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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 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 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“) započala svoju činnosť 
dňa 23.8.2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov SR TUKE, ktorých 
vymenoval minister v zmysle zákona o vysokých školách je štrnásť, 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 a 
ktoré sú konkretizované v § 7 Štatútu SR TUKE.  
  Správna rada Technickej univerzity v Košiciach pracovala v roku 2013 (stav k 31.12.2013) 
v zložení: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  George F. Babcoke 
                         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 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 V roku 2014 nenastali žiadne zmeny v zložení SR TUKE. V súvislosti s ukončením funkčného 
obdobia a s ohľadom na vzájomne prospešnú spoluprácu bolo v roku 2014 predĺžené členstvo v SR 
TUKE piatim jej doterajším členom. Konkrétne bolo na ďalšie funkčné obdobie predĺžené členstvo 
trom členom SR TUKE, ktorých do funkcie menoval minister na návrh rektora TUKE so súhlasom AS 
TUKE - RNDr. Jozefovi Ondášovi, PhD., MBA, JUDr. Zdenkovi Trebuľovi, Dr.h.c. Ing. Vladimírovi 
Sotákovi a dvom členom, ktorí boli do funkcie menovaní ministrom po vyjadrení rektora TUKE - Ing. 
Michalovi Ľachovi a Ing. Dušanovi Tomašecovi.  

Informácie o SR TUKE,  jej postavení, právomociach, ako aj záznamy z jednotlivých zasadnutí 
sú 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 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 2014, 
e) stručné hodnotenie.  

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

SR TUKE rokovala v roku 2014 trikrát, dve zasadnutia boli riadne zvolané a jedno sa 
uskutočnilo formou per rollam. Na všetkých troch zasadnutiach konaných v roku 2014 prijatých celkom 
17 uznesení. Predmetom rokovaní boli hlavne: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2013, 
schvaľovanie rozpočtu TUKE na rok 2014, schvaľovanie predbežných výsledkov hospodárenia TUKE 
v roku 2014, rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013, informácia o realizácii výstavby 
Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, hodnotenie vzdelávania na TUKE a jeho ďalšie 
prognózy, priebeh komplexnej akreditácie TUKE, vstup TUKE do iných právnických osôb (združení), 
stanovenie kritérií na  udelenie odmeny rektorovi TUKE a ich vyhodnotenie, ako aj iné materiály, ktoré 
na zasadnutie SR TUKE predkladal rektor TUKE. 

 

1. 
Zasadnutie konané dňa 20.06.2014 

 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  20.06.2014 o 09:00 h sa uskutočnilo 1.  zasadnutie SR TUKE v roku 2014. Zasadnutie 

sa konalo  v priestoroch TUKE. 

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR  Dr.h.c. JUDr. Ing. Janom Bílekom, listom 
zn. 1/SrTU/2014 zo dňa 05.05.2014. 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 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 2013 
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013 
5. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013 
6. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2014 
7. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013 
8. Rôzne 
9. Diskusia  
10. Záver 
      Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4 až 8. programu, boli 
v súlade s rokovacím poriadkom dňa 12.06.2014 odoslané všetkým členom SR TUKE. Overovateľom 
záznamu bol poverený Ing. Miroslav Mičko. 

 Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2013 predniesol rektor TUKE. 
Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2013 udiali na pôde TUKE, o poklese 
študentov, o procese omladzovania zamestnancov na fakultách, vysvetlil jednania so zástupcami 
odborov vo veci znižovania počtov zamestnancov. Informoval o významých zmluvách, ktoré boli 
podpísané medzi TUKE a jej partnermi. Zdôraznil význam návštev v Izraeli, Pitsburgu a iných 
významných univerzitách, získanie prestížných ocenení pre zamestnancov univerzity ako „Vedec 
roka“, Študentská osobnosť roka“ a pod. 

