
 
 

Akademický senát  
Rektorát TUKE 

Letná 9  │  042 00 Košice 

 
  

ZÁPISNICA   
zo zasadnutia AS TUKE dňa 15. novembra 2021 

    
Program zasadnutia:  

   
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 Stanoviska k novele Zákona o vysokých 
školách 

prof. Cimbala 

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

prof. Cimbala 

8. Rôzne prof. Cimbala 

9. 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 23 členov AS TUKE a senát je teda uznášania sa schopný. Ďalší členovia avizovali, že sa na 
rokovanie pripoja s menším meškaním. 
 
2. Schvaľovanie programu rokovania   

Program navrhol predseda AS TUKE prof. Cimbala. 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov navrhol predseda AS TUKE Ing. Jozefa Galandu, PhD., Ing. Paed.IGIP. a Ing. Jakuba 
Kovalčíka. 
42/2021 AS TUKE zvolil Ing. Jozefa Galandu, PhD., Ing. Paed.IGIP. a Ing. Jakuba Kovalčíka za  
overovateľov zápisnice zasadnutia zo dňa 15.11.2021. 

 

4. Kontrola uznesení 

Neboli prijaté žiadne zročné uznesenia.  
 
5. Interpelácie   

Neboli vznesené žiadne interpelácie. 

ZA NÁVRH 21 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 2 



6. Prerokovanie a schvaľovanie Stanoviska k novele Zákona o vysokých školách 

 Prvým rečníkom k tejto téme bol zástupca Klubu dekanov vysokých škôl SR a dekan Strojníckej 

fakulty prof. Živčák, ktorý predniesol stanovisko kolektívneho orgánu dekanov na Slovensku. 

Nesúhlas s predloženou novelou, podľa neho, spojila všetkých naprieč celým Slovenskom a ešte 

nikdy nebola takáto jednoznačná názorová zhoda, ako v tomto prípade.  

 Následne sa slova ujal predseda senátu prof. Cimbala. V úvode svojho vstupu zhrnul celú genézu 

prípravy tejto novely zákona. Od Spoločného stanoviska akademických senátov slovenských 

univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné 

a úspešné Slovensko zo 4. decembra 2020, ktoré bolo poslané pánovi ministrovi ŠVVaŠ SR a na 

vedomie všetkým najvyšším ústavným činiteľom. Až po aktuálne dianie a prípravu Zodpovedného 

protestu za slobodné univerzity. Zhrnul všetky predkladané zmeny, ktoré sú podľa akademickej 

obce sporné, príp. popierajú akademické slobody univerzít. 

 Prof. Kmeť zhodnotil tému z pozície rektora TUKE a diania v Slovenskej rektorskej konferencii. 

Priblížil členom senátu postupnosť krokov, ktoré predchádzali súčasnému stavu a podporil názor, 

aby senát prijal stanovisko k predloženej novele zákona. 

 Za Radu vysokých škôl sa prihovoril prof. Brestovič, ktorý zhrnul Stanovisko RVŠ k predloženému 

návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy. 

 V téme pokračoval Bc. Knapík so stanoviskom Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl 

k novele zákona o vysokých školách, kde v závere pripomínajú, že ak chce politická reprezentácia 

riešiť problém odchodu mladých ľudí do zahraničia, je nevyhnutné rozpočet pre vysoké školy navýšiť 

a nie ho každoročne znižovať. 

 Po odznení príspevkov všetkých rečníkov predložil predseda senátu návrh na schválenie Stanoviska 

AS TUKE k novele zákona o vysokých školách.  

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

 
7. Rôzne  

V bode rôzne predniesol predseda senátu prof. Cimbala možnosť podpory plánovaného 
Zodpovedného protestu za slobodné univerzity. 
44/2021 AS TUKE vyjadruje podporu Zodpovednému protestu za slobodné univerzity. 

ZA NÁVRH 22 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 2 

 
8. 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 1 



UZNESENIA 
zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 15.11.2021 

 
 

42/2021  AS TUKE zvolil Ing. Jozefa Galandu, PhD., Ing. Paed.IGIP. a Ing. Jakuba Kovalčíka za  
overovateľov zápisnice zasadnutia zo dňa 15.11.2021. 

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

44/2021        AS TUKE vyjadruje podporu Zodpovednému protestu za slobodné univerzity. 
 

 

 
 
 
Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing. Paed.IGIP                          Ing. Jakub Kovalčík 

                       člen AS TUKE                                                                                              člen ŠK AS TUKE 

 

 

 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

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


