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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 2015  v zložení: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  George F. Babcoke - do 31.05.2015 

 Scott D. Buckiso - od 06.07.2015 
                         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. - do 19.10.2015 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 V roku 2015 nastali dve zmeny v zložení SR TUKE a to:  
1. namiesto George F. Babcoke (ukončenie jeho pôsobenia na Slovensku v U.S.Steel Košice, s.r.o.) 

bol za člena Správnej rady TUKE navrhnutý a ministrom menovaný nový prezident U.S.Steel 
Košice, s.r.o. - p. Scott D. Buckiso s účinnosťou od 06.07.2015, 

2. po ukončení funkčného obdobia prof. RNDr. N. Števulovej, PhD. (19.10.2015), Akademický senát 
TUKE navrhol  zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE na vymenovanie nového 
člena - doc. Ing. Gabriela Sučika, CSc. - ktorý bol ministrom vymenovaný dňa 12.04.2016. 

 
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 2015, 
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 2015 trikrát, dve zasadnutia boli riadne zvolané a jedno sa 
uskutočnilo hlasovaním formou per rollam. Na všetkých troch zasadnutiach SR TUKE konaných 
v roku 2015 prijatých celkom 19 uznesení. Predmetom rokovaní boli hlavne: Výročná správa o činnosti 
TUKE za rok 2014, Výročná správa o hospodárení TUKE za rok 2014, schvaľovanie rozpočtu TUKE 
na rok 2015, schvaľovanie predbežných výsledkov hospodárenia TUKE v roku 2015, rozdelenie 
hospodárskeho výsledku za rok 2014, kontrolná činnosť na TUKE, informácia o realizácii výstavby 
Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, hodnotenie vzdelávania na TUKE a jeho ďalšie 
prognózy, schvaľovanie nakladania s majetkom TUKE, schaľovanie platu rektora TUKE, 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 15.05.2015 

 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  15.05.2015 o 08:30 hod.  sa uskutočnilo 1.  zasadnutie SR TUKE v roku 2015, ktoré  sa 

konalo  v priestoroch TUKE. 

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Dr.h.c. JUDr. Ing. Janom Bílekom 
listom zn. 1/SrTU/2015 (7891/2015) zo dňa 13.04.2015. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 
členom SR TUKE, rektorovi TUKE, kvestorovi TUKE a predsedovi Akademického senátu (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 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 2014 
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
5. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
6. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2015 
8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
9. Rôzne 

9.1. Informácia o kontrolnej činnosti na Technickej univerzita v Košiciach za obdobie rokov  
      2012 - 2014 
9.2.  Informácia o stave investičnej výstavy na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2014 
9.3.  Doplatenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 
9.4.  Schválenie platu rektora Technickej univerzity v Košiciach a platu zvoleného kandidáta  
       na funkciu rektora s účinnosťou od 16.08.2015. 

10. Diskusia  
11. Záver 
       

Zasadnutia sa zúčastnilo 13 členov SR TUKE. Overovateľom záznamu bol poverený RNDr. J. 
Ondáš, PhD., MBA. 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4 až 9. programu, 
boli dňa 07.05.2015 odoslané všetkým členom SR TUKE. 

Predseda SR TUKE v úvode predstavil čelnom SR TUKE  prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., 
ktorý bol AS TUKE zvolený na kandidáta na funkciu rektora a ktorý by mal byť prezidentom SR 
menovaný za rektora TUKE s účinnosťou od 16.08.2015.  

      Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2014 predniesol rektor TUKE. 
Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2014 udiali na pôde TUKE, o poklese 
študentov a nízkom počte zahraničných študentov, o postavení TUKE, ktorá je najlepšia v rámci 
vysokých škôl v SR v čerpaní fondov EÚ. Informoval 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 2014 sumu vo výške 41 094 137 €, pričom celkové výnosy TUKE za rok 2014 
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predstavovali sumu vo výške 69 103 848 €. Z toho je zrejmé, 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 1 004 421 €.  

Výročná správa o činnosti TUKE a Výročná správa o hospodárení TUKE za rok 2014 boli 
schválené uzneseniami č. 1 a 2/2015. 

V ďalšom bode programu zasadnutia rektor TUKE informoval o dosiahnutí kladného 
hospodárskeho výsledku TUKE vo výške 1 044 421 €, ktorý tvoril jednak kladný hospodársky výsledok 
v oblasti hlavnej činnosti TUKE vo výške 653 675 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti 
vo výške 350 745 €. Uvedený zisk bol v zmysle návrhu 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. Návrh na rozdelenie zisku TUKE za rok 2014 bol schválený SR 
TUKE uznesením č. 3/2015. 
             Návrh rozpočtu TUKE na rok 2015, ktorý bol doručený všetkým členom SR TUKE, predložil 
na schválenie rektor TUKE. Rektor TUKE vo svojom príspevku pokázal na to, že  na základe dotačnej 
zmluvy bola pre TUKE v roku 2015 pridelená dotácia vo výške 38 829 443 €, ktorá  podľa metodiky 
rozdeľovania rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR  pozostáva hlavne z časti určenej na pedagogiku (cca 
60%) a z časti určenej na vedu a výskum (cca 40%), pričom pridelená dotácia na rok 2015 je 
k rovnakému obdobiu oproti roku 2014 o cca 270 tis. € nižšia. Následne podrobne informoval členov 
SR TUKE o systéme - metodike rozdelenia rozpočtu z úrovne ministerstva. Podotkol, že TUKE 
využíva princíp solidárnosti s ohľadom na výsledky niektorých fakúlt a že návrh rozdelenia rozpočtu 
bol zo strany rektora TUKE vopred  prerokovaný s dekanmi fakúlt a dňa 11.05.2015 bol schválený 
v AS TUKE. Návrh rozdelenia rozpočtu bol jednomyseľne schválený uznesením č. 4/2015. 
           V bode 8. rokovania bola bez pripomienok schválená Správa o činnosti SR TUKE za rok 2014 
uznesením č. 5/2015, ktorá bola vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo 
záznamov z rokovaní správnej rady v roku 2014. Správa o činnosti je zverejnená na: 
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti.  