S výsledkami Výročnej správy o hospodárení TUKE, ktorá bola vypracovaná v štruktúre 
stanovenej MŠVVaŠ SR členov SR TUKE opäť oboznámil rektor TUKE. Poukázal na to, že celková 
výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR predstavovala v roku 2013 sumu vo výške 41 209 003 €, 
celkový obrat TUKE však bol vo výške cca 60 mil. €, z čoho je zjavné, že TUKE nie je úplne odkázané 
len na finančné zdroje z ministerstva. TUKE v roku 2014 dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  
z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo výške 902 033,93 €. Sú fakulty, ktoré 
sú v tzv. „červených číslach“, ale ako to zdôvodnil kvestor TUKE, bolo to zapríčinené neuhradenými 
faktúrami a pretrvávajúcimi zmluvami existujúcicmi ku dňu vyhotovenia správy. Na druhej strany boli 
zlepšené platové podmienky zamestnancov TUKE o 7,6%. 

Výročná správa o činnosti a Výročná správa o hospodárení TUKE za rok 2013 boli schválené 
uzneseniami č. 1 a 2/2014. 
 V rámci tohto rokovania bol schválený aj rozpočet TUKE na rok 2014. Rektor TUKE poukázal 
na 3 základné skutočnosti: na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2014 pridelená dotácia 
vo výške 39 102 117 €, ktorá  podľa metodiky rozdeľovania rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR  
pozostáva hlavne z časti určenej na pedagogiku (cca 52%) a z časti určenej na vedu a výskum (cca 
33%), pričom pridelená dotácia na rok 2014 je oproti roku 2013 o cca 100 tis. € vyššia. Návrh 
rozdelenia rozpočtu bol schválený uznesením č. 3/2014.  
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 V rámci 7. Bodu programu bola bez pripomienok schválená uznesením č. 4/2014 Správa 
o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013. Správa bola vyhotovená 
v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov z rokovaní správnej rady v roku 2013 
a bola zverejnená na: http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-
cinnosti.  
 V bode „Rôzne“ SR TUKE prerokovala a schválila: 
a) návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013, 
b) návrh na vstup a finančný vklad TUKE do združenia „Národná technologická platforma pre výskum, 

vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“,  
c) schválenie platu rektora TUKE, 
d) doplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2013. 

   
  

B. Zloženie členov správnej rady, účasť 
      Zasadnutia SR TUKE konaného dňa 20.06.2014 sa zúčastnilo 10 členov, t.j. SR TUKE bola 
uznášaniaschopná. Štyria  členovia sa  vopred ospravedlnili, t.j. účasť bola účasť 71,43 %. 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach - ospravedlnený 
Členovia: George F. Babcoke 
                        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 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec  
   JUDr. Zdenko Trebuľa - ospravedlnený 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 

 
 

C.  Odporúčania správnej rady 
1.      V rámci diskusie súvisiacej s rozdelením rozpočtu vystúpil RNDr. Ondáš, PhD., MBA. s otázkou 

týkajúcou sa nezamestnanosti absolventov TUKE, na ktorú reagoval rektor TUKE s tým, že táto 
je na základe vykonaných analýz, krátko po vykonaných záverečných skúšok, na úrovni 8-10%, 
ale uvedené číslo sa postupne znižuje. Uvedená miera nezamestnanosti je ovplyvňovaná aj 
mierou nezamestnanosti v regióne. 

2. V súvislosti s kladným hospodárskym výsledkom poukázal Ing. Podstránsky na skutočnosť, že 
napr. v prípade rozpočtových organizácií, ktoré vykážu zisk, ministerstvo im kráti rozpočet na 
nasledujúci rok, čo nie je prípad verejných vysokých škôl, ktoré môžu zisk použiť v ďalšom 
období. 

 
D. Súpis uznesení 

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

 
2. 

Zasadnutie konané dňa 06.12.2013 
    

A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  05.12.2014 o 10:00 hod. sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch 

Technickej univerzity v Košiciach. 
 Zasadnutie bolo zvolané písomne jej predsedom  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jánom Bílekom listom zn. 
9/SrTU/2014 zo dňa 28.10.2014. 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.  
 
