
 
 

Akademický senát  
Rektorát TUKE 

Letná 9  │  042 00 Košice 

 
  

ZÁPISNICA   
zo zasadnutia AS TUKE dňa 16. novembra 2020 

    
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.  Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania  prof. Cimbala 

6.  Interpelácie prof. Cimbala 

7. Prerokovanie a schvaľovanie  Príkazu rektora – Organizačné zmeny na 

Technickej univerzite v Košiciach 

prof. Kmeť 

8. Prerokovanie a schvaľovanie  Zmluvy o založení záujmového združenia 
právnických osôb -  Centrum výskumu vodíkových technológií a jeho 
stanov 

prof. Kmeť 

9. Prerokovanie a schvaľovanie Spoločného stanoviska akademických 
senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému 
integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné 
Slovensko 

prof. Cimbala 

10. Rôzne prof. Cimbala 

11. Záver rokovania prof. Cimbala 

  

Priebeh rokovania:  

  

1. Otvorenie rokovania   

Zasadnutie AS TUKE sa 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 27 členov AS TUKE a senát je teda uznášania sa schopný. V úvode 
boli senátori oboznámení so spôsobom hlasovania a tajnej voľby prostredníctvom systému Webex. 
 
2. Schvaľovanie programu rokovania   

Program navrhol predseda AS TUKE prof. Cimbala. 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov navrhol predseda AS TUKE Ing. Juraja Vagnera, PhD., Ing.-Paed. IGIP a Ing. Mareka 
Macíka. 
39/2020 AS TUKE zvolil Ing. Juraja Vagnera, PhD., Ing.-Paed. IGIP a Ing. Mareka Macíka za  overovateľov 
zápisnice zasadnutia zo dňa 16. 11. 2020. 

 
 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 



4. Kontrola uznesení 

Neboli prijaté žiadne zročné uznesenia.  
 
5. Výsledok korešpondenčného hlasovania 

Predseda AS TUKE informoval členov senátu o výsledkoch korešpondenčného hlasovania ohľadom 
vyhlásenia k zverejnenému dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný 
a reformný plán“.  
38/2020 Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach schválil stanovisko ku zverejnenému 
dokumentu "Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný a reformný plán. 
 
 Doc. Glova ponúkol možnosť účasti na Košickom ekonomickom fóre – online prístup navrhol 

rozposlať všetkým členom senátu. 

 Prof. Brestovič informoval senátorov ohľadom prijatých stanovísk zo zasadnutia Rady vysokých škôl, 

ktoré reagujú na spomínaný dokument.  
 

6. Interpelácie   

 Doc. Peter Tauš vzniesol interpeláciu ohľadom logistiky presťahovania laboratórneho vybavenia 

v priestoroch TUKE na Popradskej ulici. Odpovedal kvestor TUKE, Ing. Behún, ktorý vysvetlil, že celý 

proces bude realizovaný v roku 2021 a dotknuté fakulty budú o postupe včas informované. 

 Ing. Vagner vzniesol interpeláciu za neprítomnú študentskú LF TUKE Martinu Halvatú. Interpelácia 

sa týka prehodnotenia poplatkov za ubytovanie študentov, ktorí boli nútení opustiť internáty TUKE 

z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie na Slovensku. Odpovedal prorektor pre vzdelávanie 

TUKE prof. Lumnitzer, ktorý ubezpečil, že sa touto otázkou už zaoberajú a predpokladá 1/3 úhradu 

bytného pre spomínaných študentov v nasledujúcich mesiacoch.  

 

7. Prerokovanie a schvaľovanie  Príkazu rektora – Organizačné zmeny na TUKE 

Rektor TUKE predstavil navrhované organizačné zmeny, ktoré sú reakciou na viaceré prijímané kroky 

ministerstva školstva v oblasti financovania vysokých škôl s avizovaným ponížením o cca 75 mil. € 

v najbližších troch rokoch. Snahou vedenia univerzity je zároveň kritérium, aby na žiadnom pracovisku 

neutrpela kvalita poskytovaných služieb. V detailom predstavení organizačnej zmeny pokračoval pán 

kvestor TUKE, ktorý v prezentácii ukázal viacero záverov z dôvodovej správy.  

 doc. Peter Tauš sa opýtal, či by sa nezjednodušili procesy, keby si niektoré nákupy realizovali 

fakulty vo vlastnej réžii. Pán rektor odpovedal, že v prípade, že sa to ukáže ako efektívne, tak 

s tým plne súhlasí. 

