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I. Úvod 
 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je orgán, ktorý sa na Technickej 
univerzite v Košiciach kreoval v súlade s ust. § 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“). Vo svojej činnosti riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom Správnej 
rady Technickej univerzity v Košiciach, ktorý bol schválený ministrom školstva SR.  

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“) započala 
svoju činnosť dňa 23.8.2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov SR 
TUKE, ktorých vymenoval minister je v súčasnosti 14, z toho šesť členov navrhol na 
vymenovanie rektor Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „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.  
  Správna rada Technickej univerzity v Košiciach pracovala v roku 2010 v zložení: 
Predseda: JUDr. Ing. Ján Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  George F. Babcoke 
   Ing. Peter Čičmanec 
   prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 
   Ing. František Knapík 
   Ing. Fedor Michališin 
   RNDr. Jozef Ondáš, PhD. 
   Jana Pažurová 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   Ing. Vladimír Soták 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková. 
 V roku 2010 bolo predĺžené členstvo v SR TUKE štyrom jej členom, z toho trom do 
roku 2016 a jednému do 2012 (člen navrhnutý študentskou časťou AS TUKE). 

Informácie o SR TUKE,  jej postavení, právomociach, ako aj záznamy z jednotlivých 
zasadnutí sú zverejňované na webovej stránke univerzity - 
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada. 

 
Táto správa pozostáva z  5 častí, ktorými sú: 

a) informácia o konkrétnych zasadnutiach, ich program 
b) zloženie správnej rady – prípadné zmeny v jej zložení, účasť členov na jednotlivých 

zasadnutiach 
c) odporúčania správnej rady na jednotlivých zasadnutiach 
d) súpis uznesení za rok 2010 
e) stručné hodnotenie za rok 2010 

 
 



3 
 

II. 
 

SR TUKE v roku 2010 mala celkom 4 rokovania, z ktorých boli dve riadne zasadnutia 
a dve rokovania per rollam, na ktorých prijala celkom 17 uznesení. Predmetom rokovaní bolo 
najmä schvaľovanie Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2009, schvaľovanie rozpočtu 
TUKE na rok 2010, prerokovanie výsledkov hospodárenia TUKE v roku 2009, udeľovanie 
súhlasu so založením iných právnických osôb, resp. vkladov do iných právnických osôb, 
schvaľovanie platových náležitostí rektora TUKE, stanovenie kritérií na  udelenie odmeny 
rektorovi TUKE a ich vyhodnotenie, ako iných materiálov, ktoré na zasadnutie správnej rady 
predkladal rektor TUKE. 

 
1. 

Zasadnutie konané dňa 23.4.2010 
 

A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  23.4.2010 o 10,00 hod. sa uskutočnilo riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch 

TUKE. 

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR JUDr. Ing. Janom Bílekom a ktorého 
okrem členov SR sa zúčastnili aj rektor TUKE,  kvestor TUKE a predseda Akademického 
senátu (AS) TUKE. Pozvánka pre informáciu bola zaslaná  dekanom 9 fakúlt TUKE.  
Program zasadnutia: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity  

v Košiciach v roku 2009 
4. Schvaľovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2010 
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2009 
6. Prerokovanie výsledkov hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2009  
 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor, Ing. Marcel Behún, kvestor 
7. Schvaľovanie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok   

2009      
8. Informácia o investičnej výstavbe realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach 

