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Príloha č. 2 k Štatútu Technickej univerzity v Košiciach
PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
§ 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Technická univerzita v Košiciach (ďalej len "TUKE") sa riadi v oblasti hospodárenia všeobecnými právnymi
predpismi, zákonom a z neho vyplývajúcimi vnútornými predpismi, ku ktorým patria:
a) štatút univerzity, ktorého súčasťou sú tieto pravidlá hospodárenia,
b) vnútorný platový poriadok,
c) štipendijný poriadok.
(2) Okrem toho sa TUKE riadi internými normami, ktorými sú príkazy, rozhodnutia, opatrenia a smernice rektora,
rozhodnutia, smernice a metodické pokyny kvestora. Súčasti univerzity môžu vydávať aj vlastné vnútorné predpisy, tieto však
musia byť v súlade s platnými právnymi celoškolskými predpismi.
(3) TUKE sa v oblasti hospodárenia riadi zmluvami o poskytovaní štátnych dotácií, ktoré uzatvára s Ministerstvom
školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré určujú ich účel, spôsob použitia a vyúčtovania.
§ 2
Hospodárenie
(1) TUKE hospodári na princípoch viaczdrojového financovania. TUKE má tieto zdroje finančných prostriedkov:
a) hlavným zdrojom financovania sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytuje ministerstvo na uskutočňovanie
akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj TUKE a sociálnu
podporu študentov,
b) podnikateľská činnosť v súlade so zákonom,
c) školné, poplatky spojené so štúdiom a prijímacím konaním,
d) dary,
e) ostatné výnosy.
(2) TUKE môže so súhlasom AS TUKE a SR TUKE používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk na
výskumnú a vývojovú činnosť a na financovanie kapitálových výdavkov za podmienok stanovených v § 16, ods. 7 až 9
zákona.
(3) Výšku dotácie stanovuje a poskytuje TUKE ministerstvo na základe dotačnej zmluvy podľa zverejnených,
každoročne upresňovaných a reprezentáciou vysokých škôl prerokovaných pravidiel.
(4) TUKE ako verejná vysoká škola hospodáriaca prevažne so štátnymi prostriedkami je povinná konať hospodárne a
efektívne využívať poskytnuté prostriedky v súlade s dotačnou zmluvou.
(5) Za účelné a efektívne využívanie dotácie, jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za riadne hospodárenie s
majetkom TUKE zodpovedá ministrovi rektor.
(6) Všetky súčasti TUKE sú povinné používať majetok na plnenie úloh vo vzdelávacej, vedeckej, výskumnej,
vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti. V súlade so zákonom ho môžu využívať aj na podnikateľskú činnosť a na
poskytovanie služieb pre študentov a zamestnancov TUKE za podmienok podľa § 18 § 94, ods. 3 zákona.
(7) Všetky súčasti TUKE sú povinné viesť riadnu evidenciu majetku a pri nakladaní s ním sa riadiť príslušnými
právnymi a vnútornými predpismi. Spôsob obstarania majetku, jeho evidencie a ďalšieho nakladania s ním upravuje osobitný
vnútorný predpis, ktorý schvaľuje AS TUKE.
§ 3
Účtovníctvo
(1) TUKE vedie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov podvojné
účtovníctvo, pričom používa účtovnú osnovu pre neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.
(2) TUKE vedie účtovníctvo ako jedna účtovná jednotka v členení na jednotlivé súčasti.
(3) V účtovníctve sa oddelene účtuje hlavná činnosť a podnikateľská činnosť.
(4) Na konci kalendárneho roka zostavuje TUKE ročnú účtovnú závierku, ktorej súčasťou je vyúčtovanie výsledkov
hospodárenia. Ročná účtovná závierka TUKE musí byť overená auditorom najmenej raz za 3 roky.
§ 4
Rozpočet TUKE
(1) Na finančné zabezpečenie TUKE zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov v zmysle § 16 zákona.
Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu TUKE (§ 18 ods. 3 zákona).
(2) Na dotačnom účte TUKE sú vedené výnosy a náklady:
a) všetky investičné aj neinvestičné dotácie od ministerstva,
b) tuzemské granty (projekty) z ministerstva a grantových agentúr.
(3) Na bežnom účte sú vedené výnosy a náklady:
a) zo školného,
b) z poplatkov spojených so štúdiom,
c) z darov,
d) z výnosov od nadácií a neinvestičných fondov,
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e) zo združených prostriedkov,
f) z úverov od bánk,
g) za ubytovanie a stravovanie študentov,
h) za ubytovanie a stravovanie zamestnancov,
i) z predaného majetku a duševného vlastníctva,
j) z grantov od nadačných fondov a právnických osôb,
k) zo zahraničných grantov, pokiaľ poskytovateľ netrvá na osobitnom účte,
l) ďalšie výnosy zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.
(4) Na účte podnikateľskej činnosti sú vedené všetky výnosy a náklady z tejto činnosti.
(5) Na účte sociálneho fondu je vedená povinná tvorba sociálneho fondu, ktorej výška a použitie sú dohodnuté
v kolektívnej zmluve TUKE.
§ 5
Finančné fondy
(1) TUKE zriaďuje rezervný fond, ktorý sa tvorí z výnosov z:
a) rozdelenia hospodárskeho výsledku (zisku) za predchádzajúci kalendárny rok vo výške najmenej 40 %,
b) darovaných prostriedkov,
c) dedičstva.
