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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 2012 (stav k 31.12.2012) 
v zložení: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
   Ing. Fedor Michališin 
                          Bc. Miroslav Mičko    
                          RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
   David J. Rintoul 
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 V roku 2012 boli v SR TUKE realizované nasledovné zmeny: 
a) 2 členom SR TUKE skončilo členstvo uplynutím doby (1 člen navrhnutý rektorom TUKE  so 

súhlasom Akademického senátu TUKE a 1 člen menovaný ministrom po vyjadrení rektora). Po 
predchádzajúcom súhlase obidvoch členov (Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., Ing. Petr Žiga, 
PhD.) boli po splnení všetkých náležitosti opätovne menovaní ministrom za členov SR TUKE. 

b) 1 členovi SR TUKE skončilo členstvo z dôvodu ukončenia štúdia a na jeho miesto bol navrhnutý 
nový člen (Bc. Miroslav Mičko - člen navrhnutý študentskou časťou Akademického senátu 
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 3 častí: 

I. Úvod 
II. Hodnotenie činnosti 
III. Záver. 
 
Časť II. Hodnotenie činnosti, pozostáva z 3 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 2012 
e) stručné hodnotenie  
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II. Hodnotenie činnosti 
 

SR TUKE rokovala v roku 2012 trikrát, dve zasadnutia boli riadne zvolané a jedno sa 
uskutočnilo formou per rollam. Na všetkých troch zasadnutiach konaných v roku 2012 prijatých celkom 
16 uznesení. Predmetom rokovaní boli najmä: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2011, 
schvaľovanie rozpočtu TUKE na rok 2012, schvaľovanie predbežných výsledkov hospodárenia TUKE 
v roku 2011, schvaľovanie  zriadenia vecného bremena k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve TUKE, 
prerokovanie informácie o  kontrolnej činnosti na TUKE, stanovenie kritérií na  udelenie odmeny 
rektorovi TUKE a ich vyhodnotenie, ako iné materiály, ktoré na zasadnutie SR TUKE predkladal rektor 
TUKE. 

 
1. 

Zasadnutie konané d ňa 8.6.2012 
 

A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  08.06.2012 o 10:00 h. sa uskutočnilo 1. riadne zasadnutie SR TUKE v roku 2012 

v priestoroch penziónu Lesanka** v Košickej Belej.  

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR TUKE Dr.h.c. JUDr. Ing. Janom Bílekom 
(ďalej len „predsedom SR TUKE“). Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom SR TUKE, 
rektorovi TUKE, kvestorovi TUKE a predsedovi Akademického senátu (ďalej len „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 nasledovným programom: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach 

v roku 2011 
4. Schvaľovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2012 
5. Schvaľovanie výsledkov hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2011 
6. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2011 
7. Schvaľovanie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2011 
8. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2011 
9. Rôzne 
10. Diskusia  
11. Záver 
        
 Písomné materiály k  4.- 8. bodu programu, boli v súlade s rokovacím poriadkom odoslané 
všetkým jej členom, overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia bola poverený Ing. Soták. 
Z dôvodu vážneho rokovania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa 
rektor TUKE nemohol zúčastniť rokovania. Všetky materiály na zasadnutí predkladal v mene  rektora 
TUKE kvestor. 
 Ďalší bod rokovania, ktorý sa týkal kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach SR 
TUKE v roku 2011 bol po predchádzajúcom súhlase všetkých členov SR TUKE a vzhľadom na 
obsahovú príbuznosť spojený s bodom 7. zasadnutia (schvaľovanie Správy o činnosti SR TUKE za 
rok 2011).  
 Návrh rozpočtu TUKE na rok 2012 predložil kvestor TUKE. Členovia SR TUKE obdržali 
uvedený materiál v písomnej podobe. Na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2012 
pridelená dotácia vo výške 39 423 760  EUR, ktorá je rozdelená do 3 podprogramov (tzv. pedagogika, 
veda a výskum a sociálna podpora študentov). Poukázal na niektoré zmeny v metodike rozdeľovania 
rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR a na  skutočnosť, že oproti roku 2011 je výška dotácie o 465 898 
EUR vyššia. Rozpis dotácie na TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 2.4.2012, dekani fakúlt 
o spôsobe a výške rozdelenia dotácie boli vopred informovaní, pri prerokovaní a schválení návrhu 
rozpočtu nevznikli žiadne problémy. Návrh rozpočtu bol schválený uznesením č. 1/2012. 

