
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach 
 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je orgán, ktorý sa na Technickej univerzite v 
Košiciach kreoval v súlade s § 40 a nasl. zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a  o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). Vznik správnej 
rady súvisel s transformáciou vysokých škôl zo štátnych rozpočtových organizácií na verejnoprávne 
inštitúcie, s prechodom vlastníctva majetku štátu do vlastníctva verejných vysokých škôl a s ich 
prechodom na systém viaczdrojového financovania. 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach sa vo svojej činnosti riadi Štatútom a 
Rokovacím poriadkom Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je zverejnený na 
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/legislativa-tuke-1. 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) započala svoju činnosť dňa 
23.8.2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov správnej rady, ktorých 
vymenoval minister je 14, z toho šesť členov navrhol na vymenovanie rektor TUKE so súhlasom 
Akademického senátu TUKE, šesť členov vybral minister po vyjadrení rektora TUKE, jeden člen bol 
navrhnutý zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE a jeden člen študentskou časťou 
Akademického senátu TUKE. Funkčné obdobie členov 12 členov správnej rady je šesťročné, funkčné 
obdobie člena správnej rady, ktorý je navrhnutý zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE 
je štvorročné, funkčné obdobie člena správnej rady navrhnutého študentskou časťou Akademického 
senátu TUKE je dvojročné. 

 
Kompetencie správnej rady sú upravené v § 41 a 16a, ods. 9 zákona o vysokých školách, 

konkrétne: 
1. Správna rada dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými 

chce univerzita: 
a)    nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej 

sa veci podľa osobitného predpisu (zák.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov) považujú za hmotný majetok alebo urobiť jeho prevod. Za túto cenu sa pokladá 
suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste obvykle predáva taký alebo 
porovnateľný nehnuteľný majetok, 

    b)    nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci   
podľa osobitného predpisu (zák. č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov)  považujú za hmotný majetok alebo urobiť jej prevod, 

    c)     zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity, 
    d)   založiť inú právnickú osobu, vložiť peňažný alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných 

právnických osôb (§ 19 ods. 5 a § 17, ods. 4 zákona), 
    d)   uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16, ods. 6 zákona). Správna rada súhlas neudelí, ak účel 

použitia finančných prostriedkov získaných úverom nie je v súlade s dlhodobým zámerom 
univerzity, alebo splácanie úveru podľa nej ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti univerzity. 

 
2.  K právnym úkonom uvedeným v bode 1. je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov 

správnej rady. 
 
3.  Správna rada po schválení v Akademickom senáte TUKE schvaľuje: 
     a)    rozpočet univerzity (§ 41, ods. 4 zákona), 
     b)    výročnú správu o hospodárení univerzity (§ 16a, ods. 9 zákona). 
 
4.   Správna rada prerokuje a vyjadruje sa najmä k: 
     a)    dlhodobému zámeru univerzity, 
     b)  ďalším záležitostiam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister, rektor, alebo predseda 

akademického senátu, 
     c)    výročnej správe o činnosti. 
 
5.  Členovia správnej rady majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora univerzity   

v zmysle § 24 ods. 1 písm. b) Štatútu TUKE. 
 
6.  Správna rada na návrh jej predsedu určuje plat rektora univerzity v súlade s osobitným predpisom 

(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). 

 
7.  Správna rada najmenej raz ročne zverejňuje na webovom sídle univerzity správu o svojej činnosti. 
  

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/legislativa-tuke-1

