
 
 

Akademický senát  
Rektorát TUKE 

Letná 9  │  042 00 Košice 

 
  

ZÁPISNICA   
zo zasadnutia AS TUKE dňa 24. februára 2020 

    

Program zasadnutia:  

  

BOD  PROGRAM  PREDKLADATEĽ  

1.  Otvorenie rokovania  prof. Cimbala  

2.  Schvaľovanie programu rokovania prof. Cimbala 

3.  Schvaľovanie overovateľov zápisnice a volebnej komisie prof. Cimbala 

4. Kontrola uznesení  prof. Cimbala 

5. Výsledok korešpondenčného hlasovania prof. Cimbala 

6.  Interpelácie prof. Cimbala 

7.  Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu TUKE prof. Kmeť 

8. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku TUKE - 

zmena organizačnej štruktúry TUKE 

prof. Kmeť 

9. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu Leteckej fakulty TUKE doc. Szabó 

10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu nového znenia Študijného poriadku 

TUKE 

prof. Kmeť 

11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu aktuálneho Štipendijného 

poriadku TUKE 

prof. Kmeť 

12. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu aktuálneho Organizačného 

poriadku Katedry jazykov 

prof. Kmeť 

13. Informácia o stave nehnuteľností na ul. Popradská 58 v Košiciach,  

Návrh na predaj 

prof. Kmeť 

14.  Návrh zmlúv, ktoré sa  týkajú nájmu  nehnuteľného majetku na čas dlhší ako 

jeden rok a založenie združenia 

prof. Kmeť 

15. Voľba zástupcu zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE v Správnej 

rade TUKE 

prof. Cimbala 

16. Správa o činnosti Akademického senátu TUKE za rok 2019 prof. Cimbala 

17. Plán zasadnutí Akademického senátu TUKE v roku 2020 prof. Cimbala 

18. Rôzne prof. Cimbala 

19. Záver rokovania prof. Cimbala 

  

Priebeh rokovania:  

  

1. Otvorenie rokovania   

Prítomných na rokovaní privítal predseda AS TUKE. Konštatoval, že na zasadnutí 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 a volebnej komisie 

Za overovateľov navrhol predseda AS TUKE prof. Ing. Emila Spišáka, CSc. a Ing. Jakuba Kaščáka 
02/2020 AS TUKE zvolil prof. Ing. Emila Spišáka, CSc. a Ing. Jakuba Kaščák za overovateľov zápisnice zo 
zasadnutia konaného dňa 24.02.2020.  

 
Predseda Akademického senátu TUKE navrhol za členov volebnej komisie prof. Ing. Emila Spišáka, 
CSc., Mgr. art. Mariána Straku, ArtD. a Ing. Jakuba Kaščáka. 
03/2020  AS TUKE zvolil prof. Ing. Emila Spišáka, CSc., Mgr. art. Mariána Straku, ArtD. a Ing. Jakuba 
Kaščáka za členov volebnej komisie. 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0 ZDRŽALI SA  0 

 
4. Kontrola uznesení 

Neboli prijaté žiadne zročné uznesenia.  
 
5. Výsledok korešpondenčného  hlasovania 

Korešpondenčnou formou schválil AS TUKE 15.01.2020 uznesenie na podporou stanoviska AS UPJŠ:  
01/2020  Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach podporuje stanovisko Akademického 
senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorým vyslovuje vážne znepokojenie so súčasným 
stavom čerpania prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. 
 
6. Interpelácie   

 Pán kvestor doručil predsedovi AS TUKE písomnú odpoveď na interpeláciu doc. Wohlfahrta                    

k systému parkovania pri budove Fakulty umení na Watsonovej ulici v Košiciach. Vzhľadom na 

neprítomnosť doc. Wohlfahrta prevzal odpoveď jeho kolega z Fakulty umení Mgr. art. Straka. 

 doc. Šofranko vzniesol interpeláciu k podmienkam parkovania pri budove PK 19. Pán kvestor 

odpovedal, že momentálne prebieha pasportizácia parkovacích miest a nábeh na nový systém 

parkovania v areáli TUKE predpokladá od začiatku Akademického roku 2020/2021. 

 
7. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu TUKE 

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť predložil návrh zmien, ktoré sa týkajú zmien v Zákone o VŠ. Prof. 
Spišák sa opýtal, či Výročnú správu o hospodárení musí schvaľovať aj senát a správna rada univerzity. 
Odpovedal pán rektor, že je to na základe zákona. 
04/2020 AS TUKE schválil Dodatok č. 11 Štatútu TUKE a zároveň schválil vydanie úplného znenia 

Štatútu TUKE. 

 
8. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku TUKE – zmena organizačnej 

štruktúry TUKE.  

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť predložil návrh dodatku, ktorého hlavným predmetom boli úpravy 
v organizačnej štruktúre univerzity. 
05/2020 AS TUKE schválil Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku TUKE.  