 

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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 Zasadnutie správnej rady sa programom, ktorý bol jednomyseľne schválený: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach  
4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- IX. 2014 

s výhľadom do 31.12.2014 
5. Informácia o Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM (ústna informácia) 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania SR TUKE v bode 4. programu, boli 

v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa 27.11.2014 všetkým členom SR TUKE. Predseda SR 
zároveň zaželal veľa úspechov a vyslovil presvedčenie o vzájomne prospešnej spolupráci so 
„staronovými“ členmi SR TUKE, ktorí boli ministrom školstva, vedy, výskumu a športu opätovne 
menovaní za členov správnej rady a to RNDr. Ondáš, PhD., MBA, JUDr. Trebuľa, Ing. Soták, Ing. 
Tomašec a Ing. Ľach. Overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia bol poverený Ing. Fedor 
Michališin. 

 
V rámci informácie o stave hospodárenia rektor TUKE podal podrobnú informáciu k jednotlivým 

finančným vyjadreniam  obsiahnutým v správe, ktorú všetci členovia SR TUKE mali k dispozícii 
v písomnej forme. Informoval o tom, že k 30.9.2014 bolo TUKE pridelených 38 183 202,49 € (dotačná 
zmluva vrátane dodatkov je uzavretá na sumu 42 080 267,50 €), z toho celá suma bola poskytná na 
bežné výdavky, na kapitálové výdavky neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Do konca roku 
2014 je predpoklad pridelenia a vyčerpania celej dotácie poskytovanej na základe zmluvy s MŠVVaŠ 
SR. Nedotačné príjmy TUKE k 30.09.2014 predstavovali sumu vo výške 9 649 358,86 €, čo tvorí 
20,17 % z celkových príjmov TUKE. V rámci podnikateľskej činnosti TUKE k 30.09.2014 vykazovala 
zisk vo výške 397 679,90 €, v rámci hlavnej činnosti TUKE vykazovala zisk 20 350 555,30 €. Celkový 
hospodársky výsledok na TUKE k 30.09.2014 bol zisk vo výške 20 748 253,20 €. 

Zároveň rektor TUKE podal ústnu informáciu počnúc históriou vzniku Univerzitného parku 
TECHNICOM (ďalej len „UVP“ resp. „UVP TECHNICOM“) od roku 2012, kedy sa v súlade s 
uznesením Vlády SR započalo s výstavbou budovy VTP. V roku 2013 získala TUKE projekt z fondov 
EÚ na dostavbu VTP a na riešenie ďalších úloh spojených s budúcou činnosťou VTP TECHNICOM, 
ktorého partnermi a spoluriešiteľmi sú aj Prešovská univerzita v Prešove a UPJŠ v Košiciach. Projekt 
naráža na problémy súvisiace s verejným obstarávaním a dlhotrvajúcimi overovaniami zo strany 
kontrolných orgánov Agentúry MŠVVaŠ SR ako aj samotného ministerstva. 

V rámci diskusie viacerí členovia SR TUKE ( Ing. Ľach, RNDr. Ondáš), ako aj samotný predseda 
SR TUKE  predložli návrh pomoc zo strany SR TUKE pri jednaniach s UPJŠ v Košiciach, ktoré súvisia 
s výstavbou objektov VTP. Po diskusii k tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 
V rámci rôzneho boli predmetom rokovania: 

a) informácia o štúdiu na TUKE, 
b) hodnotenie univerzít Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA), 
c) komplexná akreditácia TUKE, 
d) vyhodnotenie plnenia kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2014, 
e) schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2015. 

 
V rámci informácie o štúdium  rektor TUKE zdôraznil existujúci stav, kedy  aj napriek snahe TUKE 

poskytnúť vzdelávanie,  nie je v jej silách ovplyniť konkrétne rozhodnutie uchádzača či sa nakoniec na 
štúdium zapíše, alebo nie. Na základe výsledkov hodnotenia ARRA sa TUKE ako celkok drží stále 
v prvej päťke univerzít na Slovensku.  