Vzhľadom k tomu, že body 5. a  6. rokovania vzájomne súviseli, predseda SR TUKE ich na 
rokovaní spojil. Správy boli doručené všetkých členom SR TUKE. Základnú informáciu o týchto 
bodoch rokovania predložil kvestor TUKE. Uviedol, že Výročná správa o činnosti bola vydaná v súlade 
s pokynmi MŠVVaŠ SR a zahŕňa v sebe tak výročnú správu o činnosti, ako aj správu o hospodárení, 
ktorá je spracovaná zároveň ako osobitný materiál. Podotkol, že univerzita dosiahla kladný 
hospodársky výsledok, ktorého návrh na rozdelenie je v bode rôzne a že účtovná závierka tak, ako po 
minulé roky, aj tohto roku bude predložená na overenie auditorovi. Podrobnosti sú uvedené vo 
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Výročnej správe o činnosti TUKE za rok 2011 sú na: http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/vyrocne-
spravy. Obidve správy boli prerokované a schválené uzneseniami č. 2 a 3/2012. 
 Správu o činnosti SR TUKE za rok 2011 (ktorá v samostatnej časti D. obsahuje aj uznesenia 
zo zasadnutí) obdržali všetci členovia SR. Správu na schválenie predložil  predseda SR TUKE. 
Správa bola vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov z rokovaní 
správnej rady v roku 2011. Plnenie uzesení zo zasadnutí SR TUKE, ako aj celá správa o činnosti je 
zverejnená na: http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti.  
K predloženej správe neboli žiadne pripomienky, bolo prijaté uznesenie č. 4/2012.   

V rámci 8. bodu rokovania bola predložená Správa o kontrolnej činnosti TUKE za rok 2011, 
ktorú vypracoval Referát kontroly Rektorátu TUKE a ktorý  zabezpečuje tzv. vnútorné kontroly na celej 
TUKE. Kvestor doplnil informáciu  o tzv. vonkajšie kontroly, ktoré boli vykonané na jednotlivých 
organizačných útvaroch Rektorátu TUKE a týkali sa najmä dodržiavania zmlúv a zásad pri 
poskytovaní nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ, odvodov do zdravotnej a sociálnej 
poisťovne, kontrôl zo strany Štátneho požiarneho dozoru, Inšpektorátu práce a Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 
 V rámci rôzneho SR TUKE prerokovala a schválila: 
a) informáciu o systéme manažérstva kvality na TUKE 
b) rozdelenie hospodárskeho výsledku TUKE za rok 2011, kde celkový hospodársky výsledok TUKE 

za rok 2011 je zisk vo výške  1 716 843,50 EUR, z toho: 
- hospodársky výsledok v hlavnej činnosti  - zisk vo výške 1 314 762,89 EUR 
- hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti - zisk vo výške 402 080,61 EUR  a zároveň   

navrhol  použiť zisk roku 2011 na tvorbu rezervného fondu. 
c) zriadenie vecného bremena k pozemku vo vlastníctve TUKE - právo vecného bremena bude 

spočívať v práve umiestnenia stavby (spevnenej plochy), v práve prechodu a prejazdu cez  parcelu 
č. 2753/2 v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Košice. 

d) doplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2011. 
  

