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I. Úvod 
 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je orgán, ktorý sa na Technickej univerzite 
v Košiciach kreoval dňa 23. 08. 2002 podľa § 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 vysokých školách“). Vo svojej činnosti riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom Správnej rady 
Technickej univerzity v Košiciach, ktorý bol schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).  

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“ alebo „správna rada“) 
zahájila svoju činnosť dňom 23. 08. 2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov 
SR TUKE, ktorých vymenoval minister podľa § 40 zákona o vysokých školách je štrnásť (14), z toho 
šesť (6) členov navrhol na vymenovanie rektor Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) so 
súhlasom Akademického senátu TUKE, šesť (6) členov vybral a menoval minister po vyjadrení rektora 
TUKE,  jeden (1) člen bol navrhnutý zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE a jeden (1) 
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 a funkčné obdobie člena správnej rady navrhnutého 
študentskou časťou Akademického senátu  TUKE  je dvojročné.  

Kompetencie správnej rady sú ustanovené v § 41 a 16a, ods. 9 zákona o vysokých školách a 
zároveň v § 7 Štatútu SR TUKE.  

 
  Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  pracovala  v roku 2016 v zložení: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek – do 23. 08. 2016  
                        (menovaný ministrom po vyjadrení rektora  TUKE) 
 
Podpredseda:    Ing. Michal Ľach  
   (menovaný ministrom po vyjadrení rektora) 
 
Členovia:  a) menovaní ministrom po vyjadrení rektora TUKE: 

 Ing. Dušan Tomašec 
 Ing. Peter Žiga, PhD. 
 Ing. Fedor Michališin – do 23. 08. 2016 
 Ing. Vladimír Podstránsky – do 23. 08. 2016 
 Mgr. Jozef Jurkovič – od 15. 11. 2016 

   Ing. Róbert Szabó, PhD. – od 15. 11. 2016 
   Ing. Lucia Zemanová – od 06. 12. 2016 
    
                          b) menovaní ministrom na návrh rektora TUKE so súhlasom Akademického senátu  

TUKE: 
                          Scott D. Buckiso                           
                          Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.   
                          RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA     
                          MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

              Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták                           
                          JUDr. Zdenko Trebuľa  
 
                         c) menovaný ministrom na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE: 
                         doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
 
                        d) menovaní ministrom na návrh študentskej časti Akademického senátu TUKE: 
  Ing. Miroslav Mičko, PhD. – do 14. 11. 2016 

 Ing. Ján Kostka – od 15. 11. 2016 
 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 
 V roku 2016 nastali 4 zmeny v zložení SR TUKE, z ktorých 3 spočívali v ukončení funkčného 
obdobia (JUDr. Ing. Jan Bílek, Ing. Vladimír Podstránsky, Ing. Fedor Michališin) a 1 odvolaním člena 
SR TUKE navrhnutého študentskou časťou Akademického senátu TUKE z dôvodu ukončenia štúdia 
(Ing. Miroslav Mičko, PhD.). 
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 Od 23. 08. 2016, kedy bol skončilo členstvo v správnej rade JUDr. Ing. Bílekovi, ktorý bol 
zároveň predsedom správnej rady, jeho funkciu podľa § 5 ods. 8 Štatútu správnej rady vykonáva 
podpredseda – Ing. Michal Ľach. 
 

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

 
 
Táto správa pozostáva z 3 častí: 

I. Úvod. 
II. Hodnotenie činnosti. 
III. Záver. 
 
  Časť II. Hodnotenie činnosti, pozostáva z 2 samostatných bodov (podľa počtu zasadnutí SR 
TUKE), ktoré sa delia na časti: 
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 2016, 
e) stručné hodnotenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada
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II. Hodnotenie činnosti 
 

SR TUKE rokovala v roku 2016 dvakrát, jedno zasadnutie boli riadne zvolané a jedno sa 
uskutočnilo hlasovaním formou per rollam. Pravidelné - druhé riadne zasadnutie - sa v roku 2016 
neuskutočnilo jednak z dôvodu ukončenia členstva 4 členov a pomerne problematického procesu 
vymenovania nových členov, ktorí boli menovaní až v polovici novembra a začiatkom decembra 2016, 
ako aj z dôvodu zdĺhavého procesu zvolania správnej rady (30 dňová lehota na doručenie pozvánok 
pred zasadnutím správnej rady). V neposlednom rade to bola aj zaneprázdnenosť ostatných členov 
SR TUKE na konci roka.  

