
 1 

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

dňa 26. 05. 2017 o 10:00 h 

 
 

Dňa  26. 05. 2017 o 10:00 hod. sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady Technickej 
univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“ alebo „správna rada“) v priestoroch Technickej univerzity v 
Košiciach.  
 Zasadnutie bolo zvolané písomne podpredsedom správnej rady, ktorý v súčasnom období 
vykonáva funkciu predsedu - Ing. Michalom Ľachom. Zasadnutie bolo zvolané pozvánkou - listom zn. 
7010/2017 (spis č. 2809/2017/R-OLP) zo dňa 10. 04. 2016. 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 § 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 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach v roku 

2016 
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016       
5.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016       
6.  Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016       
7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2017 
8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 
9. Voľba predsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach       
10. Rôzne 

10.1. Nakladanie s majetkom TUKE - Budovateľská 31, Prešov (návrh na predaj časti pozemku  
a zriadenie vecného bremena 

10.2. Nakladanie s majetkom TUKE - Jedlíkova, Košice (návrh na kúpu pozemku) 
10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za rok 2016 
10.4. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
10.5. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017 

11. Diskusia  
12. Záver 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Štyria členovia 

správnej rady sa ospravedlnili.  
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. až 10. programu, 

boli v súlade s rokovacím poriadkom dňa 16 .05. a 17. 05 . 2017 odoslané všetkým členom SR TUKE. 
  
K jednotlivým bodom  zasadnutia: 
 

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

Osobitne privítal prítomných nových členov správnej rady, ktorí v priebehu roka 2016 boli menovaní 
ministrom (Mgr. Jurkovič, Ing. Zemanová, Ing. Kostka). Zároveň privítal rektora, kvestora a predsedu AS 
TUKE, ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých zasadnutí správnej rady.  

K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a program rokovania bol 
jednomyseľne schválený. 

 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 

Podľa. § 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia správnej rady overuje povereným 
členom správnej rady. Podpredseda 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 2016 
8.          Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 
              

Vzhľadom k tomu, že uznesenia zo zasadnutí SR TUKE za rok 2016 obsahuje v celom rozsahu 
aj Správa o činnosti SR TUKE za rok 2016 (bod 8. programu), tieto body boli so súhlasom členov 
správnej rady spojené a vyhodnotené a schválené spolu. 
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Správa o činnosti (ktorá v samostatnej časti D. obsahuje aj uznesenia zo zasadnutí v roku 2016) 
bola doručená všetkým členom správnej rady. Správu na schválenie predložil  podpredseda správnej 
rady. Správa bola vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov z rokovaní 
správnej rady v roku 2016. V roku 2016 bolo prijatých celkom 11 uznesení, ktoré boli všetky splnené. Ich 
zoznam a 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. K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky a bola 
jednomyseľne schválená. 

Následne boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 1/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení 
z jej zasadnutí konaných v roku 2016 bez pripomienok. 
   
Uznesenie č. 2/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016. 
   
 
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 

      Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2016 predniesol rektor TUKE. 
Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2016 udiali na pôde TUKE. Poukázal na pokles 
uchádzačov a tým pádom pokles študentov TUKE, čo sa pozitívne odráža na zvýšenej aktivte 
zamestnancov TUKE v oblasti vedy a výskumu. Informoval o významých zmluvách, ktoré boli podpísané 
medzi TUKE a jej partnermi. Zdôraznil  získanie prestížných ocenení pre zamestnancov univerzity ako 
„Vedec roka“, Študentská osobnosť roka“, ako aj o ukončení výstavby UVP TECHNICOM. Vzhľadom na 
množstvo informácií, ktoré správa obsahuje, popdredseda správnej rady otvoril diskusiu k tomuto bodu 
programu. 

