
 
 

Akademický senát  
Rektorát TUKE 

Letná 9  │  042 00 Košice 

 
  

ZÁPISNICA   
zo zasadnutia AS TUKE dňa 28. júna 2021 

    
Program zasadnutia:  

  

BOD  PROGRAM  PREDKLADATEĽ  

1.  Otvorenie rokovania  prof. Cimbala  

2.  Schvaľovanie programu rokovania prof. Cimbala 

3.  Schvaľovanie overovateľov zápisnice  prof. Cimbala 

4.  Kontrola uznesení prof. Cimbala 

5. Interpelácie prof. Kmeť 

6.  Prerokovanie a schvaľovanie  Príkazu rektora – Organizačné zmeny na 
Technickej univerzite v Košiciach – 2. etapa 

prof. Kmeť 

7. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku Rektorátu Technickej 
univerzity v Košiciach - zmeny organizačnej štruktúry Technickej univerzity 
v Košiciach, Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach a OHSE Rektorátu 
Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Kmeť 

8. Prerokovanie Vnútorného systému zabezpečovania kvality poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach (vrátene 
prílohy 1 a prílohy 2) 

prof. Kmeť 

9. Prerokovanie a schvaľovanie nového vydania organizačnej smernice 
Vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach (vrátane príloh 1 až 35) 

prof. Kmeť 

10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku Študijného poriadku 
Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Kmeť 

11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku Štipendijného poriadku 
Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Kmeť 

12. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu odpisu pohľadávky prof. Kmeť 

13. Prerokovanie a schválenie návrhov zmlúv, ktoré sa  týkajú nájmu  

prebytočného nehnuteľného majetku Technickej univerzity v Košiciach na 

čas dlhší ako jeden rok 

prof. Kmeť 

14. Rôzne prof. Cimbala 

15. Záver rokovania prof. Cimbala 

  

Priebeh rokovania:  

  

1. Otvorenie rokovania   

Zasadnutie AS TUKE sa konalo prostredníctvom web-konferenčného spojenia na linke: 
tuke.webex.com/meet/senat. Prítomných na rokovaní privítal predseda AS TUKE. Konštatoval, že na 
začiatku zasadnutia je prítomných 25 členov AS TUKE a senát je teda uznášania sa schopný.  
 
2. Schvaľovanie programu rokovania   

Program navrhol predseda AS TUKE prof. Cimbala. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov navrhol predseda AS TUKE doc. Ing. Jána Dupláka, PhD. a Bc. Dominiku Kalapošovú. 
28/2021 AS TUKE zvolil doc. Ing. Jána Dupláka, PhD. a Bc. Dominiku Kalapošovú za  overovateľov 
zápisnice zasadnutia zo dňa 28.06.2021. 

 
4. Kontrola uznesení 

Neboli prijaté žiadne zročné uznesenia.  
 
5. Interpelácie   

Neboli vznesené žiadne interpelácie. 
 

6. Prerokovanie a schvaľovanie Príkazu rektora – Organizačné zmeny na Technickej univerzite 

v Košiciach – 2. etapa 

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť vzhľadom na Dôvodovú správu, ktorá je prílohou Príkazu rektora 
č.23/2020 predložil návrh na nevyhnutnú realizáciu ďalších organizačných zmien súvisiacich s revíziou 
výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo vysokom školstve, ktorá bola schválená Vládou Slovenskej 
republiky. V tejto súvislosti TUKE navrhuje systém organizačných zmien týkajúcich sa troch 
celouniverzitných katedier, ktorých personálne obsadenie by sa malo znížiť od 01.07.2021 o 20 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov. Pán rektor informoval členov senátu, že predmetný návrh 
bol prekonzultovaný s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na TUKE, čo potvrdil aj 
predseda prof. Blažej Pandula. Pri tejto príležitosti bol pripravený aj Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 
TUKE na rok 2021, kde sú zohľadnené finančné zvýhodnenia pre odchádzajúcich zamestnancov.   
29/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Príkaz rektora – Organizačné zmeny na TUKE – 2. etapa. 