Na zasadnutiach SR TUKE konaných v roku 2016 bolo prijatých celkom 11 uznesení. 
Predmetom rokovaní boli hlavne: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2015, Výročná správa 
o hospodárení TUKE za rok 2015, Dlhodobý zámer TUKE na roky 2016 – 2023, schvaľovanie 
rozpočtu TUKE na rok 2016, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2015, 
informácia o realizácii výstavby spojená s prehliadkou Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, 
hodnotenie vzdelávania na TUKE a jeho ďalšie prognózy, schvaľovanie nakladania s majetkom TUKE, 
schvaľovanie platu rektora TUKE, stanovenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE, ako aj iné 
materiály, ktoré na zasadnutie SR TUKE predkladal rektor TUKE. 

 

1. 
Zasadnutie konané hlasovaním per rollam 

 
Podľa  § 6  ods. 1 Štatútu SR TUKE v spojení s §  2 ods. 1  Rokovacieho poriadku SR TUKE,  

ako aj s ohľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie SR TUKE bolo naplánované na koniec mája 
2016, zvolal predseda SR TUKE zasadnutie SR TUKE s rokovaním formou per rollam  
z nasledovných dôvodov: 

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. a) Štatútu SR TUKE, SR TUKE 
dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce TUKE 
nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci 
podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod. Zároveň podľa § 
13 ods. 2 písm. a) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení 
neskorších predpisov nehnuteľnou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo zámene vyžaduje 
predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho orgánu je pozemok, alebo jeho časť s celkovou 
výmerou vyššou ako 50 m

2
. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Akademický senát TUKE schvaľuje návrhy rektora 
na úkony podľa  § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách pred ich predložením na schválenie 
v správnej rade. Zároveň podľa § 16 ods. 3 písm. i) Štatútu TUKE Akademický senát TUKE udeľuje 
predchádzajúci písomný súhlas s návrhmi rektora na zámenu nehnuteľného majetku. 
 
 Na základe uvedených ustanovení zákona o vysokých školách, Štatútu TUKE a Štatútu SR 
TUKE, rektor TUKE požiadal SR TUKE o prerokovanie a udelenie predchádzajúceho súhlasu so 
zámenou nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TUKE za pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Mesta 
Košice a ktoré užíva TUKE. 
  Akademický senát TUKE schválil návrh na zámenu pozemkov na svojom zasadnutí dňa 
18.04.2016 uznesením číslo 06/2016. 

 
 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. 
 Na základe uvedených ustanovení cit. zákonov a podľa rozhodnutia predsedu správnej rady, 
predložil predseda SR TUKE jednotlivým členom SR TUKE listom zo dňa 19. 04. 2016 v elektronickej 
podobe návrh rektora TUKE na zámenu nehnuteľností nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TUKE za 
pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Košice a ktoré TUKE užíva. Jednalo sa o zámenu 
nehnuteľnosti: 

Pozemky v celkovej výmere 710 m
2
, ktoré sú  vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity 

v Košiciach takto:  
časť pozemku registra C-KN parc. č. 2651/4 vo výmere 216 m

2
 zapísaného na LV č. 12649, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2731/1 vo výmere 136 m
2
 (9+127) zapísaného na LV č. 23, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2477 vo výmere 30 m
2
 zapísaného na LV č. 23, 
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časť pozemku registra C-KN parc. č. 2491/1 vo výmere 328 m
2
 zapísaného na LV č. 23, 

všetko k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. 
za 

pozemok registra C-KN parc. č. 2752 vo výmere 710 m
2
 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 

LV č. 11620, k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. na meno vlastníka Mesto 
Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktoré užíva TUKE na základe nájomnej zmluvy z roku 2002. 