v roku 2009, plán na rok 2010 a ďalšie zámery 
9. Rôzne       
10. Diskusia  
11. Záver 
           Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli všetkým členom vopred 
doručené, overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia bol predsedom SR poverený Ing. 
Fedor Michališin. 
 V ďalšom bode programu predseda SR podal ústnu informáciu o plnení uznesení zo 
zasadnutí správnej rady konaných v  roku 2009. 
            Návrh rozpočtu TUKE na rok 2010 predložil rektor TUKE, ktorý informoval o tom, 
že oproti roku 2009 došlo k zmene v podieloch poskytovanej dotácie, kde na tzv. pedagogiku 
je určených 60 % finančných prostriedkov a na tzv. vedu a výskum 40%. Rozpis dotácie na 
TUKE kopíruje metodiku MŠ SR s tým, že je modifikovaný o úpravu vzájomne 
započítateľných výkonov medzi fakultami a celoškolskými pracoviskami. Dotácia na rok 
2010 poskytnutá zo strany MŠ SR  pre TUKE je oproti roku 2009 vyššia. Rozpočet TUKE 
bol schválený v AS TUKE dňa 22.3.2010. Po ukončení diskusie bolo prijaté uznesenie č. 
1/2010, ktoré je uvedené v časti D. tejto správy. 
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            Výročná správa o činnosti nebola predložená na schválenie, nakoľko bola vydaná 
nová Smernica MŠ SR č. 8/2010, ktorá zaviedla nový dokument  – Výročná správa vysokej 
školy, ktorá v sebe zahŕňa doterajšiu výročnú správu o činnosti a výročnú správu 
o hospodárení, preto boli 2 body rokovania spojené. Termín predloženia novej správy na MŠ 
SR bol stanovený na 30.4.2010. Predpokladaný termín konečnej verzie správy bol cca do 
31.5.2010. Vzhľadom na uvedené bola výročná správa prerokovaná SR TUKE formou per 
rollam. 
            Návrh Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2009 
v písomnej podobe obdržali všetci členovia SR, na schválenie  ho predložil  predseda SR 
TUKE. Správa bola vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov 
z rokovaní správnej rady v roku 2009.  
          K predloženej správe neboli žiadne pripomienky, bolo prijaté uznesenie uvedené v časti 
D. 
          V rámci informácií o investičných akciách realizovaných v r. 2009 bola zhodnotená 
investičná činnosť v roku 2009 (napr. ukončenie a kolaudácia budovy Centra knižničných 
služieb a VTI, rekonštrukcia vzduchotechniky v  Aule Maxima, zateplenie budovy Němcovej 
5), ale aj z fondov EÚ (napr. oprava sociálnych zariadení v budove Letná 9, Watsonova 4, 
výmena technologických zariadení OST 1607 a 1609). V roku 2010 bolo MŠ SR schválených 
5 investičných akcií v celkovom objeme cca 10,5 mil. EUR s dotáciou na rok 2010 vo výške 
6,1 mil. EUR. Významnou akciou, ktorej zahájenie sa uskutočnilo 23.4.2010 za prítomnosti 
podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR p. Mikolaja, bolo poklepanie základného 
kameňa stavby TECHNICOM.  
          V rámci rôzneho  SR TUKE prerokovala: 
a)  komplexné vyhodnotenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2009 (bez 

účasti rektora TUKE) 
b)  plat rektora TUKE (platový postup v rámci platovej triedy) 
c)  kontrola  ročnej účtovnej závierky auditorom 
d)  zamietnutie žiadosti o  odkúpenie bytu 
e) udelenie súhlasu so započatím prác súvisiacich so vstupom TUKE do s.r.o.  a udelenie 

predchádzajúceho súhlasu so vznikom Univerzity tretieho veku ako občianskeho združenia 
podľa § 829 Občianskeho zákonníka spolu s UPJŠ, UVLaF a EU Bratislava-PHF Košice. 

 
B. Zloženie členov správnej rady, účasť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 12 členov správnej rady, t.j. správna rada bola 

uznášaniaschopná. Dvaja  členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili (účasť 86 %).  
Členovia správnej rady: 

Predseda: JUDr. Ing. Ján Bílek 
Členovia:  George F. Babcoke  
   Ing. Peter Čičmanec 
                 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 
   Ing. František Knapík 
                         Ing. Michal Ľach  
   Ing. Fedor Michališin 
   RNDr. Jozef Ondáš, PhD. 
   Jana Pažurová 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   Ing. Vladimír Soták  - ospravedlnený 
   Ing. Dušan Tomašec - ospravedlnený 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga  
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C. Odporúčania správnej rady 
1. V rámci schvaľovania rozpočtu bolo rektorovi TUKE odporúčané vytvoriť rezervu na   

pokrývanie neočakávaných výdavkov. 
2. V záujme predchádzania nedostatkom pri vedení účtovníctva bolo kvestorovi TUKE 

odporúčané, aby auditor priebežne ročne vykonával kontrolu vedenia účtovníctva. 
 

D. Súpis uznesení 
            E. Stručné hodnotenie 
 Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere správy. 
 

 
2. 

Rokovanie per rollam 1. 
  

