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Z á z n a m 
zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného  

dňa 15.05.2015 o 08:30 hod. 

 
 

Dňa  15.05.2015 o 08:30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity 
v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“) v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.  
 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Dr.h.c. JUDr. Ing. Janom Bílekom 
listom zn. 1/SrTU/2015 (7891/2015) zo dňa 13.04.2015. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 
členom SR TUKE, rektorovi Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), kvestorovi TUKE a predsedovi 
Akademického senátu (AS) TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady 
bolo pozvanie pre informáciu zaslané  dekanom 9 fakúlt TUKE.  
 
 Zasadnutie správnej rady sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Program: 
 
1. Úvod 
      Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda správnej rady 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
      predseda správnej rady 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach 

v roku 2014 
      predseda správnej rady 
4.  Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
      rektor TUKE 
5.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
      rektor TUKE 
6.  Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
      rektor TUKE 
7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2015 

rektor TUKE 
8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
      predseda správnej rady  
9. Rôzne 

9.1. Informácia o kontrolnej činnosti na Technickej univerzita v Košiciach za obdobie rokov  
      2012 - 2014 
9.2.  Informácia o stave investičnej výstavy na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2014 
9.3.  Doplatenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
9.4.  Schválenie platu rektora Technickej univerzity v Košiciach a platu zvoleného kandidáta  
       na funkciu rektora s účinnosťou od 16.08.2015. 

10. Diskusia  
11. Záver 
       

Vzhľadom na závažnosť jednotlivých bodov programu zasadnutia, ktoré boli predmetom 
schvaľovania a kde sa vyžaduje 2/3 účasť, ako aj s ohľadom na oznámenia niektorých členov SR 
o nemožnosti zúčastniť sa zasadnutia, bola predsedom SR TUKE zvolená kombinovaná forma 
zasadnutia a to tak, že 9 členov SR TUKE, ktorí sa zúčastnili zasadnutia, hlasovali priamo na 
zasadnutí a  5 členov bolo vyzvaných na hlasovanie per rollam. Hlasovaním per rollam potvrdili svoje 
kladné vyjadrenia 4 členovia. Z uvedeného vyplýva, že SR TUKE bola uznášania schopná, nakoľko sa 
jej hlasovania zúčastnilo 13 členov. 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4 až 9. programu, 
boli v súlade s rokovacím poriadkom dňa 07.05.2015 odoslané všetkým členom SR TUKE. 

  
K jednotlivým bodom  zasadnutia: 
 

1. Úvod  
Predseda SR TUKE v úvode privítal prítomných členov správnej rady a pozvaných hostí. 

Osobitne privítal a rektor TUKE predstavil prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., ktorý bol AS TUKE 
zvolený na kandidáta na funkciu rektora a ktorý by mal byť prezidentom SR menovaný za rektora 
TUKE s účinnosťou od 16.08.2015.  

K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a program rokovania 
bol jednomyseľne schválený. 
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2. Ustanovenie overovateľa záznamu 

V zmysle ust. §-u 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia správnej rady overuje 
povereným členom správnej rady. Predseda správnej rady  poveril  overením záznamu 
z prebiehajúceho zasadnutia RNDr. Jozefa Ondáša, PhD., MBA. 

 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity   

v Košiciach  v roku 2014 
Vzhľadom k tomu, že uznesenia zo zasadnutí SR TUKE za rok 2014 boli sčasti (8 uznesení) 

vyhodnotené na zasadnutí SR v decembri 2014, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že  vyhodnotenie 
uznesení za rok 2014 obsahuje aj Správa o činnosti SR TUKE za rok 2014, tento bod bol vyhodnotený 
spolu s bodom 8. tohto programu. 

 
4.       Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 

      Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2014 predniesol rektor TUKE. 
Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2014 udiali na pôde TUKE, o poklese 
študentov a nízkom počte zahraničných študentov, o postavení TUKE, ktorá je najlepšia v rámci 
vysokých škôl v SR v čerpaní fondov EÚ. Informoval o významých zmluvách, ktoré boli podpísané 
medzi TUKE a jej partnermi. Zdôraznil význam návštev členov vedenia TUKE v zahraničí, získanie 
prestížných ocenení pre zamestnancov univerzity ako „Vedec roka“, Študentská osobnosť roka“, ako 
aj o úspechoch v oblasti investičnej výstavby TUKE financovanej predovšetkým z fondov EÚ.  
  