 

Členom SR boli zaslané materiály k všetkým nehnuteľnostiam vo forme podrobného opisu,  
nákresov, návrhov na prijatie uznesení a formulára na vyjadrenie stanoviska (hlasovanie) formou per 
rollam. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 29. 04. 2016. 
 Na základe uvedenej výzvy adresovanej 14 členom SR TUKE bolo do 29. 04. 2016 
doručených 14 vyjadrení od všetkých členov SR TUKE: 

1. Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek  
2. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
3. Ing. Michal Ľach 
4. Ing. Fedor Michališin 
5. Ing. Miroslav Mičko 
6. RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA. 
7. Ing. Vladimil Podstránsky 
8. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 
9. Ing. Dušan Tomašec 
10. doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
11. Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták 
12. Scott D. Buckiso 
13. Ing. Peter Žiga, PhD. 
14. JUDr. Zdenko Trebuľa. 

 
Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne 

pripomienky a návrh rektora TUKE  bol jednomyseľne schválený. 
Na základe uvedených skutočností bolo prijaté uznesenie č. 1/2016, ktoré bolo následne na 

zasadnutí konanom dňa 27. 05. 2016 správnou radou potvrdené. 
 
   

2. 
Zasadnutie konané dňa 27. 05. 2016 

 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  27. 05. 2016 o 10:00 h  sa uskutočnilo riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch 

univerzity. Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady listom zn. 8010/2016 (spis č. 
2268/2016/R-OLP) zo dňa 20. 04. 2016. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom SR TUKE, 
rektorovi a kvestorovi TUKE, ako aj predsedovi Akademického senátu TUKE.  Podľa § 3 ods. 2 
Rokovacieho poriadku SR TUKE bolo pozvanie pre informáciu zaslané  dekanom 9 fakúlt TUKE.  

 Zasadnutie správnej rady sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach 

v roku 2015 
4. Prerokovanie Dlhodobého zámeru Technickej univerzity v Košiciach na roky 2016 - 2023 
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
6. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
7. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
8. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2016 
9. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
      predseda správnej rady  
10. Rôzne 

10.1. Potvrdenie rozhodnutia prijatého hlasovaním per rollam  
10.2. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za obdobie od 16. 08. 2015 do 31. 12. 2015 
10.4. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE na rok 2016  
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10.5. Prehliadka stavby Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM 
11. Diskusia  
12. Záver 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, t. j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja členovia 

správnej rady sa ospravedlnili. Overením záznamu zo zasadnutia bol poverený Ing. Michal Ľach, 
podpredseda správnej rady. 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania v bodoch 4. až 9. programu, boli v súlade 
s rokovacím poriadkom dňa 16. 05. 2016 odoslané všetkým členom SR TUKE. 

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

Osobitne privítal rektora, kvestora a predsedu AS TUKE, ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých 
zasadnutí správnej rady. Zároveň privítal a predstavil doc. Ing. Gabriel Sučika, PhD., ktorý bol 
vymenovaný ministrom za člena SR TUKE na návrh zamestnaneckej časti AS TUKE.  

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

Vzhľadom k tomu, že uznesenia zo zasadnutí SR TUKE za rok 2015 obsahovala aj Správa 
o činnosti SR TUKE za rok 2015 (bod 9. programu), tieto body boli so súhlasom členov správnej rady 
spojené a vyhodnotené a schválené spolu. 

Správa o činnosti správnej rady za rok 2015 (ktorá v samostatnej časti D. obsahuje aj 
uznesenia zo zasadnutí v roku 2015) bola doručená všetkým členom správnej rady. Správa bola 
vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov z rokovaní správnej rady 
v roku 2015. K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na jej zmenu 
a bola jednomyseľne schválená. 

Následne boli prijaté uznesenia č. 2 a 3/2016. 
 
Dlhodobý zámer TUKE na roky 2016 - 2023 predložil na rektor TUKE, ktorý detailne 

oboznámil členov správnej rady s jeho víziou, poslaním, hodnotami a princípmi, na ktorých je 
Dlhodobý zámer TUKE zostavený. Predstavil strategické ciele TUKE v oblasti vzdelávania, vedy 
a výskumu, v oblasti ľudských zdrojov, riadenia univerzity, internacionalizácie, rozvoja infraštruktúry, 
ako aj rozvoja IKT a spolupráce s praxou. 