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
9. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu Leteckej fakulty TUKE  

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť predložil materiál na schválenie a o upresnenie zmien požiadal 
dekana LF TUKE doc. Stanislava Szaba. Pán dekan vysvetlil celý proces prípravy zmien a ubezpečil 
členov senátu, že celý proces riadil senát fakulty. Predseda Legislatívnej komisie AS TUKE doc. Fujda 
informoval senátorov, že daný materiál prešiel pripomienkovaním komisie a pripomienky boli prijaté 
a zapracované do štatútu. 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0 ZDRŽALI SA  0 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0 ZDRŽALI SA  0 



06/2020 AS TUKE schválil nový Štatút Leteckej fakulty TUKE s účinnosťou od 01.03.2020. 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu nového znenia Študijného poriadku TUKE 

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť predložil na schválenie Štipendijný poriadok TUKE a o bližšiu 
špecifikáciu požiadal prorektora pre vzdelávanie prof. Lumnitzera, ktorý predstavil zmeny oproti 
pôvodnému poriadku. 
07/2020 AS TUKE schválil nový Študijný poriadok TUKE s účinnosťou od 01.03.2020. 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu nového znenia Štipendijného poriadku TUKE 

Rektor TUKE odporučil na schválenie Štipendijný poriadok TUKE a o bližšiu špecifikáciu požiadal 
prorektora pre vzdelávanie prof. Lumnitzera, ktorý informoval senátorov o zaradení §7, kde je 
popísaný systém poskytovania Podnikových štipendií pre študentov. 
08/2020 AS TUKE schválil Dodatok č. 6 k Štipendijnému poriadku TUKE s účinnosťou od 01.03.2020. 
Zároveň schválil úplné znenie Štipendijného poriadku TUKE. 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
12. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu aktuálneho Organizačného poriadku Katedry 

jazykov 

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť predložil na schválenie a o upresnenie zmien požiadal prorektora 
prof. Lumnitzera. Zmeny organizačného poriadku iniciovala nová vedúca Katedry Jazykov Mgr. 
Kaščáková a týkajú sa zmeny počtu oddelení a povinností zamestnancov na katedre. 
09/2020 AS TUKE schválil nový Organizačný poriadok Katedry jazykov TUKE s účinnosťou od 
01.03.2020. 

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
13. Informácia o stave nehnuteľností na ul. Popradskej 58 v Košiciach s návrhom na predaj 

Pán rektor opísal genézu areálu na Popradskej ulici a detailnejšie predstavenie ďalšieho postupu 
požiadal pána kvestora. Pán kvestor priblížil aktuálny stav areálu: pozemkov, budov, dodávky energií 
a nutných rekonštrukčných opatrení. Na základe finančnej analýzy a na odporúčanie Správnej rady 
TUKE predložil návrh na predaj. Pán rektor pripojil aj názor a odporúčanie znalca z oblasti stavebníctva.  
Doc. Brestovič upozornil na rôzne technologické zariadenia, ktoré sú inštalované v predmetných 
nehnuteľnostiach a bude potrebné ich premiestnenie na iné adekvátne miesto. K tomuto upozorneniu 
sa pridal aj doc. Tauš, ktorý rovnako informoval, že aj FBERG tam má svoje prístroje a bude nutné ich 
premiestnenie. Pán rektor aj kvestor ubezpečili, že pokiaľ by sa našiel záujemca o tento majetok, tak 
bude pripravený spôsob a umiestnenie týchto technologických zariadení v iných priestoroch TUKE. 
Prof. Spišák odobril snahu o odpredaj a hlavne o ukončenie prebiehajúcich súdnych sporov. 
 
10/2020 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve 
Technickej univerzity v Košiciach nachádzajúcich sa v areáli Popradská 58 v Košiciach zapísaných na LV 
č. 23, k.ú. Terasa, okres Košice II,  formou verejnej obchodnej súťaže za najvyššiu kúpnu cenu, pričom 
minimálna cena je stanovená v znaleckom posudku č. 1/2020 zo dňa 14.01.2020.  

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
11/2020AS TUKE ukladá rektorovi v prípade predaja areálu Popradská 58 zabezpečiť náhradné 
priestory pre fakulty TUKE, ktoré majú v uvedenom areáli umiestnené technologické zariadenia 
z projektov EÚ.   

ZA NÁVRH  25 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
 Z pracovných dôvodov sa z ďalšieho rokovania ospravedlnili PhDr. Hrehová a doc. Tauš.  



 
14. Návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok 

a založenie združenia 

Rektor TUKE predložil zoznam žiadateľov a informoval o pripojení TUKE k iniciatíve piatich výskumných 
univerzít a Zväzu automobilového priemyslu SR k založeniu združenia UNIVNET s cieľom realizovať 
výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom 
priemysle. Bližšie informácie o žiadateľoch predstavil pán kvestor. 
12/2020 AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako 
jeden rok (podľa prílohy). 

ZA NÁVRH  23 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
15. Voľba zástupcu zamestnaneckej časti AS TUKE v Správnej rade TUKE 

Predseda AS TUKE informoval o termíne ukončenia funkčného obdobia zástupcu AS TUKE doc. Sučika 
v SR TUKE a zároveň predložil návrh na jeho zvolenie pre ďalšie obdobie. Pán rektor sa poďakoval 
pánovi docentovi za jeho doterajšiu aktívnu činnosť a podporil návrh na opätovné zvolenie. Doc. Sučik 
návrh s kandidatúrou prijal a poďakoval sa za prejavenú dôveru.  
 