 Doc. Sučik sa opýtal, ako to bude realizované s položkami, ktoré sa týkajú OHSE – napr. revízie 

a energetika. Odpovedal pán kvestor, ktorý naznačil, že by malo dôjsť k úsporám. TUKE bude 

naďalej investovať do technologických riešení a budú zohľadňované aj finančné motivačné 

aspekty.  

40/2020 AS TUKE  schvaľuje návrh rektora TUKE na vykonanie organizačnej zmeny na TUKE 
s účinnosťou od 01.05.2021 na základe Príkazu rektora č. 23/2020 „Organizačné zmeny na Technickej 
univerzite v Košiciach“. 

 
8. Prerokovanie a schvaľovanie  Zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb -  

Centrum výskumu vodíkových technológií a jeho stanov  
Návrh zmluvy okomentoval pán rektor, ktorý spomenul podpísanie memoranda o založení Centra 
výskumu vodíkových technológií, ktoré sa konalo 18. septembra 2020 medzi TUKE, UPJŠ a SAV 
a poďakoval zainteresovaným osobám, ktoré sa touto problematikou využitia vodíkových technológií 
na TUKE zaoberajú.  
 

ZA NÁVRH 26 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



41/2020 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí so založením a členstvom TUKE 
v záujmovom združení právnických osôb  „Centrum výskumu vodíkových technológií“ a zároveň 
schvaľuje jeho stanovy. 

ZA NÁVRH 25 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

 

9. Prerokovanie a schvaľovanie Spoločného stanoviska akademických senátov slovenských univerzít 

a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné 

Slovensko  

Spoločné stanovisko senátov predložil predseda AS TUKE, ktorý inicioval, aby tento materiál obdžali 
riadiace orgány, ako ucelený materiál, pod ktorým budú podpísané všetky zaangažované univerity. 
42/2020 AS TUKE schvaľuje Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít                     
a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné 
Slovensko. 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 

 
10. Rôzne 

 prof. Cimbala oboznámil senátorov so stanoviskom k sťažnosti doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc. Na 

obmedzovanie vedeckého bádania. 

43/2020 AS TUKE schvaľuje stanovisko k žiadosti doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc. 
 prof. Brestovič informoval senátorov o záveroch rokovania Rady vysokých škôl. 

 pán rektor spolu s predsedom AS TUKE poďakovali členom senátu za spoluprácu v roku 2020 

a zapriali pevné zdravie do ďalších dní. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZNESENIA 

zo zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 16. 11. 2020 
 

38/2020  AS TUKE schválil stanovisko ku zverejnenému dokumentu "Moderné a úspešné Slovensko, 
Národný integrovaný a reformný plán. 

39/2020  AS TUKE zvolil Ing. Juraja Vagnera, PhD., Ing.-Paed. IGIP a Ing. Mareka Macíka za  
overovateľov zápisnice zasadnutia zo dňa 16. 11. 2020. 

40/2020    AS TUKE schvaľuje návrh rektora TUKE na vykonanie organizačnej zmeny na TUKE 
s účinnosťou od 01.05.2021 na základe Príkazu rektora č. 23/2020 „Organizačné zmeny na 
Technickej univerzite v Košiciach“. 

41/2020 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí so založením a členstvom TUKE 
v záujmovom združení právnických osôb  „Centrum výskumu vodíkových technológií“ 
a zároveň schvaľuje jeho stanovy. 

42/2020 AS TUKE schvaľuje Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít                     
a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a 
úspešné Slovensko. 

43/2020  AS TUKE schvaľuje stanovisko k žiadosti doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc. 
 
 
 
 
Ing. Juraj Vagner, PhD., Ing.-Paed. IGIP                                                                        Ing. Marek Macík 

                     člen AS TUKE                                                                                                    člen ŠK AS TUKE 

 

 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

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


