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Správa o činnosti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach  

za rok 2014 
 

 

V Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach (ďalej AS TUKE) pracuje 29 členov. 

Zamestnanecká časť 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. V roku 2014 v zamestnaneckej časti AS TUKE 

pracovali 6 profesori, 5 docenti a 8 odborní asistenti. Študentskú časť AS TUKE zastupovali 4 študenti 

bakalárskeho štúdia, 2 študenti inžinierskeho štúdia a 4 inžinieri študujúci v 3. stupni štúdia. V priebehu 

roka 2014 boli vyhlásené  doplňujúce voľby do študentskej časti AS TUKE na miesto uvoľnené po Ing. 

Marekovi Dufalovi, ktorý ukončil členstvo k 1. 2. 2014. AS TUKE má zvolenú legislatívnu a  

hospodársku komisiu. Zvolené komisie sú poradnými orgánmi senátu. AS TUKE zvolený na obdobie 

2010 – 2014 svoju činnosť ukončil 4. novembra 2014. 

 

AS TUKE má svojich zástupcov v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky, v Študentskej rade 

vysokých škôl Slovenskej republiky a v Správnej rade TUKE. AS TUKE v Rade vysokých škôl SR je 

zastupovaný PhDr. Annou Čekanovou, PhD., ktorá do rady bola zvolená na obdobie 2011 – 2015, t. j. na 

8. funkčné obdobie Rady vysokých škôl. PhDr. A. Čekanová, PhD. je podpredsedníčkou RVŠ SR. 

Funkčné obdobie Študentskej rady VŠ SR, ktorej delegátom za Študentskú časť AS TUKE bol Ondrej 

Zoričák, študent FU TUKE, sa ukončilo 30. novembra 2014. Študentská časť AS TUKE zvolila na nové 

funkčné obdobie 2014 – 2016 za svojho delegáta Bc. Mateja Lukču, študenta EkF TUKE. AS TUKE 

v Správnej rade TUKE zastupuje  Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. zo SvF a Ing. Miroslav Mičko 

z FVT TUKE so sídlom v Prešove. Na rokovaniach správnej rady sa zúčastňuje aj predseda AS TUKE. 

 

AS TUKE v zmysle zákona o vysokých školách schválil na základe tajného hlasovania návrh rektora na 

vymenovanie RNDr. Jozefa Ondáša, PhD., MBA, Košice IT Valey, JUDr. Zdenka Trebuľu, predsedu 

Košického samosprávneho kraja, Dr. h. c. Ing. Vladimíra Sotáka, predsedu predstavenstva a generálneho 

riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. na opakované členstvo v Správnej rade Technickej univerzity 

v Košiciach na obdobie 6 rokov. Minister školstva schválené návrhy akceptoval a RNDr. Jozefa Ondáša, 

PhD., MBA, JUDr. Zdenka Trebuľu  a Dr. h. c. Ing. Vladimíra Sotáka vymenoval za členov SR TUKE.  

 

Dôležitou úlohou senátu v priebehu hodnoteného obdobia bolo prejednávanie a schvaľovanie Rozpisu 

dotácie na Technickej univerzite v Košiciach na rok 2014. Kvôli rozpočtovému provizóriu bol rozpočet 

univerzity prerokovaný a schválený až na májovom zasadaní senátu. Rozdelenie finančných prostriedkov 

bolo realizované v súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 

rok 2014. Kontrolu využitia finančných prostriedkov pridelených pracoviskám a fakultám univerzity 

vykonával senát v rámci schvaľovania správy o činnosti univerzity, ktorej súčasťou bola aj správa 

o hospodárení. Rektor TUKE okrem správy o činnosti podal AS TUKE aj informáciu o aktivitách TUKE 

v predchádzajúcom akademickom roku 2013/2014 a o perspektívach rozvoja TUKE 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 TUKE a dodatky, resp. úplné znenia štatútov fakúlt TUKE. AS TUKE prejednával a schvaľoval 

časový harmonogramu štúdia na TUKE, výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom, členov 

výberových komisií na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách odborný 

asistent, docent a profesor, návrh na uzavretie zmlúv o nájme a výpožičke. AS TUKE schválil návrh 

rektora na zriadenie Centra pokročilých vizualizácií TUKE a Centra výskumu účinnosti integrácie 

kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií a schválil organizačné poriadky týchto centier. 

AS TUKE vyjadril súhlasil so vstupom TUKE do združenia s názvom Národná technologická platforma 

pre výskum, vývoj a inovácie surovín. Senát v uplynulom roku zasadal 6 krát a prijal 45 uznesení. 

 

Na zasadaní AS TUKE, ktoré sa konalo 29. septembra 2014, boli vyhlásené voľby na nové funkčné 

obdobie 2014 – 2018. Voľby sa uskutočnili 30. októbra 2014, na ktorých akademická obec zvolila 19 
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členov zamestnaneckej časti a 10 členov študentskej časti AS TUKE. Každá z fakúlt TUKE okrem 

Stavebnej fakulty, je v zamestnaneckej časti zastúpená dvoma členmi, Stavebná fakulta v novom 

funkčnom období bude mať jedného člena v zamestnaneckej časti senátu. Rektorátne pracoviska TUKE sú 

v akademickom senáte zastúpené dvoma členmi. V študentskej časti AS TUKE je Stavebná fakulta 

zastúpená 2 členmi a každá z ostatných fakúlt má v študentskej časti 1 člena.   Do nového akademického 

senátu boli zvolení 3 profesori, 7 docenti, 9 odborní asistenti, 4 študenti doktorandského štúdia, 4 študenti 

inžinierskeho štúdia a 2 študenti bakalárskeho štúdia. Za predsedu AS TUKE pre nové funkčné obdobie 

bol zvolený doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc., za podpredsedníčkou senátu bola zvolená PhDr. Anna 

Čekanová, PhD. Študentská časť AS si za svojho predsedu zvolila Bc. Dávida Ečegiho. 

     