B. Zloženie členov správnej rady, ú časť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja členovia sa 

vopred ospravedlnil (účasť 78,57 %).  
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
   Ing. Fedor Michališin 
                        RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA - ospravedlnený 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
                        Ing. Jana Pažurová 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - ospravedlnený 
   David J. Rintoul 
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 

 
C. Odporú čania správnej rady 

V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu zazneli nasledovné odporúčania čelenov SR TUKE: 
1. Ing. Soták - zdôraznil potrebu jednania medzi ministrom školstva, rektormi vysokých škôl 

a zamestnávateľskymi zväzmi, nakoľko neexistuje dostatočné prepojenie medzi vysokými 
školami a potrebami praxe. Odporúčal, aby vysoké školy  v súlade s filozofiou novej vlády, 
prispôsobili svoje študijné programy potrebám zamestnávateľov. Odporúčal využiť obdobie novej 
vlády a jednať o zmene filozofie rozdeľovania rozpočtu pre jednotlivé vysoké školy s tým, aby 
technické vysoké školy boli viac dotované.  

2. Ing. Ľach - odporúčal vyvinúť väčší tlak na MŠVVaŠ SR na zmenu prideľovania dotácie. 
3. V súvislosti so schvaľovaním Výročnej správy o činnosti Ing. Podstránsky odporúčal skrátiť jej 

text z dôvodu duplicity údajov, tabuliek. Odporúča vzniesť túto pripomienku na MŠVVaŠ SR. 
 
D. Súpis uznesení 

            E. Stru čné hodnotenie 
 Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere tejto časti správy. 
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2. 
Rokovanie  per rollam  

 
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 dňa 16.08.2012 bol členom SR TUKE  e-mailovou poštou 
zaslaný  zo strany rektora TUKE návrh Zakladateľskej zmluvy a Stanov záujmového združenia 
právnických osôb Steelpark - Kreatívna fabrika, so sídlom Letná 9, 042 00 Košice, na základe ktorého 
TUKE (spolu s inými subjektami) plánoval založiť právnickú osobu. Termín vyjadrenia jednotlivých 
členov SR bol  stanovený do 24.08.2012. Rokovania sa zúčastnilo 12 členov SR TUKE, 10 členov 
nemalo k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dvaja s predloženým návrhom podmienečne 
súhlasili. Pripomienky týchto dvoch členov SR TUKE boli zapracované dňa 3.09.2012 do návrhu 
Zakladateľskej zmluvy a Stanov pripravovaného združenia a odoslané koordinátorovi prác (U.S.Steel). 
SR TUKE prijala uznesenie č. 10/2012, ktorým podmienečne súhlasila so vstupom TUKE do 
záujmového združenia právnických osôb vytvoreného podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka s 
názvom „Steelpark - Kreatívna fabrika“ s pripomienkami, ktoré žiada zapracovať do predložených 
návrhov. 

Na základe uvedených skutočností boli všetky pripomienky SR TUKE akceptované a  
zapracované ich do 2. verzie materiálov. Pripomienky SR TUKE boli zo strany zakladajúcich členov 
združenia akceptované, zapracované v 3. verzii materiálov. Na základe prehodnotenia zapracovania 
pripomienok bolo per rollam prijaté uznesenie č. 11/2012, ktorým SR TUKE udeľuje predchádzajúci 
súhlas so založením a vstupom TUKE do záujmového združenia právnických osôb vytvoreného podľa 
§ 20f a nasl. Občianskeho zákonníka s názovom „Steelpark - Kreatívna fabrika“ so sídlom Letná 9, 
042 00 Košice.  

3. 
Zasadnutie konané d ňa 30.11.2012 

    
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  30.11.2012 o 08:30 h. sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch 

TUKE. 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 § 3 ods. 2 
Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané  dekanom 9 fakúlt TUKE.  

Zasadnutie správnej rady sa riadilo nasledovným programom: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach v roku 

2012 
4. Prerokovanie informácie o stave čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu Technickej univerzity 

v Košiciach za obdobie I.-IX. 2011 s výhľadom do 31.12.2012 
5. Ústna informácia o stave mimorozpočtových príjmov  Technickej univerzity v Košiciach v roku 2012 

so zameraním na nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ  
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania SR TUKE, boli v súlade s rokovacím 
poriadkom odoslané všetkým jej členom, overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia bola 
poverená prof. RNDr. N. Števulová, PhD. 
  V ďalšom bode programu predseda SR TUKE podal ústnu informáciu o plnení uznesení zo 
zasadnutí správnej rady konaných v roku 2012, ktoré boli splnené, resp. sa priebežne plnia. 