 V rámci diskusie odzneli príspevky/pripomienky/návrhy: 
Mgr. Jurkovič -  vyzdvihol činnosť inkubátorov a start-upov, odporúčal zamerať sa na získavanie projektov   

podporujúcich činnosť týchto pracovísk, 
- informoval sa,  či štruktúra výročnej správy je vyhovujúca a obsahuje všetky oblasti 

činnosti univerzity, v prípade pripomienok - námetov, tieto privíta 
RNDr. Ondáš, PhD., MBA - zhodnotil že pokles študentov univerzity takmer na polovicu je dramatický,  

odporúčal analyzovať dôvody, zatraktívniť študijné programy, 
Ing. Ľach        -  zvýšiť informovanosť, propagáciu vzdelávania na TUKE 
S. D. Buckiso - vypracovať analýzu prečo študenti odchádzajú a nie prichádzajú, riešime to na   

zasadnutiach dlhodobo 
rektor TUKE - reagoval na pripomienky diskutujúcich, pričom zdôraznil, že TUKE dlhodobo analyzuje 
dôvody poklesu študentov a dôvodmi poklesu nie je len otázka vzdelávania, ale kontinuálne aj otázka 
ďalšieho uplatnenia v praxi. Pokles počtu študentov ovplyňuje aj demografická situácia a podľa názoru 
predsedu AS TUKE aj nedostatok stredných škôl technického zamerania. Propagácii TUKE sa od 
začiatku t.r. venuje zvýšená pozornosť hlavne v tom smere, aby prebiehala v spolupráci s fakultami. 
 Po ukončení diskusie boli hlasovaním prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2016 s pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 4/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča kvestorovi Technickej univerzity 
v Košiciach v prípade potreby podať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  pripomienky 
k štruktúre výročnej správy o činnosti. 

T: 31. 07. 2017 
Z: kvestor TUKE 

Uznesenie č. 5/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada Vedenie Technickej univerzity v Košiciach 
vyvinúť maximálne úsilie za účelom zvýšenia počtu študentov a o vypracovanie a predloženie analýzy 
obsahujúcej dôvody poklesu študentov univerzity  a návrh opatrení na ich zvýšenie.  

T: najbližšie zasadnutie 
    správnej rady 
Z: rektor TUKE 
 
 

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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5.     Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 

 Výročnú správu o hospodárení TUKE uviedol rektor TUKE a následne niekoľko základných 
informácií uviedol kvestor TUKE. Správa bola vypracovaná v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková 
výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR predstavovala v roku 2016 sumu vo výške 43 824 180 €, 
pričom celkové výnosy TUKE za rok 2016 predstavovali sumu vo výške 70 897 281,54 €. Z toho je 
zrejmé, že TUKE nie je úplne odkázané len na finančné zdroje/dotáciu z ministerstva. TUKE v roku 2016 
dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo 
výške 977 093,50 €.  

 
6. Schválenie rozdelenia zisku (hospodárskeho výsledku) Technickej univerzity v Košiciach  

za rok 2016 
V rámci tohto bodu programu kvestor TUKE informoval o dosiahnutí kladného hospodárskeho 

výsledku TUKE vo výške 977 093,50 €, ktorý tvorí jednak kladný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej 
činnosti TUKE vo výške 766 635,53 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti vo výške 
210 457,97 €. 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. 

Okrem toho kvestor TUKE zdôvodnil aj záporné čísla uvedené v predloženom materiáli (FVT, 
FBERG, LF, ŠDaJ). 

 
Vzhľadom k tomu, diskusia k bodom 5. a 6. rokovania  bola spojená a  po predložení návrhov 

odzneli krátke diskusné príspevky, nakoniec boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 

Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 bez pripomienok. 
 

Uznesenie č. 7/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku 

(hospodárskeho výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016 bez pripomienok. 
 
 

7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2017 
 Návrh na rozdelenie dotácie TUKE na rok 2017 predložil rektor TUKE. Členovia SR TUKE 
obdržali uvedený materiál v dostatočnom časovom predstihu. Rektor TUKE v rámci informácie uviedol:  
a) Na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2017 pridelená dotácia vo výške 39 694 347 €, 

ktorá  podľa metodiky rozdeľovania rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR  pozostáva hlavne z časti 
určenej na pedagogiku a z časti určenej na vedu a výskum, ktorá neustále narastá. Pridelená 
dotácia na rok 2017 je k rovnakému obdobiu oproti roku 2016 o cca 699 tis. €  nižšia (dôvodom 
zníženia je aj pokles študentov). 

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

Návrh rozdelenia dotácie bol zo strany rektora TUKE vopred  prerokovaný s dekanmi fakúlt a dňa 
21.04.2017 bol schválený v AS TUKE. 
 