Rektor TUKE informoval o prebiehajúcej komplexnej akreditácii TUKE, o osobnej kontrole členmi 
akreditačnej komisie na jednotlivých fakultách TUKE. Výsledok komplexnej akreditácie zatiaľ nie je 
známy, ale podľa výsledkov samohodnotenia by to malo byť v poriadku. V prípade, ak z 9 fakúlt 
univerzity bude 6 hodnotených „A“, potom aj celá TUKE bude hodnotená „A“. 
 
 
 B. Zloženie, účasť 

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Štyria  členovia 
správnej rady sa vopred ospravedlnili. Účasť bola 71,43 %. 
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Zloženie SR TUKE: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  George F. Babcoke 

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

C. Odporúčania správnej rady 
V súvislosti s aktivitami TUKE, výsledkami prijímacieho konania a hodnotenia vysokých škôl  

v roku 2014 zazneli nasledovné odporúčania členov SR TUKE: 
1. Ing. Ľach, RNDr. Ondáš, ako aj samotný predseda SR TUKE  predložli návrh na pomoc zo strany 

SR TUKE pri jednaniach s UPJŠ v Košiciach, ktoré súvisia s výstavbou objektov VTP 
TECHNICOM. 

2. RNDr. Ondáš poukázal na skutočnosť, že región potrebuje ročne cca  1000 IT odborníkov, pričom 
skutočnosť je stále o cca 40% nižšia. Informoval, že v prípave je národný projekt vzdelávania, ktorý 
by zatraktívnil vzdelávanie v oblasti prírodných a technických vied. 

3. G.F.Babcoke pripomenul, že žiakov stredných škôl je potrebné získavať skôr, než podajú prihlášky 
na vysoké školy a zároveň je potrebné komunikovať so strednými školami a rodičmi žiakov nielen 
zo strany vysokých škôl, ale aj zo strany firiem, ktoré potrebujú odborníkov. 

4. JUDr. Ing. Bílek poukázal na to, že tento problém bude pretrvávať dovtedy, pokiaľ nevznikne tzv. 
spoločenská objednávka napr. formou poskytovania štipendií pre štúdium chýbajúcich odborníkov 
v odbore. 

5. Rektor TUKE v súvislosti so vzdelávaním zdôraznil, že spolupráca medzi TUKE a konkrétnymi IT 
a inými firmami, ktoré potrebujú odborníkov v určitých oblastiach  je veľmi dobrá, ale na druhej 
strane sa TUKE nemôže veľmi úzko špecializovať tak, aby to neskôr (napr. po odchode firmy z trhu 
SR) absolventovi zapríčinilo nemožnosť zamestnať sa. 

 
D. Súpis uznesení 

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

 
 

3. 
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 16.12.2014 bol členom SR TUKE  e-mailovou poštou 
zaslaný  návrh rektora TUKE - návrh Zakladateľskej zmluvy a Stanov záujmového združenia 
právnických osôb „Klaster RADAR“, na základe ktorého TUKE (spolu s inými subjektami) plánuje 
založiť právnickú osobu. Termín vyjadrenia jednotlivých členov SR bol  stanovený do 19.12.2014. 
 Na základe uvedenej výzvy bolo v stanovenom termíne (do 19.12.2014) doručených 13 
vyjadrení od členov SR TUKE, ktorí bez pripomienok súhlasili s návrhom rektora TUKE so založením 
a vstupom TUKE do záujmového združenia právnických osôb vytvoreného podľa § 20f a nasl. 
Občianskeho zákonníka s názovom „Klaster RADAR“ (uznesenie č. 17/2014). Hlasovania sa 
zúčastnilo 92,86 % členov SR TUKE. 
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D. Súpis uznesení za rok 2014 
 
V roku 2014 prijala SR TUKE celkom 17 uznesení: 

 
Uznesenie č. 1/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2013.  
 