V rámci diskusie boli vznesené viaceré odporúčania, ktoré sú uvedené v časti C. tejto časti 
správy.  

Po diskusii a návrhoch na doplnenie bolo prijaté uznesenie č. 4/2016, na základe ktorého bol 
dlhodobý zámer prerokovaný s pripomienkami. 

 
      Rektor TUKE v bode týkajúcom sa Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2015 informoval 

o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2015 udiali na pôde TUKE, o ukončení komplexnej 
akreditácie, poklese študentov a nízkom počte zahraničných študentov, o postavení TUKE, ktorá je 
najlepšia v rámci vysokých škôl v SR v čerpaní fondov EÚ, o konaní Zimnej univerziády na pôde 
TUKE. Poskytol správnej rade informácie 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.  
 

Výročnú správu o hospodárení TUKE predniesol opäť rektor TUKE. Správa bola vypracovaná 
v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR 
predstavovala v roku 2015 sumu vo výške 40 497 021 €, pričom celkové výnosy TUKE za rok 2015 
predstavovali sumu vo výške 73 629 563,71 €. Z toho je zrejmé, že TUKE nie je úplne odkázané len 
na finančné zdroje z ministerstva. TUKE v roku 2015 dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  
z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo výške 1 153 040,22 €.  

V rámci diskusie vystúpil predseda správnej rady, ktorý poukázal na to, že pokiaľ nebudú 
stanovené záväzné počty študentov v štátom požadovaných špecializáciách, ktorí majú byť prijatí na 
jednotlivé vysoké školy, stále budú vznikať situácie, kedy si absolventi niektorých vysokých škôl 
nenájdu uplatnenie v praxi.  

Rektor TUKE zároveň informoval o dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku TUKE vo 
výške 1 153 040,22 €, ktorý tvorí jednak kladný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti TUKE 
vo výške 564 119,40 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti vo výške 588 920,82 €. 
Uvedený zisk podľa  návrhu bol 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. 
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Vzhľadom k tomu, diskusia k bodom 5. až 7. rokovania  bola spojená a  po predložení návrhov 
odzneli krátke diskusné príspevky, nakoniec boli prijaté uznesenia č. 5 – 7/2016, ktorými boli 
predložené správy prerokované a schválené bez pripomienok. 

 
 V rámci bodu týkajúceho sa schvaľovania návrhu rozpočtu TUKE na rok 2016 rektor TUKE 
uviedol 3 základné skutočnosti:  
a) Na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2016 pridelená dotácia vo výške 40 393 154 

€, 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 2016 je k rovnakému obdobiu oproti roku 2015 o 1,5 mil. € vyššia. 

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

c) 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 rozpočtu bol zo strany rektora TUKE vopred  prerokovaný s dekanmi fakúlt a dňa 
18.04.2016 bol schválený v AS TUKE. 
        Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie č. 8/2016. 
V rámci  bodu „Rôzne“ SR TUKE prerokovala a schválila uzneseniami č. 9-11/2016: 

10.1.  Uznesenie č. 1/2016, ktoré bolo prijaté hlasovaním per rollam - zámena pozemkov, 
10.2.  platové náležitostí rektora TUKE, 
10.3.  odmenu rektorovi TUKE  za obdobie od 16.08.2015 do 31.12.2015, 
10.4.  kritéria na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2016, 
10.5. krátku informáciu o stavbe Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM s možnosťou    

osobnej obhliadky stavby. 
 
  

B. Zloženie členov správnej rady, účasť 
         Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná, traja členovia sa 
vopred ospravedlnil. Účasť bola 78,6%. 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:    Ing. Michal Ľach  
Členovia:  Scott D. Buckiso 

 Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
   Ing. Fedor Michališin 
                         Ing. Miroslav Mičko    
                         RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   Ing. Vladimil Podstránsky  
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
   Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec - ospravedlnený 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 

 
C. Odporúčania správnej rady 

Ing. Ľach – v súvislosti s prerokovaním dlhodobého zámeru odporúčal, aby časť týkajúca sa 
ľudských zdrojov obsahovala aj dlhodobý zámer starostlivosti o zamestnancov a formy ich motivácie 
súvisiace s ich odmeňovaním. 