 Nasledovala diskusia, v rámci ktorej kvestor TUKE vysvetľoval vybrané ukazovatele z priloženej 
tabuľkovej časti. 
Mgr. Jurkovič - návrh neobsahuje ďalšie - predpokladané  - výnosy a náklady, nie sú rozpočtované iné 

výdavky, neobsahuje predpokladaný hospodársky výsledok. 
RNDr. Ondáš, PhD., MBA - pripojil sa k pripomienkam Mgr. Jurkoviča v tom smere, že predložený návrh 

nie je návrhom na schválenie rozpočtu, ale návrh na rozdelenie dotácie ako jednej časti 
príjmov TUKE. 

Kvestor TUKE - v súčasnom období na veľkosť TUKE (9 fakúlt, ŠDaJ a ďalšie organizačné jednotky) 
ťažko odhadnúť ďalšie príjmy a výnosy, ale hospodársky výsledok bude určite kladný. 

 
Po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 8/2017 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie návrh na rozdelenie dotácie 
pridelenej Technickej univerzite v Košiciach za rok 2017 s pripomienkami. 
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Uznesenie č. 9/2017 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach 

dopracovať návrh na schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2017 a predložiť ho na 
schválenie členom správnej rady hlasovaním per rollam v termíne do 15. 06. 2017. 

 
T: 15. 06. 2017 
Z: kvestor TUKE 

 
8.      Tento bod programu bol prerokovaný spolu s bodom 3. 
 
 
9.      Voľba predsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

Vzhľadom k tomu, že doterajšiemu predsedovi SR TUKE Dr. h. c. JUDr. Ing. Janovi Bílekovi 
skončilo funkčné obdobie dňom 23. 08. 2016, odo dňa 24. 08. 2016  Ing. Ľach, ako podpredseda 
v súlade s § 5 ods. 8 Štatútu SR TUKE vykonával funkciu predsedu. Vzhľadom k tomu, že boli splnené 
všetky podmienky na voľbu predsedu SR TUKE, členovia správnej rady vo voľbách s tajným hlasovaním 
jednomyseľne zvolili za predsedu SR TUKE Ing. Michala Ľacha. Záznam o priebehu a výsledkoch volieb 
je vyhotovený samostatne.  

V dôsledku toho, že podpredseda správnej rady sa stal jej predsedom, pristúpila SR TUKE 
zároveň k voľbe jej podpredsedu. Opäť, na základe výsledkov volieb s tajným hlasovaním bol za 
podpredsedu SR TUKE jednomyseľne zvolený Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. Aj v tomto prípade 
záznam o priebehu a výsledkoch volieb je vyhotovený samostatne.  

Overovaním platnosti hlasovacích lístkov a ich sčítaním boli poverení Ing. Zemanová a RNDr. 
Ondáš, PhD., MBA. 

 
 

10. Rôzne 
 V rámci tohto bodu SR TUKE prerokovala a schválila: 

10.1. Nakladanie s majetkom TUKE - Budovateľská 31, Prešov (návrh na predaj časti pozemku  
a zriadenie vecného bremena 

10.2. Nakladanie s majetkom TUKE - Jedlíkova, Košice (návrh na kúpu pozemku) 
10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za rok 2016 
10.4. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
10.5. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017 

 
      K jednotlivým bodom: 

10.1. Nakladanie s majetkom TUKE - Budovateľská 31, Prešov (návrh na predaj časti pozemku  
a zriadenie vecného bremena 
Správna rada TUKE prerokovala návrh na predaj časti pozemku a zriadenie vecného bremena 

k pozemku, ktorý je v dlhodobom nájme Tenisovej akadémie Prešov, s.r.o. a ktorá so súhlasom 
univerzity realizuje výstavbu tenisových kurtov. Predaj časti pozemkov a zriadenie vecného bremena 
súvisí s výstavbou novej trafostanice a prekládky elektrického vedenia uloženého v zemi. Návrh bol 
schválený vo Vedení TUKE a AS TUKE dňa 15. 05. 2017. SR TUKE v tejto súvislosti prijala 
nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 10/2017 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a udeľuje predchádzajúci súhlas s 
návrhom rektora TUKE na: 
a) predaj časti pozemku vo výmere cca 6 m

2
, ktorý bude odčlenený z pozemku, ktorý je vlastníctvom 

Technickej univerzity v Košiciach zapísaný na LV č. 4645 ako pozemok registra C KN parcela č. 
6098/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8260 m

