TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
AK ADEMICKÝ SENÁT

Letná 9
042 00 Košice

ZÁPISNICA

zo zasadnutia AS TUKE dňa 28. marca 2011

Program zasadnutia:
BOD

PROGRAM

PREDKLADATEĽ

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania
Schvaľovanie programu rokovania
Schvaľovanie overovateľov zápisu a členov volebnej komisie
Interpelácie
Vyhlásenie volieb na kandidáta na rektora TUKE
Schvaľovanie člena výberovej komisie delegovaného AS TUKE na
obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov Rektorátu TUKE
(neverejné rokovanie)
Rôzne

doc. Olčák
doc. Olčák
doc. Olčák
doc. Olčák
doc. Olčák

6.
7.

doc. Olčák
doc. Olčák

Priebeh rokovania:
1) Otvorenie rokovania
- 25 prítomných členov AS TUKE.
2) Schvaľovanie programu rokovania
ZA NÁVRH

PROTI NÁVRHU

0

ZDRŽALI SA

0

3) Schvaľovanie overovateľov zápisu
Uznesenie č. 11/2011
ZA NÁVRH
PROTI NÁVRHU
23

0

ZDRŽALI SA

2

25

4) Interpelácie
- odpoveď na interpeláciu doc. Wohlfahrta: na parkovisku na Watsonovej ulici sa bude do
konca letného semestra 2010/2011 inštalovať rampový a kamerový systém.
- odpoveď na interpeláciu Bc. Kuruca: uskutočnilo sa stretnutie so zainteresovanými ohľadom
informačného systému MAIS. Prebieha nahadzovanie nových prvkov do systému a stále
prebieha proces skvalitňovania procesov.
5) Vyhlásenie volieb na kandidáta na rektora TUKE
Uznesenie č. 12/2011
ZA NÁVRH
PROTI NÁVRHU
25
0

ZDRŽALI SA

prof. Števulová navrhla, aby na webovej stránke AS TUKE bola uverejnená aj vzorová
návrhová listina.

0

6) Schvaľovanie člena výberovej komisie delegovaného AS TUKE na obsadenie
pracovných miest vedúcich zamestnancov Rektorátu TUKE (neverejné rokovanie)
Uznesenie č. 13/2011
ZA NÁVRH

25

PROTI NÁVRHU

0

ZDRŽALI SA

0

PROTI NÁVRHU

0

ZDRŽALI SA

1

Uznesenie č. 14/2011
,

ZA NÁVRH

24

7) Rôzné
▪ doc. Olčák informoval o vzdaní sa členstva doc. Malíka v Hospodárskej komisii AS TUKE
Uznesenie č. 15/2011
ZA NÁVRH

-

25

PROTI NÁVRHU

0

ZDRŽALI SA

0

▪ prof. Terpák informoval o zmene na poste predsedu Hospodárskej komisie AS TUKE.
▪ PhDr. Čekanová informovala o potrebe pripomienkovania dokumentu z RVŠ.
▪ doc. Farkašová o zrušení potvrdzovania účasti na zasadnutí AS TUKE.
▪ prof. Čižmár informoval o:
podpísaní dotačnej zmluvy s MŠVVaŠ SR,
zmenách v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu,
svojej opätovnej kandidatúre na funkciu rektora.

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Akademického senátu TUKE dňa 28.03.2011

11/2011

AS TUKE zvolil overovateľov zápisu v zložení:
PhDr. Helena Džupková, Ing. Miloš Singovszki

12/2011

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 je 9. máj 2011. Návrhy na
kandidátov je možné podať do 11. apríla 2011 do 12,00 hodiny v miestnosti predsedu
AS TUKE, miestnosť č. 122, blok A, 1. poschodie. Predvolebné zhromaždenie
k voľbám na funkciu rektora sa uskutoční 2. mája 2011 o 14,00 hodine v Aule
Maxima. Do 18. apríla 2011, do 12,00 hod., kandidáti na funkciu rektora odošlú
v elektronickej forme hlavné body svojho programu na adresy: dusan.olcak@tuke.sk a
maria.mrazova@tuke.sk (sekretariát AS TUKE). Hlavné body programu kandidátov
budú zverejnené na informačnej tabuli a na web stránke AS TUKE
(http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/akademicky-senattuke/aktuality/ ).
Písomné návrhy kandidátov na funkciu rektora z radov profesorov a docentov TUKE
môžu predsedovi AS TUKE podávať:
a) členovia akademických senátov fakúlt, ktorí pre svojho kandidáta preukázateľne
získajú podporu aspoň 20% členov svojho akademického senátu,
b) ostatní členovia akademickej obce univerzity, ktorí pre svojho kandidáta
preukázateľne získajú podporu aspoň 150-tich členov akademickej obce TUKE,
c) členovia Správnej rady TUKE.
Písomný návrh musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, funkciu a rodné číslo navrhovateľa a zoznam členov AS
podporujúcich navrhovaného kandidáta s uvedením ich mena, priezviska, funkcie,
rodného čísla a ich podpisu, ak navrhovateľmi sú členovia AS fakulty,
b) zoznam aspoň 150 členov akademickej obce TUKE podporujúcich svojho
kandidáta s uvedením ich mena, priezviska, funkcie, rodného čísla a ich podpisu,
ak návrh nie je podávaný členmi AS fakulty,
c) meno, priezvisko, funkciu, rodné číslo a podpis navrhovateľa, ak navrhovateľ je
členom Správnej rady TUKE,
d) meno, priezvisko, funkciu, trvalé bydlisko a rodné číslo navrhnutého kandidáta,
e) zhodnotenie predpokladov navrhovaného kandidáta pre vedenie TUKE napísané
navrhovateľom, resp. navrhovateľmi,
f) písomné prehlásenie navrhnutého o súhlase s kandidatúrou na funkciu rektora,
g) stručnú životopisnú charakteristiku kandidáta s uvedením výsledkov jeho vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti,
h) v prípade kandidáta s vedeckou hodnosťou DrSc. je potrebné doložiť overenú
kópiu dokladu,
i) fotografiu navrhovaného o rozmeroch 180x240 mm.

13/2011

AS TUKE schválil člena výberovej komisie delegovaného AS TUKE na obsadenie
pracovných miest vedúcich zamestnancov Rektorátu TUKE na obdobie do 5.11.2014.

14/2011

AS TUKE schválil náhradníka člena výberovej komisie delegovaného AS TUKE na
obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov Rektorátu TUKE na obdobie do
5.11.2014.

15/2011

AS TUKE schvaľuje za člena Hospodárskej komisie AS TUKE doc. Ing. Jána Kizeka,
PhD.

PhDr. Helena Džupková
člen AS TUKE

Ing. Miloš Singovszki
člen ŠK AS TUKE

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
zapísal: Ing. Adrián Harčár

