho poriadku Študentských 
domovov a jedálni Technickej univerzity v Košiciach s účinnosťou od 
01.09.2021.  

24/2021 AS TUKE prerokoval návrh zloženia Akreditačnej komisie Technickej 
univerzity v Košiciach.  

25/2021 AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku 
na čas dlhší ako jeden rok (podľa prílohy).  

26/2021 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a udeľuje predchádzajúci súhlas so 
založením  a členstvom  Technickej univerzity v Košiciach v záujmovom 
združení právnických osôb - Inovačné  centrum Košického kraja.  

27/2021 AS TUKE schválil návrh na prof. Ing. Tibora Uhrína, ArtD. a doc. Ing. Petra 
Korbu, PhD. Ing.-Paed. IGIP za členov Vedeckej rady Technickej univerzity v 
Košiciach. 

 
3. Zasadnutie dňa 28.06.2021 

29/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Príkaz rektora – Organizačné zmeny na 
TUKE – 2. etapa.  

30/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Organizačný poriadok Rektorátu TUKE – 
zmeny organizačnej štruktúry TUKE, Rektorátu TUKE a OHSE Rektorátu 
TUKE.  

31/2021 AS TUKE prerokoval Vnútorný systém zabezpečenia kvality poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania na TUKE (včítane prílohy 1 a prílohy 2).  

32/2021 AS TUKE prerokoval a schválil nové vydanie organizačnej smernice 
Vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach (vrátane príloh 1 až 35) s 
účinnosťou od 01.09.2021.  

33/2021 AS TUKE prerokoval a schválil dodatok Študijného poriadku Technickej 
univerzity v Košiciach s účinnosťou od 01.09.2021.  

34/2021 AS TUKE prerokoval a schválil dodatok Štipendijného poriadku Technickej 
univerzity v Košiciach s účinnosťou od 01.07.2021.  

35/2021 AS TUKE prerokoval a schválil návrhu odpis pohľadávok Ekonomickej 
fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v 
Košiciach.  

36/2021 AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku 
na čas dlhší ako jeden rok (podľa prílohy). 
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4. Zasadnutie dňa 11.10.2021 

38/2021 AS TUKE prerokoval a schválil výberovú komisiu pre výberové konanie pre 
obsadenie miesta vysokoškolského profesora v oblasti dizajnu na Fakulte 
umení Technickej univerzity v Košiciach.  

39/2021 AS TUKE prerokoval a schválil časový harmonogram štúdia pre akademický 
rok 2022/2023 na Technickej univerzite v Košiciach.  

40/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Príkaz rektora - výška školného a poplatkov 
spojených so štúdiom v akademickom roku 2022/2023 na Technickej 
univerzite v Košiciach.  

41/2021 AS TUKE prerokoval a schválil zmenu Príkazu rektora - výška školného a 
poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2021/2022 na 
Technickej univerzite v Košiciach. 

 

5. Zasadnutie dňa 15.11.2021  

43/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Stanovisko Akademického senátu Technickej 
univerzity v Košiciach k novele zákona o vysokých školách.  

44/2021 AS TUKE prerokoval a schválil podporu Zodpovednému protestu za slobodné 
univerzity.  

 
6. Zasadnutie dňa 29.11.2021  

46/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Príkaz rektora č. 13/2021 Organizačné zmeny 
na Technickej univerzite v Košiciach. 

47/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Organizačný poriadku nového pracoviska - 
Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu. 

48/2021 AS TUKE prerokoval a schválil zmeny v Štatúte Technickej univerzity v 
Košiciach vo forme Dodatku č. 13 a zároveň schválil jeho úplné znenie 

49/2021 AS TUKE prerokoval a schválil zmeny v Organizačnom poriadku Technickej 
univerzity v Košiciach vo forme Dodatku č. 3 a zároveň schválil jeho úplné 
znenie. 

50/2021 AS TUKE prerokoval a schválil zmeny v  Organizačnom poriadku Rektorátu 
Technickej univerzity v Košiciach vo forme zmeny/dodatku č. 1 s prílohou 1 - 
Organizačná štruktúra Technickej univerzity v Košiciach. 

51/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Štatút Akreditačnej komisie Technickej 
univerzity v Košiciach. 

52/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Rokovací poriadok Akreditačnej komisie 
Technickej univerzity v Košiciach. 
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53/2021 AS TUKE prerokoval a schválil návrh zmlúv, ktoré sa  týkajú nájmu  
prebytočného nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok. 

54/2021 AS TUKE prerokoval a schválil zmeny Príkazu rektora Výška školného a 
poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2022/2023. 

 