2
, kat. územie Prešov, obec Prešov, okres 

Prešov za cenu, ktorá bude určená znaleckým posudkom, 
b) zriadenie vecného bremena k pozemku ktorý je vlastníctvom Technickej univerzity v Košiciach 

zapísaný na LV č. 4645 ako pozemok registra C KN parcela č. 6098/1 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 8260 m

2
, kat. územie Prešov, okres Prešov, spočívajúceho v povinnosti vlastníka (TUKE) 

pozemku strpieť uloženie a realizáciu stavby a umožniť prístup k zriadenej stavbe za účelom 
vykonania údržby a opráv po celú dobu životnosti stavby za jednorázovú odplatu vo výške určenej 
znaleckým posudkom, 

všetko v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. 
Správna rada TUKE za týmto účelom súhlasí s uzavretím: 

a) Zmluvy o uzavretí  budúcej kúpnej zmluvy a následne Kúpnej zmluvy, 
b) Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a následne  Zmluvy o zriadení 

vecného bremena. 
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10.2. Nakladanie s majetkom TUKE - Jedlíkova, Košice (návrh na kúpu pozemku) 

   V súvislosti s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov pod budovami v areáli Jedlíkova 
v Košiciach bol vo Vedení TUKE a AS TUKE dňa 15. 05. 2017 schválený návrh na kúpu pozemku, 
ktorým by bola vysporiadaná ďalšia časť areálu ŠDaJ. Po prerokovaní v SR TUKE bolo prijaté uznesenie: 
 
Uznesenie č. 11/2017 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a udeľuje súhlas 
s uzavretím Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku od p. Terézie Kováčovej, Košice, ktorý je 
zapísaný na LV č. 14259 ako pozemok registra E KN parc. č. 6547/2 - orná pôda vo výmere 1750 m

2
, k.ú. 

Terasa, obec Košice - Západ, okres Košice II. a nachádza sa v areáli Jedlíkova v Košiciach za cenu, 
ktorá je určená znaleckým posudkom. Zároveň Správna rada TUKE odporúča jednať o úhrade kúpnej 
ceny na splátky. 
 

10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za rok 2016 
Tento bod programu bol prejednávaný bez účasti rektora TUKE. Predseda SR TUKE podal 

informáciu o tom, že kritéria, ktoré boli rektorovi TUKE stanovené na to, aby mu bola udelená odmena, 
boli podľa predložených podkladov zo strany kvestora TUKE splnené. Po krátkej diskusii k tomuto bodu 
a po následnom  hlasovaní, bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie  č. 12/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny 
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2016. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje 
výšku odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a jej vyplatenie. Zároveň ukladá kvestorovi 
Technickej univerzity v Košiciach oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a 
zabezpečiť vyplatenie odmeny.          
         T: najbližší výplatný termín 
         Z: kvestor TUKE 

 
10.4. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
        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. 
366/2016 Z.z. k úprave platu rektora TUKE s účinnosťou od 01. 01 .2017.  
       
Uznesenie  č. 13/2017 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje plat 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 výške, 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 vyplácanie platu. 
         

T: ihneď 
         Z: kvestor TUKE  
 

10.5. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017  
V ďalšej časti tohto bodu rokovania správna rada schválila kritéria na udelenie odmeny rektorovi 

TUKE za rok 2017: 
 
Uznesenie č. 14/2017 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach  za rok 2017: 

1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach k 31. 12. 2017, 
2. zabezpečenie vybavenia budov UVP TECHNICOM, PK 10 a PK 12 prístrojovým a interiérovým 

vybavením minimálne vo výške 2 mil. EUR, 
3. získanie projektov zo štrukturálnych fondov minimálne vo výške 3 mil. EUR, 
4. vyvinúť maximálnu snahu za účelom zvýšenia počtu študentov na TUKE, zabezpečiť vypracovanie 

a predloženie analýzy obsahujúcej dôvody poklesu študentov univerzity  a návrh opatrení na ich 
zvýšenie.  
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11.       Diskusia 

  Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.  
 
 

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

 Najbližšie zasadnutie SR TUKE sa uskutoční  na jeseň 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           Ing. Michal Ľach 

                      predseda správnej rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

V Košiciach 29. 05. 2017 
Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková 
Záznam overil:  RNDr. J. Ondáš, PhD., MBA 
 