 K 4. bodu rokovania bol všetkým členom SR TUKE doručený písomný materiál.  Uvedený 
materiál obsahoval stav čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola pridelená TUKE na rok 
2012 so stavom k 30.09.2012. Celkom v roku 2012 (k 30.09.2012) bolo TUKE pridelených 41 414 324 
EUR na bežné výdavky a 363 653 EUR na kapitálové výdavky. Do konca roku 2012 je predpoklad 
vyčerpania celej pridelenej dotácie.  SR TUKE k informácii o prerokovaní prijala uznesenie č. 12/2012. 

 V rámci 5. bodu rokovania podal ústnu informáciu rektor TUKE, kde informoval o aktuálnom 
stave 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 
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zmlúv, ktoré TUKE uzavrela. Len príjem z uzavretých zmlúv v rámci nenávratných finančných 
príspevkov z fondov EÚ predstavoval 95 mil. €.  Podrobná správa o stave mimorozpočtových príjmov 
je zverejnená spolu so zápisom zo zasadnutia na: http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-
univerzity/spravna-rada/zapisnice-zo-zasadania-spravnej-rady-tu/rok-2012/ 

 V rámci bodu „Rôzne“  sa SR TUKE zaoberala: 
a) informáciou o poskytnutých informáciach na základe zák. č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení 
b) informáciou o založení záujmového združenia právnických osôb Steel park - Kreatívna fabrika 
c) schválila plat rektora TUKE 
d) vyhodnotila plnenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2012 a schválila časť 

odmeny rektorovi TUKE za rok 2012 
e) schválila kritériá  udelenie odmeny rektorovi TUKE na rok 2013. 
 
 Všetky uznesenia prijaté pri jednotlivých bodoch programu sú uvedené v časti D. tejto správy.          
        

B. Zloženie, ú časť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja  členovia sa 

vopred ospravedlnili (účasť 78,57 %).  
Zloženie SR TUKE: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. - ospravedlnený 
   Ing. Fedor Michališin 
                        Bc. Miroslav Mičko    
                        RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
   David J. Rintoul  - ospravedlnený 
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 
 

C. Odporú čania správnej rady 
 V súvislosti s rokovaním o stave čerpania dotácie (4. bod rokovania) RNDr. Ondáš zdôraznil 
potrebu vyššieho počtu absolventov technických smerov, aj keď TUKE počty znížila s cieľom 
neustáleho zvyšovania kvality aj formou realizácie prijímacích pohovorov. 
Jeho názor podporil aj JUDr. Trebuľa, predseda KSK, ktorý poukázal na jednej strane síce na potrebu 
zvyšovania kvality, ale na druhej strane na potreby podnikateľského prostredia. 

 
 
D. Súpis uznesení za rok 2011 
V roku 2012 prijala SR TUKE celkom 16 uznesení: 
 

Uznesenie č. 1/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje rozpočet Technickej univerzity v Košiciach 
na rok 2012. Na základe diskusie k návrhu rozdelenia rozpočtu odporúča rektorovi Technickej 
univerzity v Košiciach iniciovať stretnutie rektorov technických vysokých škôl so zástupcami 
zamestnávateľov. 
 
Uznesenie č. 2/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej 
univerzity za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 3/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schválila Výročnú správu o hospodárení Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2011. Správna rada odporúča rektorovi Technickej univerzity 
v Košiciach, aby pri odmeňovaní dekanov a ďalších vedúcich zamestnancov Technickej univerzity 
v Košiciach a pri rozpisovaní dotácie na rok 2012 zohľadnil výsledky hospodárenia za rok 2011. 
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Uznesenie č. 4/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2011 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 5/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a berie na vedomie Správu o kontrolnej 
činnosti na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 6/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a berie na vedomie Informáciu o systéme 
manažérstva kvality na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 7/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho 
výsledku - zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2011 na tvorbu rezervného fondu podľa 
predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 8/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  zriadenie bezodplatného vecného bremena 
k pozemku parc. č. KN-C  2753/6 vo výmere 43 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vyčlenený 
z pozemku parc. č. KN-C 2753/2 zapísanej na meno vlastníka Technická univerzita v Košiciach na LV 
č. 23, kat. úz. Košice - Severné Mesto, okres Košice I. Právo vecného bremena bude spočívať v práve 
umiestnenia stavby (spevnenej plochy), v práve prechodu a prejazdu cez uvedenú parcelu v prospech 
Východoslovenská distribučná, a.s.,  Mlynská 31, 042 91 Košice. 
 
