
 
 

Akademický senát  
Rektorát TUKE 

Letná 9  │  042 00 Košice 

 
  

ZÁPISNICA   
zo zasadnutia AS TUKE dňa 29. novembra 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  Príkazu rektora č. 13/2021 Organizačné zmeny na 
Technickej univerzite v Košiciach 

prof. Kmeť 

7. Prerokovanie a schvaľovanie  Organizačného poriadku nového pracoviska - 
Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu 

prof. Kmeť 

8. Prerokovanie a schvaľovanie  zmien v Štatúte Technickej univerzity v Košiciach 
vo forme Dodatku č. 13 a zároveň schválenia jeho úplného znenia 

prof. Kmeť 

9. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v Organizačnom poriadku Technickej 
univerzity v Košiciach vo forme Dodatku č. 3 a zároveň schválenie jeho úplného 
znenia 

prof. Kmeť 

10. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v  Organizačnom poriadku Rektorátu 
Technickej univerzity v Košiciach vo forme zmeny/dodatku č. 1 s prílohou 1 - 
Organizačná štruktúra Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Kmeť 

11. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Akreditačnej komisie Technickej univerzity 
v Košiciach 

prof. Kmeť 

12. Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku Akreditačnej komisie 
Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Kmeť 

13. Prerokovanie a schvaľovanie  návrhu zmlúv, ktoré sa  týkajú nájmu  
prebytočného nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok 

prof. Kmeť 

14. Prerokovanie a schvaľovanie  zmeny Príkazu rektora Výška školného a 
poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2022/2023 

prof. Kmeť 

15. Rôzne prof. Cimbala 

16. 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 22 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 22 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov navrhol predseda AS TUKE doc. Ing. Jozefa Glovu, PhD. a Ing. Mareka Macíka. 
45/2021 AS TUKE zvolil doc. Ing. Jozefa Glovu, PhD. a Ing. Mareka Macíka za  overovateľov zápisnice 
zasadnutia zo dňa 29.11.2021. 

 

4. Kontrola uznesení 

Neboli prijaté žiadne zročné uznesenia.  
 
5. Interpelácie   

Neboli vznesené žiadne interpelácie. 
 
6. Prerokovanie a schvaľovanie Príkazu rektora č. 13/2021 Organizačné zmeny na Technickej 

univerzite v Košiciach 

Príkaz rektora č. 13/2021 predložil na rokovanie pán rektor a stručne okomentoval podstatu materiálu, 
kde dochádza k vzniku nového ústavu na TUKE pod názvom: Ústav jazykov, spoločenských vied 
a akademického športu. Jednotlivé 4 zložky tohto ústavu budú fungovať pod označením oddelenia. 

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

 
7. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku nového pracoviska - Ústav jazykov, 

spoločenských vied a akademického športu 

Pán rektor pri predstavení tohto materiálu informoval, že nadväzuje a kopíruje činnosti doterajších 
pracovísk katedier, ktoré tvoria nový ústav. 
47/2021 AS TUKE schválil Organizačný poriadok nového pracoviska - Ústav jazykov, spoločenských vied 
a akademického športu. 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
8. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v Štatúte Technickej univerzity v Košiciach vo forme Dodatku 

č. 13 a zároveň schválenia jeho úplného znenia 

Predložený materiál pánom rektorom zahŕňa zmeny vznikom nového Ústavu jazykov, spoločenských 
vied a akademického športu. 
48/2021 AS TUKE schválil zmeny v Štatúte Technickej univerzity v Košiciach vo forme Dodatku č. 13 a 
zároveň schválil jeho úplné znenie. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
9. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v Organizačnom poriadku Technickej univerzity v Košiciach 

vo forme Dodatku č. 3 a zároveň schválenie jeho úplného znenia 

Predložený materiál pánom rektorom zahŕňa zmeny vznikom nového Ústavu jazykov, spoločenských 
vied a akademického športu. 
49/2021 AS TUKE schválil zmeny v Organizačnom poriadku Technickej univerzity v Košiciach vo forme 
Dodatku č. 3 a zároveň schválil jeho úplné znenie. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
 
 

 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 2 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



10. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v Organizačnom poriadku Rektorátu Technickej univerzity 

v Košiciach vo forme zmeny/dodatku č. 1 s prílohou 1 - Organizačná štruktúra Technickej 

univerzity v Košiciach 

Predložený materiál pánom rektorom zahŕňa zmeny vznikom nového Ústavu jazykov, spoločenských 
vied a akademického športu. 
50/2021 AS TUKE 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. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
11. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach 

K tomuto bodu rokovania prijal pozvanie aj predseda Akreditačnej komisie TUKE prof. Ján Paralič, ktorý 
po vyzvaní pánom rektorom stručne okomentoval predložený materiál na schválenie. Znenie 
dokumentu bolo najprv prediskutované na pôde komisie, následne na Legislatívno-právnom oddelení 
TUKE a záverečným procesom bolo odsúhlasenie pánom rektorom. 
Predseda AS TUKE pred spustením hlasovania ešte doplnil, že tento materiál nadväzuje na 
predchádzajúce uznesenia senátu ohľadom fungovania Akreditačnej komisie TUKE. 
51/2021 AS TUKE schválil Štatút Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach. 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 

 
12. Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku Akreditačnej komisie Technickej univerzity v 

Košiciach 

V predstavení tohto materiálu pokračoval predseda AK TUKE prof. Paralič, ktorý avizoval, že rozsah 
práce AK TUKE bude značný a zodpovednosť veľká. Rokovací poriadok, ktorý je predložený na 
schválenie stanovuje, aký je postup pracovných skupín a ich činností. 
52/2021 AS TUKE schválil Rokovací poriadok Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
13. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmlúv, ktoré sa  týkajú nájmu  prebytočného nehnuteľného 

majetku na čas dlhší ako jeden rok 

Predstavením tohto materiálu poveril pán rektor pána kvestora Ing. Behúna, ktorý stručne 
okomentoval jednotlivé nájomné zmluvy. Doc. Súčik požiadal o opravu názvu Fakulty materiálov, 
metalurgie a recyklácie TUKE, ktorá bola označená skratkou HF. 
53/2021 AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu prebytočného majetku na čas dlhší ako 
jeden rok. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
14. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Príkazu rektora Výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom v akademickom roku 2022/2023 

Zmenu tohto príkazu okomentoval prorektor pre vzdelávanie prof. Lumnitzer, ktorý zdôvodnil 
prispôsobenie výšky poplatku za študentskú kartu zvýšením výrobných nákladov spojených s či 
54/2021 AS TUKE schválil zmeny Príkazu rektora Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v 
akademickom roku 2022/2023. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 
15. Rôzne 

 Pán rektor informoval členov senátu o svojej účasti na zasadnutí Akademickej obce UPJŠ. Následne 

oboznámil senát s prijatím niektorých pripomienok MŠVVaŠ, pri ktorých príprave participovali 3 

košické univerzity a momentálne je novela zákona na finálnej ceste pred schválením.  

 Predseda AS TUKE prof. Cimbala informoval členov senátu, že v tejto veci je neustále v kontakte 

s predsedami senátov košických univerzít. 

 



 
16. 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. Pán rektor ešte spomenul 
nový Príkaz rektora s opatreniami, ktorý nadobudne účinnosť od 9. decembra 2021. 
V závere obaja popriali pokojne a v zdraví prežité nadchádzajúce sviatky a veľa úspechov v novom roku 
2022.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZNESENIA 

zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 29.11.2021 
 

 

45/2021  AS TUKE zvolil doc. Ing. Jozefa Glovu, PhD. a Ing. Mareka Macíka za  overovateľov zápisnice 
zasadnutia zo dňa 29.11.2021. 

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

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

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

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

50/2021       AS TUKE 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 schválil Štatút Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach. 

52/2021       AS TUKE schválil Rokovací poriadok Akreditačnej komisie Technickej univerzity 
v Košiciach. 

53/2021       AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu prebytočného majetku na čas dlhší 
ako jeden rok. 

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

 

 
 
 
doc. Ing. Jozef Glova, PhD.                             Ing. Marek Macík 

           člen AS TUKE                                                                                                              člen ŠK AS TUKE 

 
 
 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  
        predseda AS TUKE  
 zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.          