(2) Rezervný fond sa používa na krytie straty za bežný rok alebo krytie straty z minulých rokov. Ak sú po použití
rezervného fondu podľa tohto paragrafu voľné prostriedky rezervného fondu, možno ich použiť na:
a) úhradu sankcií za porušenie všeobecne záväzných predpisov,
b) združovanie prostriedkov na plnenie úloh, na ktoré bola TUKE zriadená,
c) doplnenie fondu reprodukcie,
d) doplnenie štipendijného fondu.
(3) TUKE zriaďuje fond reprodukcie, ktorý sa tvorí z výnosov z:
a) rozdelenia hospodárskeho výsledku (zisku) za predchádzajúci kalendárny rok po určení prídelu do rezervného fondu,
b) darovaných prostriedkov,
c) dedičstva,
d) odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku,
e) prídelov z rezervného fondu.
f) z odpisov dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa odpisového plánu, okrem majetku
obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
g) zo zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pri jeho fyzickej likvidácii okrem
majetku obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
h) zo zostatkovej ceny predaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku okrem majetku
obstaraného z dotácií určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
i)
z rozdielu výnosov z predaja dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku a súčtu zostatkovej ceny
a nákladov vynaložených v súvislosti s predajom v prípade predaja za cenu vyššiu ako je súčet zostatkovej ceny
predaného majetku a nákladov vynaložených v súvislosti s predajom,
j) z prostriedkov od iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združení prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného
a dlhodobého nehmotného majetku.
(4) Prostriedky fondu reprodukcie je možné použiť na:
a) financovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, vrátane jeho technického
zhodnotenia,
b) poskytovanie prostriedkov podľa uzavretých zmlúv o združovaní prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
c) splátky úverov prijatých na financovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku
alebo jeho technického zhodnotenia.
(5) TUKE zriaďuje štipendijný fond, ktorý sa tvorí z výnosov z:
a) rozdelenia hospodárskeho výsledku (zisku) za predchádzajúci rok po určení prídelu do rezervného fondu,
b) z výnosov z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
c) darovaných prostriedkov,
d) dedičstva,
e) časti dotácie na sociálnu podporu študentov určenej na sociálne štipendiá,
f) časti výnosov zo školného (§ 92, ods. 18 zákona),
g) prídelov z rezervného fondu.
(6) Štipendijný fond možno použiť na poskytovanie:
a) sociálneho štipendia študentom z časti dotácie na sociálnu podporu študentov,
b) štipendií študentom v súlade so štipendijným poriadkom TUKE,
c) pôžičiek študentom.
(7) Rozdelenie zisku TUKE sa uskutoční po schválení Výročnej správy o hospodárení TUKE za predchádzajúci
kalendárny rok v AS TUKE a v SR TUKE, najneskôr do konca bežného kalendárneho roka.
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§ 6
Podnikateľská činnosť
(1) TUKE v súlade so zákonom (§ 18) môže vykonávať podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej vykonáva za úhradu
činnosti nadväzujúce na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu
na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku.
(2) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností, k uskutočňovaniu ktorých bola
TUKE ako verejná vysoká škola zriadená.
(3) Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti na
TUKE upravuje osobitný vnútorný predpis, ktorých schvaľuje AS TUKE.
§ 7
Financovanie účelových zariadení
TUKE financuje výdavky svojich účelových zariadení, ktorými sú študentské domovy a jedálne, ubytovne
zamestnancov, zariadenia pre vzdelávanie študentov i zamestnancov, knižnice, telocvične, športové a kultúrne zariadenia,
pokiaľ slúžia študentom a zamestnancom.
§ 8
Poskytovanie príspevkov na stravu
(1) Vo vlastných stravovacích zariadeniach poskytuje TUKE svojim zamestnancom jedno hlavné jedlo denne.
(2) V prípade odľahlosti pracoviska umožňuje TUKE zamestnancom sa stravovať v stravovacích zariadeniach iných
vysokých škôl, alebo v zmluvných stravovacích zariadeniach formou stravovacích poukážok.
(3) Zamestnancom prispieva TUKE na stravu v súlade s platnými predpismi do výšky 55 % stravného.
(4) Študentom prispieva TUKE na stravu sumou, ktorú stanovuje ministerstvo.
§ 9
Hospodárenie fakúlt a ďalších súčastí TUKE
(1) Fakulty a ostatné súčasti TUKE sa riadia ustanoveniami týchto pravidiel hospodárenia a vlastnými pravidlami,
ktoré musia byť v súlade so zákonom, s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi TUKE.
(2) Fakulty a súčasti TUKE zostavujú pre svoju potrebu na kalendárny rok rozpočet, ktorý musí byť vyrovnaný.
(3) Vyúčtovanie výsledkov hospodárenia fakúlt a súčastí TUKE sú obsahom výročnej správy o hospodárení za
príslušný rok.
(4) Za výsledky hospodárenia, dodržanie účelovosti, finančnej disciplíny a za nakladanie s majetkom zodpovedajú
rektorovi dekani fakúlt a vedúci ďalších súčastí TUKE.
(5) Rozdelenie finančných prostriedkov pre fakulty a ďalšie súčasti TUKE (rozpočet TUKE) po schválení v AS
TUKE schvaľuje SR TUKE. Po schválení rozpočtu je tento rozpísaný na jednotlivé súčasti TUKE vrátane záväzných
ukazovateľov a ďalších podmienok finančného hospodárenia v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvo rozpočtu MŠ SR na príslušný rok.
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