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Správa o činnosti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach 
za rok 2019 

  
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. Na konci 

roka 2019 v zamestnaneckej časti AS TUKE pracovali 4 profesori, 8 docenti a 7 odborní 

asistenti. Študentskú časť AS  TUKE zastupovali 3 študenti bakalárskeho štúdia, 4 študenti 

inžinierskeho štúdia a 3 inžinieri študujúci v 3. stupni štúdia. AS TUKE  schváli zloženie svojej 

legislatívnej aj hospodárskej komisie. V priebehu roka 2019 boli vyhlásené a realizované 

doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TUKE za Leteckú fakultu TUKE a do 

študentskej časti AS TUKE za Leteckú fakultu a Stavebnú fakultu TUKE.  Bol zvolený 

zástupca študentskej časti AS TUKE v Správnej rade TUKE.  

AS TUKE v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 24 ods. 1 písm. a) až c) Štatútu TUKE určil, že 

termín volieb kandidáta na funkciu rektora bol 6. máj 2019. Návrhy na kandidátov bolo možné 

podať do 25. marca 2019. K danému termínu bolo podaných sedem písomných návrhov 

s jediným navrhovaným kandidátom: prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc. Dňa 6. 5. 2019 AS 

TUKE v tajnom hlasovaní zvolil za kandidáta na rektora TUKE prof. Ing. Stanislava Kmeťa, 

CSc. Získal hlasy všetkých členov senátu.  AS TUKE prerokoval a schválil návrhy rektora na 

vymenovanie Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD., 

prof. Ing. Iva Petráša, DrSc., doc. Ing. Radovana Hudáka, PhD. a doc. Ing. Jaroslava Porubäna, 

PhD. za prorektorov. 

AS TUKE schválil návrh na vymenovanie Dr. h. c. Ing. Petra Čičmanca, PhD za člena 

Správnej rady TUKE. AS TUKE schválil návrhy na vymenovanie prof. Mareka Štefčeka, prof. 

Miroslava Fikara, doc. Petra Mésároša, prof. Emila Spišáka a prof. Ing. Romana Cimbalu, PhD. 

za členov Vedeckej rady TUKE. AS TUKE schválil členov AS TUKE na výberových 

konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov TUKE. AS TUKE zvolil 

doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. za svojho zástupcu v predsedníctve Rady vysokých škôl 

Slovenskej republiky. 

AS TUKE prijal uznesenie, v ktorom vyjadril zásadný nesúhlas s postupom prijatia 

zmien v rámci novely zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ktoré neboli predmetom diskusie 

odbornej verejnosti a neodzrkadľujú akademické slobody. 

Dôležitou úlohou senátu v priebehu hodnoteného obdobia bolo prerokovanie  

a schvaľovanie Rozpočtu nákladov a výnosov na  Technickej  univerzite  v Košiciach na rok 

2019. Rozdelenie finančných  prostriedkov  bolo  realizované  v  súlade  s metodikou  rozpisu  

dotácií  zo  štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019. 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 aktuálnych  úlohách  a  zámeroch  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 
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o vysokých školách a §16 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach. AS  TUKE schvaľoval 

dodatky vnútorných predpisov TUKE a dodatky, resp. novely štatútov TUKE a fakúlt TUKE. 

AS  TUKE  prerokoval a schvaľoval časový harmonogramu štúdia na TUKE, výšku školného 

a poplatkov spojených so štúdiom a návrhy na uzavretie zmlúv o nájme nehnuteľného majetku 

na čas dlhší ako jeden rok.  

