
 
 

Akademický senát  
Rektorát TUKE 

Letná 9  │  042 00 Košice 

 
  

ZÁPISNICA   
zo zasadnutia AS TUKE dňa 11. októbra 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. Cimbala 

6.  Prerokovanie a schvaľovanie  Komisie pre výberové konanie pre 
obsadenie miesta vysokoškolského profesora v oblasti dizajnu na Fakulte 
umení Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Kmeť 

7. Prerokovanie a schvaľovanie Časového harmonogramu štúdia pre 
akademický rok 2022/2023 

prof. Kmeť 

8. Prerokovanie a schvaľovanie Príkazu rektora - výška školného a poplatkov 
spojených so štúdiom v akademickom roku 2022/2023 

prof. Kmeť 

9. Rôzne prof. Cimbala 

10. Záver rokovania prof. Cimbala 

  

Priebeh rokovania:  

  

1. Otvorenie rokovania   

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 neodporúčajú realizovať prezenčne, preto sa zasadnutie AS TUKE 
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 21 členov AS TUKE a senát je teda uznášania sa schopný. Ďalší členovia avizovali, že sa na 
rokovanie pripoja s menším meškaním. 
 
Na základe doplňujúcich volieb na niektorých fakultách TUKE boli za nových senátorov zvolení: 
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., a Martin Olšav zo Strojníckej fakulty a Ing. Jozef Galanda, PhD., 
Ing.Paed.IGIP z Leteckej fakulty. 
 
2. Schvaľovanie programu rokovania   

Program navrhol predseda AS TUKE prof. Cimbala. 

ZA NÁVRH 21 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov navrhol predseda AS TUKE doc. Ing. Martin Fujda, PhD. a Bc. Michal Knapík. 
37/2021 AS TUKE zvolil doc. Ing. Martina Fujdu, PhD. a Bc. Michala Knapíka za  overovateľov zápisnice 
zasadnutia zo dňa 11.10.2021. 

ZA NÁVRH 21 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 



4. Kontrola uznesení 

Neboli prijaté žiadne zročné uznesenia.  
 
5. Interpelácie   

Neboli vznesené žiadne interpelácie. 
 

6. Prerokovanie a schvaľovanie Komisie pre výberové konanie pre obsadenie miesta vysokoškol-

ského profesora v oblasti dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach 

Tento bod programu bol prerokovaný v rámci neverejného zasadnutia.  

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. 

 
7. Prerokovanie a schvaľovanie Časového harmonogramu štúdia pre akademický rok 2022/2023 

Materiál predložil pán rektor a o bližšie predstavenie požiadal pána kvestora, ktorý na zasadnutí 
zastupoval prorektora pre vzdelávanie prof. Lumnitzera. Pán kvestor oboznámil senátorov 
s navrhovanými termínmi harmonogramu a potvrdil odsúhlasenie všetkými zástupcami fakúlt na 
Vzdelávacej komisii TUKE.  
39/2021 AS TUKE prerokoval a schválil časový harmonogram štúdia pre akademický rok 2022/2023 na 
Technickej univerzite v Košiciach. 

ZA NÁVRH 22 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
8. Prerokovanie a schvaľovanie Príkazu rektora - výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 

v akademickom roku 2022/2023 

O predstavenie navrhovaného bodu na prerokovanie požiadal pán rektor prorektora prof. Petráša, 
ktorý navrhol doplnenie návrhu v časti IV. Iné poplatky o bod: Konanie a obhajoba doktorskej 
dizertačnej práce na udelenie vedeckej hodnosti doktora vied ("DrSc."), uchádzačov, ktorí nie sú na 
TUKE v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 76 ods. 9): 2000,- EUR  
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. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
9. Rôzne  

Rovnaké doplnenie ohľadom poplatku za konanie obhajoby doktorskej dizertačnej práce na udelenie 
vedeckej hodnosti doktora vied (“DrSc.“), uchádzačov, ktorí nie sú na TUKE v pracovnom pomere na 
ustanovený pracovný čas (§ 76 ods. 9): 2000,- EUR, bol pánom rektorom navrhnutý aj na doplnenie do 
aktuálneho príkazu rektora pre rok 2021/22. 
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. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
 Predseda AS TUKE oboznámil senátorov s činnosťou Akreditačnej rady TUKE a voľbách do ŠRVŠ, 

 pán rektor informoval senát o aktuálnom dianí na TUKE: 

- členstve TUKE v Košickom klastri nového priemyslu, ktorý má slúžiť na stabilizáciu mladých ľudí, 

- aktivitách aliancie Ulysseus, ktorá zastrešuje vyše 170 tis. Študentov, 

- členstve TUKE v Inovačnom centre Košického kraja, 

- stagnácii procesov spojených s novelizáciou zákona o vysokých školách. 

 
10. 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. 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



UZNESENIA 
zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 11.10.2021 

 
 

37/2021  AS TUKE zvolil doc. Ing. Martina Fujdu, PhD. a Bc. Michala Knapíka za  overovateľov 
zápisnice zasadnutia zo 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. 

 

 
 
 
   doc. Ing. Martin Fujda, PhD.                            Bc. Michal Knapík 

              člen AS TUKE                                                                                                      člen ŠK AS TUKE 

 

 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

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