 V zmysle uznesenia č. 2/2010 zo zasadnutia SR TUKE konaného dňa 23.4.2010 
a v súlade s § 7 Rokovacieho poriadku SR TUKE bola dňa 15.6.2010 členom SR  TUKE  
zaslaná Výročná správa o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2009. Termín 
vyjadrenia jednotlivých členov SR bol  stanovený do 2.7.2010. 
 Na základe uvedenej výzvy bolo doručených 12 vyjadrení od členov SR TUKE, ktorí 
k predloženej správe a jej obsahu nemali pripomienky. Napriek tomu SR TUKE odporúča 
vedeniu TUKE prijať opatrenia vo forme vnútorného aktu riadenia, v ktorom by boli  
stanovené úlohy za účelom:  
1.  dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2010  
2.  dosiahnutia zisku v oblasti podnikateľskej činnosti TUKE  minimálne vo výške 250 000 €  
3.  získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov minimálne vo výške 3 320 000 

€. 
 Na základe uvedených stanovísk bolo prijaté uznesenie (v časti D. správy), ktoré bolo 
doručené na Ekonomický odbor Rektorátu TUKE. 
  

3. 
Rokovanie per rollam 2. 

 
V súlade § 7 Rokovacieho poriadku SR TUKE vo výnimočných a naliehavých 

prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne zabezpečiť stanoviská potrebného počtu 
členov správnej rady formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov 
o stanovisko spôsobom rokovania per rollam. 
 V súlade s týmto ustanovením predložil predseda SR TUKE  členom správnej rady 
dňa 15.10.2010 návrh rektora TUKE návrh Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 
bremena a predkúpneho práva uzavretej v zmysle § 588, § 151n, § 602 a nasl. Občianskeho 
zákonníka a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov. Na základe predloženej kúpnej zmluvy by mala byť realizovaná kúpa 
nehnuteľnosti – budovy s príslušným pozemkom v Prešove na ul. Bayerova 1 pre potreby 
Fakulty výrobných technológií. V súčasnom období je uvedená fakulta v priestoroch, ktoré sú 
predmetom kúpy, v nájme. 
Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 22.10.2010. 
 Na základe uvedenej výzvy bolo doručených 12 vyjadrení od členov SR TUKE,  ktorí 
predložili 2 vecné pripomienky. 
          Prijaté uznesenie (v časti D. správy) bolo doručené rektorovi TUKE. 
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4. 
Zasadnutie konané dňa 10.12.2010 

 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  10.12.2010 o 10,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie SR v priestoroch Technickej 

univerzity v Košiciach . 

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR TUKE. Pozvánka bola adresovaná 
všetkým 14 členom SR TUKE, rektorovi TUKE, kvestorovi TUKE a predsedovi AS TUKE. 
V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku SR TUKE bolo pozvanie pre informáciu 
zaslané  dekanom 9 fakúlt TUKE.  
Program: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu          
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity  

v Košiciach v roku 2010 
4. Informácia o projektoch získaných Technickou univerzitou v Košiciach v roku 2010          
5. Prerokovanie informácie o stave čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu Technickej 

univerzity v Košiciach za rok 2010 – stav k 30.9.2010 
6. Prerokovanie informácie o stave mimorozpočtových príjmov  Technickej univerzity 

v Košiciach v roku 2010 so zameraním na nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ  
7. Informácia o investičnej výstavbe realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach 

v roku 2010 a o stave energetického hospodárstva – stav k 30.9.2010 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania SR, boli v súlade s rokovacím 
poriadkom odoslané všetkým členom SR TUKE. 

Overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia bol poverený  RNDr. Jozef Ondáš, 
PhD. 

V úvode boli dovzdané menovacie dekréty JUDr. Ing. Janovi Bílekovi,  Ing. 
Vladimilovi Podstránskemu a Ing. Fedorovi Michališinovi, ktorým bolo predĺžené členostvo 
v SR TUKE. 