5.     Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 

 Výročnú správu o hospodárení TUKE predniesol rektor TUKE. Správa bola vypracovaná 
v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR 
predstavovala v roku 2014 sumu vo výške 41 094 137 €, pričom celkové výnosy TUKE za rok 2014 
predstavovali sumu vo výške 69 103 848 €. Z toho je zrejmé, že TUKE nie je úplne odkázané len na 
finančné zdroje z ministerstva. TUKE v roku 2014 dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  
z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo výške 1 004 421 €.  

V rámci diskusie vystúpil Ing. Ľach s otázkou týkajúcou sa nárastu nákladov na odber médií, čo 
zdôvodnil kvestor TUKE neustálym nárastom počtu IT technológií obstarávaných zo štrukturálnych 
fondov, ako aj prebiehajúcou investičnou výstavbou a pribúdajúcimi laboratóriami. 

Kvestor TUKE na otázku JUDr. Ing. Bíleka, týkajúcu sa vysokého stavu pohľadávok TUKE 
odpovedal v tom duchu, že väčšia časť pohľadávok vznikla na prelome rokov 2014 - 2015 a je už 
vysporiadaná. 
 Po ukončení diskusie týkajúcej sa hospodárenia, poklesu študentov a čerpania fondov EÚ 
bolo prijaté uznesenie: 
 
Uznesenie č. 1/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014. 

 
Uznesenie č. 2/2015 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014. 

 
6. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 

V rámci tohto bodu programu rektor TUKE informoval o dosiahnutí kladného hospodárskeho 
výsledku TUKE vo výške 1 044 421 €, ktorý tvorí jednak kladný hospodársky výsledok v oblasti 
hlavnej činnosti TUKE vo výške 653 675 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti vo výške 
350 745 €. Uvedený zisk je v zmysle návrhu určený na tvorbu rezervného fondu. Vzhľadom k tomu, že 
TUKE nevykazuje stratu z minulých rokov, môže použiť rezervný fond na účely stanovené príslušnými 
právnymi predpismi. 

Vzhľadom k tomu, že otázkam hospodárenia a kladnému hospodárskemu výsledku bola 
venovaná diskusia pri bodoch 4. a  5., po predložení návrhu neodzneli žiadne diskusné príspevky 
a bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 3/2015 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku 
(hospodárskeho výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 bez pripomienok. 
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7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2015 
 Návrh rozpočtu TUKE na rok 2015 predložil rektor TUKE. Členovia SR TUKE obdržali 
uvedený materiál v dostatočnom časovom predstihu. Rektor TUKE uviedol 4 základné skutočnosti:  
a) Na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2015 pridelená dotácia vo výške 38 829 443 

€, ktorá  podľa metodiky rozdeľovania rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR  pozostáva hlavne z časti 
určenej na pedagogiku (cca 60%) a z časti určenej na vedu a výskum (cca 40%), pričom 
pridelená dotácia na rok 2015 je k rovnakému obdobiu oproti roku 2014 o cca 270 tis. € nižšia. 

b) Podrobne informoval členov SR TUKE o systéme - metodike rozdelenia rozpočtu z úrovne 
ministerstva -  aké kritériá sa posudzujú pre časť „pedagogickú“ (počty študentov, podiel na 
umeleckej tvorbe, podiel na publikačnej činnosti) a aké pre časť „veda a výskum“ (výkony podľa 
KA, grantová úšpešnosť domáca a zahraničná, od iných subjektov, počty doktorandov a pod.) 

c) Uviedol, že TUKE spomedzi 20 vysokých škôl, ktorým ministerstvo prideľuje dotáciu, stále patrí 
medzi 3 s najvyššou dotáciou. 

d) Pri deľbe rozpočtu na TUKE sa v podstate používajú tie isté kritériá ako ministertsvo, avšak 
TUKE využíva princíp solidárnosti s ohľadom na výsledky niektorých fakúlt. 