Uznesenie  č.  9/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií na 
udelenie odmeny za rok 2011, 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: 30.6.2012 

Z: kvestor TUKE 
Uznesenie  č.  10/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach udeľuje predchádzajúci podmienečný súhlas so 
založením a vstupom Technickej univerzity v Košiciach do záujmového združenia právnických osôb 
vytvoreného podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka s názovom „Steelpark - Kreatívna fabrika“ so 
sídlom Letná 9, 042 00 Košice s pripomienkami, ktoré žiada zapracovať do predložených návrhov. 
 
 
Uznesenie č.  11/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach v súlade s  § 7 ods. 1 písm. d) Štatútu Správnej rady 
Technickej univerzity udeľuje predchádzajúci súhlas so založením a vstupom Technickej univerzity 
v Košiciach do záujmového združenia právnických osôb vytvoreného podľa § 20f a nasl. Občianskeho 
zákonníka s názovom „Steelpark - Kreatívna fabrika“ so sídlom Letná 9, 042 00 Košice. 
 

Uznesenie č. 12/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Informáciu o stave čerpania dotácie zo 
štátneho rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- IX. 2012 s výhľadom do 
31.12.2012.  Zároveň ukladá vedeniu TUKE pridelenú dotáciu dočerpať v súlade s právnymi predpismi 
a uzavretými zmluvami. 
 
Uznesenie č. 13/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Informáciu o stave mimorozpočtových 
príjmov Technickej univerzity v Košiciach v roku 2012 so zameraním na nenávratné finančné 
príspevky z fondov EÚ bez pripomienok. Zároveň ukladá tajomníčke SR TUKE zverejniť túto správu 
spolu so zápisom na webovom sídle správnej rady. 
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Uznesenie č. 14/2012 
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: ihneď 

Z: kvestor TUKE  
Uznesenie  č. 15/2012 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny 
rektorovi TUKE za rok 2012. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje výšku odmeny rektorovi 
TUKE a vyplatenie časti odmeny (zálohy) vo výške 80%. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej 
univerzity v Košiciach písomne oznámiť tieto skutočnosti rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a 
zabezpečiť vyplatenie časti (zálohy) odmeny.  
 Schválenie doplatenia odmeny bude realizované na najbližšom zasadnutí správnej rady. 

       
T: a) vyplatenia zálohy: 31.12.2012 
    b) doplatenie odmeny: po jarnom 

                                                                                                  zasadnutí správnej rady  
 Z: kvestor TUKE  
Uznesenie č.  16/2011 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013: 
1.   dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2013 
2.  dosiahnutie zisku v oblasti podnikateľskej činnosti Technickej univerzite v Košiciach  minimálne vo 

výške 200 000,00 € 
3.   získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov minimálne vo výške 4 000 000,00 € 
4.   v oblasti investičnej výstavby zrealizovať dielo „Rekonštrukcia a prístavba objektov PK10 a PK12 - 

Centier excelentnosti, Kontajner - Watsonova 4“ v termíne do 31.07.2013. 
 
 
            E. Stru čné hodnotenie za rok 2012 
 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2012 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 
vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov týkajúcich 
sa TUKE. 
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III. Záver 
 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2012 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 jej rektorom  Dr.h.c. prof. 
Ing. A. Čižmárom, CSc., Ing. M. Behúnom, PhD., kvestorom TUKE a v neposlednom rade aj s doc. 
RNDr. D. Olčákom, CSc., predsedom Akademického senátu TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na  
zasadnutiach SR TUKE. 
 
 
V Košiciach 05.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek, v.r. 

  predseda  
         Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