 
7. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku Rektorátu Technickej univerzity v 

Košiciach - zmeny organizačnej štruktúry Technickej univerzity v Košiciach, Rektorátu Technickej 
univerzity v Košiciach a OHSE Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach 

Pán rektor predniesol návrh na zmenu Organizačného poriadku Rektorátu TUKE, ktorá sa týka 
organizačných štruktúr TUKE, Rektorátu a Odboru hospodárskej správa TUKE. Všetky tieto návrhy 
reflektujú jednak Príkaz rektora č. 23/2020 a zároveň aj pripravovaný Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na TUKE.  
30/2021 AS TUKE prerokoval a schválil Organizačný poriadok Rektorátu TUKE – zmeny organizačnej 
štruktúry TUKE, Rektorátu TUKE a OHSE Rektorátu TUKE. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 

 
8. Prerokovanie Vnútorného systému zabezpečovania kvality poskytovaného vzdelávania na 

Technickej univerzite v Košiciach (vrátane prílohy 1 a prílohy 2) 

O predstavenie navrhovaného bodu na prerokovanie požiadal pán rektor prorektora prof. Ervina 
Lumnitzera, ktorý bol jeden z tvorcov tohto materiálu. Zároveň poďakoval tvorcom za kvalitnú prácu 
a rovnako ocenil informačný systém, ktorý má výrazne uľahčiť prácu akreditačným tímom.  
31/2021 AS TUKE prerokoval Vnútorný systém zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského 
vzdelávania na TUKE (včítane prílohy 1 a prílohy 2). 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 22 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 3 



9. Prerokovanie a schvaľovanie nového vydania organizačnej smernice Vzdelávanie TUKE (vrátane 

príloh 1 až 35)  

Úvodné slovo k predloženému návrhu mal rektor Kmeť a následne o detailné priblíženie poprosil 
prorektora pre vzdelávanie TUKE prof. Lumnitzera. Pán prorektor uviedol, že je na senát predložená 
úplne nová smernica, ktorá reflektuje na prijatý systém kvality univerzity.  
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. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
10.  Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku Študijného poriadku Technickej univerzity 

v Košiciach  

Prorektor Lumnitzer predstavil zmeny, ktoré zohľadňujú štandardy. Predstavil funkciu študijného 
poradcu, metódy vzdelávania a dekanské výnimky. 
33/2021 AS TUKE prerokoval a schválil dodatok Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach 
s účinnosťou od 01.09.2021. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
11.  Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku Štipendijného poriadku Technickej univerzity 

v Košiciach  

Materiál uviedol prorektor Lumnitzer, ktorý upriamil pozornosť na nový paragraf 8 – Tehotenské 
štipendium, ktorý obsahuje celý postup od žiadosti až po refundáciu prostriedkov. 
34/2021 AS TUKE prerokoval a schválil dodatok Štipendijného poriadku Technickej univerzity 
v Košiciach s účinnosťou od 01.07.2021. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
12.  Prerokovanie a schvaľovanie návrhu odpisu pohľadávky 

Materiál predstavil pán kvestor, ktorý na základe odporúčania navrhol obe pohľadávky z FEI a EkF 
odpísať. 
35/2021 AS TUKE prerokoval a schválil návrhu odpis pohľadávok Ekonomickej fakulty a Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
13.  Prerokovanie a schválenie návrhov zmlúv, ktoré sa  týkajú nájmu  prebytočného nehnuteľného 

majetku Technickej univerzity v Košiciach na čas dlhší ako jeden rok 

Materiál predložil pán rektor a komentár k predloženým zmluvám požiadal pána kvestora, ktorý ich 
postupne predstavil. 
36/2021 AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako 
jeden rok (podľa prílohy). 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
14. Rôzne 

 Predseda AS TUKE poďakoval za činnosť v senáte zástupcovi zamestnaneckej časti z Leteckej fakulty 

Jurajovi Vagnerovi, 

 predseda senátu zároveň poprosil členov, aby nahlásili potrebu vypísania doplňujúcich volieb, 

niektorému z členov vyprší členstvo z dôvodu ukončenia štúdia, 

 pán rektor informoval senát o zmene na čele Akreditačnej komisie TUKE a pokračoval 

s informáciami zo zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie. 

 
 



15. Záver rokovania 

Predseda AS TUKE a pán rektor poďakovali senátorom za účasť na zasadnutí a za dodržiavanie 
opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku pandemickej situácie na Slovensku. 

 
 
 

UZNESENIA 
zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 28.06.2021 

 
 

28/2021  AS TUKE zvolil doc. Ing. Jána Dupláka, PhD. a Bc. Dominiku Kalapošovú za  overovateľov 
zápisnice zasadnutia zo 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). 

 

 
 
 
   doc. Ing. Ján Duplák, PhD.                    Bc. Dominika Kalapošová 

              člen AS TUKE                                                                                                   členka ŠK AS TUKE 

 

 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

        predseda AS TUKE  
 zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.          