Návrh rozdelenia rozpočtu bol zo strany rektora TUKE vopred  prerokovaný s dekanmi fakúlt a dňa 
11.05.2015 bol schválený v AS TUKE. 
 doc. RNDr. Olčák, CSc.  vysvetlil, že rozdelenie rozpočtu prebieha v AS TUKE bez problémov, 
nakoľko zástupcovia fakúlt sú si vedomí toho, že návrh je stále vopred prerokovaný s dekanmi. 
 V rámci diskusie Ing. Ľach reagoval na problémy pri získavaní študentov napr. na HF 
s možnosťou zlepšenia jej marketingovej činnosti a to aj formou vytvorenia atraktívnejších študijných 
odborov, vytvorením medziodborového študijného programu, príp. navrhol uvažovať aj o zmene názvu 
fakulty. 
 Rektor TUKE v odpovedi na návrhy Ing. Ľacha uviedol, že vytvorenie medziodborového štúdia 
je problematické, nakoľko toto nevieme započítať do tzv. výkonov. 
 Ing. Podstránsky navrhol zvýšenie voliteľnosti predmetov medzi jednotlivými fakultami, čo by 
napomohlo zvýšiť výkony na fakultách s klesajúcim počtom študentov. 

RNDr. Ondáš podotkol potrebu zvýšenej informovanosti akademickej obce a parametroch 
delenia rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR a o zvýšenej angažovanosti fakúlt na naplnení týchto 
paremetrov -kritérií. 

Rektor TUKE a prof. Kmeť zdôraznili potrebu zlepšenia marketingovej činnosti napr. na HF 
TUKE. 
 
Uznesenie č. 4/2015 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej 
univerzity v Košiciach na rok 2015. 
 
 
8. Schvaľovanie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok   

2014 
 Správu o činnosti (ktorá v samostatnej časti D. obsahuje aj uznesenia zo zasadnutí v roku 
2014) obdržali všetci členovia SR. Správu na schválenie predložil  predseda správnej rady. Správa 
bola vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov z rokovaní správnej 
rady v roku 2014. V roku 2014 bolo prijatých celkom 17 uznesení, ktoré boli všetky splnené. Ich 
zoznam, ako aj celá správa o činnosti je zverejnená na: http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-
univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti a z uvedeného dôvodu vyhodnotenie plnenia uznesení nie 
je súčasťou tohto záznamu. 
  
Uznesenie č. 5/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014. 
   
9.      Rôzne 
 V rámci tohto bodu SR TUKE prerokovala a schválila: 

9.1.  Informácia o kontrolnej činnosti na Technickej univerzita v Košiciach za obdobie rokov  
       2012 - 2014 
9.2.  Informácia o stave investičnej výstavy na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2014 
9.3.  Doplatenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
9.4.  Schválenie platu rektora Technickej univerzity v Košiciach a platu zvoleného kandidáta  
       na funkciu rektora s účinnosťou od 16.08.2015. 

 
 
 
 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti
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      K jednotlivým bodom: 
 

9.1. Informácia o kontrolnej činnosti na Technickej univerzita v Košiciach za obdobie rokov  
      2012 - 2014 
     Správa o kontrolnej činnosti bola odoslaná všetkým členom SR TUKE. Na rokovanie SR bol 

prizvaný aj PhDr. Zibrinyi, vedúci Referátu kontroly Rektorátu TUKE. 
V rámci diskusie Ing. Ľach a JUDr. Ing. Bílek navrhli, aby v prípade, ak boli zistené 

nedostatky, správa obsahovala aj spôsob a termín ich odstránenia, príp. či bola voči porušovateľom 
vyvodená pracovnoprávna zodpovednosť.  
 
Uznesenie č. 6/2015 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o kontrolnej činnosti na 
Technickej univerzite v Košiciach za obdobie rokov 2012 - 2014 s pripomienkami. Správna rada 
odporúča, aby najbližšie predkladaná správa obsahovala aj vyhodnotenie odstránenia zistených 
nedostatkov. 