V rámci informácie o projektoch získaných TUKE v roku 2010 rektor TUKE 
v pripravenej prezentácii priblížil členom SR TUKE súčasný stav v oblasti financovania, 
vzdelávania, ako aj plnenia Dlhodobého zámeru TUKE. Poukázal na celkom 31 projektov 
získaných z Operačného programu MŠ SR (objem cca 55,9 mil. EUR), pri ktorých je 5% 
spoluúčasť prijímateľa,  na vznik 5 centier excelentnosti a na významnú spoluprácu s praxou 
(U.S.Steel Košice, T-Systems Slovakia, TEKO, IBM, Getrag Ford, Volkswagen Slovakia 
a pod.), ktorá sa podpísala na rekonštrukcií učební, ako aj na organizácii spoločných podujatí 
(napr. Deň otvorených dverí TUKE). 

Pre prerokovanie  informácie o stave čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu TUKE za 
rok 2010 bol predložený písomný materiál, ktorý obsahoval stav čerpania dotácie zo štátneho 
rozpočtu, ktorá bola pridelená TUKE na rok 2010 so stavom k 30.9.2010. Do konca roku 
2010 bol predpoklad vyčerpania celej pridelenej dotácie. 

    V ďalšom bode boli podrobne prerokované jednotlivé aktivity TUKE súvisiace 
so stavom mimorozpočtových príjmov TUKE, ktorými sú predovšetkým zdroje zo 
štrukturálnych fondov EÚ, zdroje z vlastnej podnikateľskej činnosti a iné, napr. z darovacích 
zmlúv, zmlúv o reklame a iných zmlúv, ktoré TUKE uzavrela napr. s U.S.Steel Košice, T-
Systems Slovakia, Tepláreň Košice, Nadácia Tatra banky, SAPTU, n.f.   



7 
 

    Informáciu o stave investičnej výstavby a o stave energetického hospodárstva obdržali 
všetci členovia SR TUKE v písomnej podobe, bližšie vysvetlenia poskytol kvestor TUKE, 
kde poukázal na 27 realizovaných investičných akcií jednak z pridelenej dotácie MŠ SR, 
jednak z fondov EÚ, ale aj z vlastných zdrojov TUKE. 
V rámci  bodu rôzne sa SR TUKE zaoberala: 
a)  udelenie predchádzajúceho súhlasu so vstupom TUKE do s.r.o. - Albatros Aviation 

Services, s.r.o. Košice vložením nepeňažného vkladu – hnuteľnej veci – trenažéra. 
b)  vyhodnotenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2010 (bez účasti rektora 

TUKE) 
c)  vzhľadom na povinnosť zachovávať mlčanlivosť bola podaná stručná informácia o stave 

právnych sporov s bývalými zamestnancami Stavebnej fakulty TUKE  
Všetky uznesenia prijaté pri jednotlivých bodoch programu sú uvedené v časti D. tejto správy.          
        

B. Zloženie, účasť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov SR TUKE, t.j. správna rada bola 

uznášaniaschopná. Traja  členovia sa vopred ospravedlnili (účasť 79 %).  
Členovia správnej rady: 

Predseda: JUDr. Ing. Ján Bílek 
Členovia:  George F. Babcoke  - ospravedlnený 
   Ing. Peter Čičmanec 
   prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 
   Ing. František Knapík 
                         Ing. Michal Ľach  
   Ing. Fedor Michališin 
   RNDr. Jozef Ondáš, PhD. 
   Jana Pažurová 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   Ing. Vladimír Soták  - ospravedlnený 
   Ing. Dušan Tomašec  
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga – ospravedlnený. 

 
C. Odporúčania správnej rady 

1. Potreba propagácie vysokoškolského vzdelávania nielen na stredných, ale už na základných 
školách, potreba angažovať sa v záujmovej činnosti už na základných školách 
a zaujímavým spôsobom prezentovať potrebu vzdelávania. 

 
D. Súpis uznesení za rok 2010 
V roku 2010 prijala správna rada celkom 17 uznesení: 
 

Uznesenie č. 1/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje rozpočet Technickej univerzity 
v Košiciach na rok 2010 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 2/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o priebehu prác 
na Výročnej správe vysokej školy. Správna rada zároveň žiada rektora Technickej univerzity 
v Košiciach, aby po vypracovaní Výročnej správy vysokej školy predložil túto Správnej rade 
Technickej univerzity v Košiciach na schválenie per rollam.  
   T: 15.6.2010 
         Z: rektor TUKE 
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Uznesenie č. 3/2010 
Správna rada schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za 
rok 2009 bez pripomienok. 
 