AS TUKE v uplynulom  roku zasadal 7krát a prijal 64 uznesení. Bolo uskutočnené jedno 

hlasovanie korešpondenčnou formou. Zápisy  z rokovaní AS TUKE a prijaté uznesenia sú 

zverejnené na web stránke TUKE. Podrobnejšie sú jednotlivé body rokovania uvedené 

v Prílohe č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 24. 2. 2020 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

            predseda AS TUKE 
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Príloha č.1 

 
 

1. Zasadnutie 12. 2. 2019 

a) Informácia o voľbe predsedu študentskej časti Akademického senátu TUKE 

b) Informácia o voľbe zástupcu študentskej časti AS TUKE v Študentskej rade vysokých 

škôl 

c) Informácia o voľbe zástupcov študentskej časti akademickej obce TUKE v 

Študentskej rade vysokých škôl 

d) Informácia o voľbe zástupcu študentskej časti Akademického senátu TUKE v 

Správnej rade TUKE 

e) Nájomná zmluva s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice 

f) Uzavretie zmlúv o nájme na dobu dlhšiu ako 1 rok 

g) Schvaľovanie štatútu Strojníckej fakulty TUKE 

h) Prerokovanie a schvaľovanie legislatívnej komisie AS TUKE 

i) Prerokovanie a schvaľovanie hospodárskej komisie AS TUKE 

j) Prerokovanie a schvaľovanie Plánu zasadnutí AS TUKE na rok 2019 

 

2. Korešpondenčné hlasovanie  25. 2. 2019 

a) Zrušenie pracoviska – Konzultačné stredisko Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej 

univerzity pri TUKE a zmena Štatútu TUKE a Organizačného poriadku TUKE z 

uvedeného dôvodu 

 

3. Zasadnutie 11. 3. 2019 

a) Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora TUKE 

b) Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti AS TUKE za rok 2018 

c) Prerokovanie a schválenie Ubytovacieho poriadku TUKE 

d) Prerokovanie a schválenie Organizačného poriadku Univerzitnej knižnice TUKE 

 

4. Zasadnutie 6. 5. 2019 

a) Voľba kandidáta na rektora TUKE 

b) Schvaľovanie rozpisu dotácie na rok 2019 

c) Schvaľovanie návrhov za členov Vedeckej rady TUKE 

d) Schvaľovanie návrhu zástupcu AS TUKE v Rade VŠ SR 

 

5. Zasadnutie 27. 5. 2019 

a) Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti TUKE za rok 2018 

b) Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej Správy o hospodárení TUKE za rok 2018 

c) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku TUKE za 

rok 2018 
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d) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Rozpočtu nákladov a výnosov TUKE na rok 

2019 

e) Prerokovanie a schvaľovanie nového vydania Organizačného poriadku Katedry 

spoločenských vied TUKE 

f) Súhlasy s nakladaním majetku TUKE 

g) Informácia o zmene Rokovacieho poriadku Vedeckej rady TUKE 

h) Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu Stavebnej fakulty TUKE 

 

6. Zasadnutie 11. 6. 2019 

a) Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu TUKE 

b) Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Organizačného poriadku TUKE 

c) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku TUKE za 

rok 2018 

d) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na prorektorov TUKE pre funkčné obdobie od 

16. 08. 2019 do 15. 08. 2023 

 

7. Zasadnutie 30. 9. 2019 

a) Prerokovanie a nového znenia Organizačného poriadku Technickej univerzity v 

Košiciach 

b) Prerokovanie a schvaľovanie nového vydania Organizačného poriadku Rektorátu 

Technickej univerzity v Košiciach 

c) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na prorektora TUKE pre funkčné obdobie od 1. 

októbra 2019 

d) Prerokovanie a schvaľovanie návrhov za členov Vedeckej rady TUKE 

e) Voľba zástupcu Akademického senátu TUKE vo Vedeckej rade TUKE 

f) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Štatútu Fakulty umení TUKE 

g) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Štatútu Fakulty výrobných technológií TUKE 

h) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zrušenie pracoviska Inštitút regionálneho a 

komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach dňom 30.09.2019 

i) Návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok 

j) Návrh Príkazu rektora - výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 

2020/2021 

k) Návrh na zmenu aktuálneho Príkazu rektora - výška školného a poplatkov spojených 

so štúdiom v AR 2019/2020 

l) Návrh časového harmonogramu AR 2020/2021 

 

8. Zasadnutie 30. 9. 2019 

a) Návrh zmlúv, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok 

b) Prerokovanie a schvaľovanie nového vydania Organizačného poriadku ŠDaJ TUKE 

c) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Organizačnej zmeny na OHSE 

d) Prerokovanie a schvaľovanie zmeny Štatútu Ekonomickej fakulty TUKE 