T: stály 
Z: rektor TUKE 

 
9.2.  Informácia o stave investičnej výstavy na Technickej univerzite v Košiciach za rok   
2014 

Celkové výdavky na zhodnotenie dlhoodobého majetku (hnuteľného a nehnuteľného) 
predstavovalo v roku 2014 sumu vo výške 5 930 395 €. V rámci tejto sumy boli najviac využité  zdroje 
z fondov EÚ a to celkom vo výške  4 364 460 €. Z najdôležitejších - stále prebieha výstavba budovy 
UVP TECHNICOM, v súčasnosti sa rekonštruuje sa 12 budov v rámci projektov INFRA III. a IV. 
výmenou okien, opravou a výmenou striech a novými fasádami. 

 
Uznesenie č. 7/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o stave investičnej 

výstavby na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2014 bez  pripomienok. 
 
 
9.3.  Doplatenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
Tento bod programu bol prejednávaný bez účasti rektora TUKE. Predseda SR TUKE podal 

informáciu o tom, že na zasadnutí SR TUKE konanom dňa 05.12.2014 bolo prijaté uznesenie č. 
15/2015, na základe ktorého bola rektorovi TUKE poskytnutá časť odmeny za rok 201, ktorá mu bola 
vyplatená vo výplate za mesiac december 2014. Vzhľadom na splnenie  jednotlivých kritérií, ktorých 
vyhodnotenie predložil kvestor TUKE, po diskusii k tomuto bodu a po následnom  hlasovaní, bolo 
prijaté nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie  č. 8/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií 
na udelenie odmeny za rok 2014, jednomyseľne schvaľuje doplatenie odmeny rektorovi Technickej 
univerzity v Košiciach do výšky, ktorá bude kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach oznámená 
osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne písomne 
oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie odmeny.
            
         T: najbližší výplatný termín 
         Z: kvestor TUKE 

 
9.4. Schválenie platu rektora Technickej univerzity v Košiciach a platu zvoleného kandidáta 

na funkciu rektora s účinnosťou od 16.08.2015 
        V súvislosti  s platovými náležitosťami rektora TUKE v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo v súlade s cit. zákonom a jeho novelou č. 
393/2014 Z.z. k úprave platu rektora TUKE s účinnosťou od 01.01.2015 a následne bude realizovaná 
ďalšia zákonná úprava s účinnosťou od 01.07.2015. 
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 Uznesenie  č. 9/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje plat súčasného 
rektora Technickej univerzity v Košiciach v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo výškach, ktoré budú kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach 
oznámené osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne 
písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplácanie 
platu. 
        T: 1 .  úprava - ihneď 

2. úprava  - 30.06.2015 
        Z: kvestor TUKE  
 
 V dôsledku toho, že platové náležitosti rektora TUKE schvaľuje SR TUKE a s účinnosťou od 
16.08.2015 dôjde k výmene na poste rektora TUKE, SR TUKE prerokovala návrh na schválenie platu 
budúcemu rektorovi TUKE s účinnosťou od 16.08.2015 za podmienky, že kandidát zvolený AS TUKE, 
bude prezidentom SR menovaný do funkcie s účinnosťou od 16.08.2015. 
 
Uznesenie  č. 10/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje plat rektora 
Technickej univerzity v Košiciach s účinnosťou od 16.08.2015 v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške, ktorá bude kvestorovi Technickej 
univerzity v Košiciach oznámená osobitným listom za podmienky, že navrhovaný kandidát na funkciu 
rektora bude menovaný za rektora Technickej univerzity v Košiciach prezidentom SR. Zároveň ukladá 
kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplácanie platu s účinnosťou od 16.08.2015 
 
        T: 16.08.2015 
        Z: kvestor TUKE  
         

 
10.       Diskusia 

  Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.  
 

11.       Záver 
 Na záver rokovania predseda správnej rady poďakoval členom a hosťom za aktívnu účasť na 
rokovaní.   
 

 Najbližšie zasadnutie SR TUKE sa uskutoční  na jeseň 2015. 
 
 
 
 

 
 
                      Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 

                      predseda správnej rady 
 
 
 
 
 
 
  
 

V Košiciach 19.05.2015 
Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková 
Záznam overil:  RNDr. J. Ondáš, PhD., MBA 
 