Uznesenie  č.  4/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po splnení všetkých stanovených kritérií na 
udelenie odmeny za rok 2009, 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: 30.4.2010 
                Z: kvestor TUKE 
Uznesenie  č.  5/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach 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: 30.4.2010 
               Z: kvestor TUKE 
Uznesenie č. 6/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada, aby vedenie Technickej univerzity 
v Košiciach každoročne vykonávalo kontrolu ročnej účtovnej závierky auditorom. 
    
 T: stály 
                 Z: kvestor TUKE 
Uznesenie č. 7/2010 
Správna rada Technickej univerzity v  Košiciach prerokovala žiadosť Ing. Rodziňákovej, 
CSc. o odkúpenie  bytu. Správna rada konštatuje, že udelenie súhlasu s prevodom  
nehnuteľnosti bez návrhu rektora nie je v jej kompetencii. 
 
Uznesenie č. 8/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so založením 
združenia podľa § 829 Občianskeho zákonníka s názvom „Univerzita tretieho veku v 
Košiciach“ podľa predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 9/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí so započatím procesu vstupu 
Technickej univerzity v Košiciach do spoločnosti s ručením obmedzeným s Albatros Aviation 
Services, s.r.o., Košice. 
 
Uznesenie č.  10/2010  
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o činnosti  
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2009 bez pripomienok. Správna rada zároveň 
odporúča vedeniu Technickej univerzity v Košiciach prijať opatrenia na dosiahnutie kladného 
hospodárskeho výsledku  v roku 2010, na dosiahnutie zisku v oblasti podnikateľskej činnosti 
a získanie ďalších finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov v roku 2010. 
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Uznesenie č.  11/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení 
vecného bremena a predkúpneho práva uzavretú v zmysle § 588, § 151n, § 602 a nasl. 
Občianskeho zákonníka a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov s  pripomienkami. 

Uznesenie č. 12/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o projektoch 
a ďalších aktivitách Technickej univerzity v Košiciach v roku 2010. 
 
Uznesenie č. 13/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o stave čerpania 
dotácie zo štátneho rozpočtu pridelenej Technickej univerzite v Košiciach v roku 2010 – stav 
k 30.9.2010 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 14/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o stave 
mimorozpočtových príjmov Technickej univerzity v Košiciach v roku 2010 so zameraním na 
nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 15/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o investičnej 
výstavbe realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2010 a o stave 
energetického hospodárstva – stav k 30.9.2010 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 16/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so vstupom 
a nepeňažným vkladom Technickej univerzity v Košiciach do Albatros Aviation Sevices, 
s.r.o. so sídlom v Košiciach, Michalovská 1,  podľa predloženého návrhu. 
 
Uznesenie  č. 17/2010 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie 
odmeny rektorovi TUKE za rok 2010. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje 
vyplatenie časti odmeny (zálohy) rektorovi  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 vyplatenie časti (zálohy) odmeny.  
 Schválenie doplatenia odmeny do výšky, ktorá bola schválená na zasadnutí dňa 
10.12.2010, bude realizované na najbližšom zasadnutí správnej rady. 

      
           T: a) vyplatenia zálohy: 31.12.2010 

                                                                                        b) doplatenie odmeny: po jarnom 
                                                                                                zasadnutí správnej rady  

                                                                                         Z: kvestor TUKE  
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            E. Stručné hodnotenie za rok 2010 
 Správna rada TUKE  aj v roku 2010 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 
vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov 
TUKE. 
 
 

III. 
Záver 

 
Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE v roku 2010 môžeme tak ako aj po iné 

roky konštatovať, že významní odborníci z praxe, zástupcovia štátnych a samosprávnych 
orgánov, ako i významných firiem, ktorí sa stali členmi SR TUKE, poskytli Technickej 
univerzite v Košiciach množstvo praktických a odborných rád do ďalšej jej činnosti. 

Opäť pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s  Dr.h.c. prof. Ing. 
A. Čižmárom, CSc., Ing. Behúnom, kvestorom TUKE a v neposlednom rade aj s predsedom 
Akademického senátu TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na všetkých zasadnutiach správnej 
rady.  
 
 
V Košiciach  3.6.2011 
 
 
 
 
 
 
 
                           Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek, v.r. 

  predseda  
         Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