Výsledky tajného hlasovania: 

 
13/2020 Zamestnanecká časť AS TUKE v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe tajných volieb navrhuje za člena Správnej rady 
TUKE doc. Ing. Gabriela Sučika, PhD. 

ZA NÁVRH  23 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
16. Správa o činnosti Akademického senátu TUKE za rok 2019 

Predseda AS TUKE predložil Správu o činnosti AS TUKE za uplynulý rok a zhrnul základné body. 
14/2020 AS TUKE schválil Správu o činnosti AS TUKE za rok 2019. 

ZA NÁVRH  23 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 

 
17.  Rôzne 

 doc. Brestovič informoval o záveroch posledných dvoch zasadnutí Rady vysokých škôl SR. 

 prof. Kmeť informoval členov senátu o prijatej Koncepcii zmien vnútorného systému kvality na TUKE 

podľa nových akreditačných štandardov a zmien vyplývajúcich zo Zákona o VŠ. Predstavil zámer vzniku 

nového pracovného orgánu TUKE pod názvom: Akreditačná rada TUKE. Informoval o činnosti 

Propagačnej komisie a o návrhoch nových propagačných a marketingových zámeroch na TUKE, ktoré 

si budú vyžadovať navýšenie rozpočtových prostriedkov pre túto oblasť. Ďalej pán rektor informoval 

o aktivitách TUKE v aliancii Ulysseus, kde patrí TUKE do konzorcia významných vzdelávacích inštitúcii 

v Európe. Spomenul blížiace sa otvorenie Súkromnej materskej školy a jaslí Akademik v priestoroch 

TUKE na ul. Nemcovej 1. 

 prof. Petráš informoval o úspechu TUKE v oblasti registrácie publikačnej činnosti v systéme Web of 

Science, kde TUKE v počte publikácií patrí 1. miesto spomedzi vysokých škôl na Slovensku. 

 prof. Cimbala informoval členov senátu o najbližšom riadnom zasadnutí AS TUKE, ktoré by sa malo 

uskutočniť 11.05.2020. 

 

 
 
 
 
 

ZA NÁVRH  23 PROTI NÁVRHU  0  ZDRŽALI SA  0 NEPLATNÉ HLASY 0 



UZNESENIA 
zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 24.02.2020 

 

02/2020  AS TUKE zvolil prof. Ing. Emila Spišáka, CSc. a Ing. Jakuba Kaščák za overovateľov zápisnice 
zo zasadnutia konaného dňa 24.02.2020. 

03/2020   AS TUKE zvolil prof. Ing. Emila Spišáka, CSc., Mgr. art. Mariána Straku, ArtD. a Ing. Jakuba 
Kaščáka za členov volebnej komisie. 

 

04/2020  AS TUKE schválil Dodatok č. 11 Štatútu TUKE a zároveň schválil vydanie úplného znenia 

Štatútu TUKE. 

05/2020  AS TUKE schválil Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku TUKE.  
 
06/2020  AS TUKE schválil nový Štatút Leteckej fakulty TUKE s účinnosťou od 01.03.2020. 
 
07/2020  AS TUKE schválil nový Študijný poriadok TUKE s účinnosťou od 01.03.2020. 
 
08/2020  AS TUKE schválil Dodatok č. 6 k Štipendijnému poriadku TUKE s účinnosťou od 01.03.2020. 

Zároveň schválil úplné znenie Štipendijného poriadku TUKE. 
 
09/2020  AS TUKE schválil nový Organizačný poriadok Katedry jazykov TUKE s účinnosťou                         

od 01.03.2020. 
 
10/2020  AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve 

Technickej univerzity v Košiciach nachádzajúcich sa v areáli Popradská 58 v Košiciach 
zapísaných na LV č. 23, k.ú. Terasa, okres Košice II,  formou verejnej obchodnej súťaže                      
za najvyššiu kúpnu cenu, pričom minimálna cena je stanovená v znaleckom posudku                        
č. 1/2020 zo dňa 14.01.2020. 

 
11/2020  AS TUKE ukladá rektorovi v prípade predaja areálu Popradská 58 zabezpečiť náhradné 

priestory pre fakulty TUKE, ktoré majú v uvedenom areáli umiestnené technologické 
zariadenia z projektov EÚ.   

 
12/2020  AS TUKE schválil návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako 

jeden rok (podľa prílohy). 
 
13/2020  Zamestnanecká časť AS TUKE v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe tajných volieb navrhuje za 
člena Správnej rady TUKE doc. Ing. Gabriela Sučika, PhD. 

 
14/2020  AS TUKE schválil Správu o činnosti AS TUKE za rok 2019. 
 
 
 
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.                                                                                              Ing. Jakub Kaščák 

           člen AS TUKE                                                                                                             člen ŠK AS TUKE 

 

   

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

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