Predseda správnej rady odporúčal (taktiež v súvislosti s dlhodobým zámerom) doplniť časť 
spolupráce s praxou a „mimoakademickou“ sférou o Detskú univerzitu a Univerzitu tretieho veku. 
 

D. Súpis uznesení za rok 2016 
V roku 2016 prijala SR TUKE celkom 11 uznesení, ktoré boli splnené, resp. sa priebežne 

plnia: 
 
Uznesenie č. 1/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí so 
zámenou častí pozemkov v celkovej výmere 710 m

2
, ktoré sú  vo výlučnom vlastníctve Technickej 

univerzity v Košiciach takto:  
časť pozemku registra C-KN parc. č. 2651/4 vo výmere 216 m

2
 zapísaného na LV č. 12649, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2731/1 vo výmere 136 m
2
 (9+127) zapísaného na LV č. 23, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2477 vo výmere 30 m
2
 zapísaného na LV č. 23, 
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časť pozemku registra C-KN parc. č. 2491/1 vo výmere 328 m
2
 zapísaného na LV č. 23, 

všetko k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. 
za  
pozemok registra C-KN parc. č. 2752 vo výmere 710 m

2
 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 

LV č. 11620, k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. na meno vlastníka Mesto 
Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, 
bezodplatne, vzhľadom na rovnakú výmeru a umiestnenie zamieňaných pozemkov. 
              
Uznesenie č. 2/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z jej 
zasadnutí konaných v roku 2015 bez pripomienok. 
   
Uznesenie č. 3/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej 
rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015. 
  
Uznesenie č. 4/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a schvaľuje Dlhodobý zámer Technickej 
univerzity v Košiciach na roky 2016 - 2023 s pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 5/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2015. 

 
Uznesenie č. 6/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2015. 

 
Uznesenie č. 7/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku (hospodárskeho 
výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 8/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej 
univerzity v Košiciach na rok 2016. 

 
Uznesenie  č. 9/2016 
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  
Uznesenie  č. 10/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií na 
udelenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za obdobie od 16.08.2015 do 
31.12.2015, jednomyseľne schvaľuje vyplatenie odmeny 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 
Uznesenie č. 11/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach  za rok 2016: 
1.  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku k 31.12.2016, 
2.  ukončenie druhej etapy projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM do 31.10.2016 - fázovanie, 
3.  zabezpečenie „4. Zimnej  univerziády Slovenskej  republiky“, ktorej  organizátorom  je  Technická    

univerzita v Košiciach a získanie finančných prostriedkov na jej realizáciu, 
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4.  získanie  nových  projektov  zo  štrukturálnych  fondov alebo  z  fondov štátnej správy minimálne vo   
výške 150 tis. €.  
 

 
   E. Stručné hodnotenie za rok 2016 

 
 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2016 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 
vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov týkajúcich 
sa činnosti a zámerov TUKE. SR TUKE oceňuje neustálu snahu TUKE byť  medzi najlepšími 
univerzitami na Slovensku či už v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj v oblasti spolupráce 
s praxou, k čomu je jej  SR TUKE neustále nápomocná.  
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III. Záver 
 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2016 môžeme tak, ako aj po iné roky 
konštatovať, že významní odborníci z praxe, zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, ako aj  
významných firiem, ktorí sa stali členmi SR TUKE, poskytli Technickej univerzite v Košiciach množstvo 
praktických a odborných rád do ďalšej jej činnosti. Je na škodu, že nie všetky tieto rady a odporúčania 
je možné v celom rozsahu realizovať, nakoľko nezávisia len od vôle a rozhodnutí TUKE. 

 
Aj za obdobie roku 2016 opäť pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele 

s jej rektorom prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc., Ing. Marcelom Behúnom, PhD., kvestorom TUKE 
a v neposlednom rade aj s doc. RNDr. Dušanom Olčákom, CSc., predsedom Akademického senátu 
TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na  všetkých riadnych zasadnutiach SR TUKE. 
 
 
Košice 26. 05. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Ing. Michal Ľach 

  predseda  
             Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 
                       

 
 
 
 

 

 

 

 

 