Uznesenie č. 2/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu 
o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013. 
 
Uznesenie č. 3/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej 
univerzity v Košiciach na rok 2014. 
 
Uznesenie č. 4/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej 
rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013. 
 
Uznesenie č. 5/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozdelenie hospodárskeho 
výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2013. 
 

 
Uznesenie č. 6/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne udeľuje súhlas so vstupom a finančným 
vkladom Technickej univerzity v Košiciach do združenia „Národná technologická platforma pre 
výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“.  
 

 
Uznesenie  č. 7/2014 
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: 30.06.2014 
                                                                                                       Z: kvestor TUKE  
 
Uznesenie  č. 8/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií na 
udelenie odmeny za rok 2013, jednomyseľne 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: najbližší výplatný termín 
                Z: kvestor TUKE 
Uznesenie č. 9/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Informáciu o stave hospodárenia 
Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- IX. 2014 s výhľadom do 31.12.2014 bez pripomienok.   

 
 

Uznesenie č. 10/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o Univerzitnom 
vedeckom parku TECHNICOM a v prípade problémov je pripravená poskytnúť pomoc pri riešení 
problémov súvisiacich s realizáciou projektu Univerzitného parku TECHNICOM. 
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Uznesenie č. 11/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča uskutočniť stretnutie na úrovni zástupcov 
Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a zástupcov správnych rád 
zúčasnených univerzít za účelom riešenia prípadných problémov súvisiacich s realizáciou projektu. 

 
                                                                                                 T: 19.12.2014 
                                                                                                 Z: rektor TUKE 
Uznesenie č. 12/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o štúdiu na Technickej 
univerzite v Košiciach v akademickom roku 2014/2015 a o stave, počtoch a problémoch súvisiacich so 
štúdiom. 

 
Uznesenie č. 13/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o hodnotení univerzít 
Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA).  

 
Uznesenie č. 14/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej 
komplexnej akreditácii Technickej univerzity v Košiciach. 
 
Uznesenie  č. 15/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny 
rektorovi TUKE za rok 2014. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje výšku odmeny rektorovi 
TUKE a vyplatenie jej časti ako zálohy. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach 
písomne oznámiť tieto skutočnosti rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie 
časti (zálohy) odmeny.  
 Doplatenie odmeny bude schválené na  zasadnutí správnej rady v roku 2015. 

      
T: a) vyplatenia zálohy: 31.12.2014 

                                                                                              b) doplatenie odmeny: po jarnom 
                                                                                                   zasadnutí správnej rady  

          Z: kvestor TUKE 
 
Uznesenie č.  16/2014 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach  na rok 2015: 
1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku k 30.06.2015, 
2. pokračovanie v realizácii projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM 
3. ukončenie diela – „Rekonštrukcia a obnova objektov na Technickej univerzite v Košiciach – projekt 

Infranštruktúra IV“ do 30.06.2014. 
 
Uznesenie č.  17/2014 
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 „Klaster RADAR“. 

 
 

            E. Stručné hodnotenie za rok 2014 
 
 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2014 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 
vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov týkajúcich 
sa TUKE. SR TUKE oceňuje neustálu snahu TUKE byť  medzi najlepšími univerzitami na Slovensku 
v oblasti vzdelávania, oblasti vedy a výskumu, ako aj v oblasti spolupráce s praxou. SR TUKE 
vyslovuje presvedčenie, že TUKE na základe komplexnej akreditácie bude aj naďalej verejnou 
vysokou školou univerzitného typu. 
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III. Záver 
 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2014 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 prakticky realizovať, nakoľko nezávisia len od vôle a rozhodnutí TUKE. 

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  
všetkých riadnych zasadnutiach SR TUKE. 
 
 
V Košiciach 05.05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 

  predseda  
         Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