V rámci bodu „Rôzne“ SR TUKE prerokovala a schválila uzneseniami č. 6 až 10/2015:  
a) informáciu o kontrolnej činnosti na TUKE za obdobie rokov 2012 - 2014, 
b) informáciu o stave investičnej výstavy na TUKE za rok 2014, 
c) doplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2014, 
d) schválenie platu rektora TUKE, 
e) schválenie platu zvoleného kandidáta na funkciu rektora s účinnosťou od 16.08.2015. 

 
B. Zloženie členov správnej rady, účasť 

         Zasadnutia sa zúčastnilo 13 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná, jeden člen sa vopred 
ospravedlnil. Účasť bola 92,86 %. 
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 - ospravedlnený 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec  
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD.  

 
C. Odporúčania správnej rady 
Ing. Ľach v súvislosti s nárastom IT odporúčal dbať aj na energetické náklady, ktoré 

v poslednom období v súvislosti s riešením projektom EÚ  stúpajú. 
          Ing. Ľach reagoval na problémy pri získavaní študentov napr. na HF s možnosťou zlepšenia jej 
marketingovej činnosti a to aj formou vytvorenia atraktívnejších študijných odborov, vytvorením 
medziodborového študijného programu, príp. navrhol uvažovať aj o zmene názvu fakulty. 
             Ing. Podstránsky navrhol zvýšenie voliteľnosti predmetov medzi jednotlivými fakultami, čo by 
napomohlo zvýšiť výkony na fakultách s klesajúcim počtom študentov. 

RNDr. Ondáš odporúčal zvýšiť informovanosť akademickej obce a parametroch delenia 
rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR a o potrebe zvýšenej angažovanosti fakúlt na naplnení týchto 
paremetrov - kritérií. 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti
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D. Súpis uznesení 

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

 
2. 

Zasadnutie konané hlasovaním per rollam 
    

V súlade s  § 6  ods. 1 Štatútu SR TUKE a v náväznosti na §  2 ods. 1  Rokovacieho poriadku 
SR TUKE,  ako aj s ohľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie správnej rady bolo naplánované 
až na jeseň 2015, zvolal predseda SR TUKE zasadnutie SR TUKE s rokovaním formou per rollam  
v dobe od 15. - 30.6.2015 z nasledovných dôvodov: 

V zmysle § 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.  

V zmysle § 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. V zmysle § 16 ods. 3 písm. c) Štatútu TUKE Akademický senát TUKE udeľuje predchádzajúci 
písomný súhlas s návrhmi rektora na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku. 
 V zmysle uvedených ustanovení zákona o vysokých školách, Štatútu TUKE a Štatútu SR 
TUKE, rektor TUKE  listom zn. 15520/2015 zo dňa 10.06.2015 požiadal SR TUKE o prerokovanie 
a udelenie predchádzajúceho súhlasu s predajom nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TUKE a ktoré 
TUKE neužíva a ani v budúcnosti užívať nebude.  

Predaj nehnuteľností bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 01.06.2015 uzneseniami č. 
37 až  39/2015. 
 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 uvedenými ustanoveniami cit. zákonov a na základe rozhodnutia predsedu 
správnej rady, predložil predseda SR TUKE jednotlivým členom SR TUKE listom zo dňa 12.06.2015 
v písomnej podobe návrh rektora TUKE na predaj nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TUKE a ktoré 
TUKE neužíva a ani v budúcnosti užívať nebude. Jednalo sa o nehnuteľností: 
1. sedem pozemkov pod garážami, ktoré sú vo vlastníctve cudzích osôb na ul. Slovenského 

v Košiciach, 
2. pozemok na ul. Mojmírova v Košiciach, 
3. pozemok a chata v Kokošovciach, okres Prešov. 

Členom SR boli zaslané písomné materiály a formulár na vyjadrenie stanoviska formou per rollam. 
V stanovenom termíne (do 30.06.2015) bolo  doručených 12 vyjadrení a zo strany členov SR TUKE 
neboli k predloženým návrhom vznesené žiadne pripomienky.  

Účasť na rokovaní bola 85,71 %. SR TUKE prijala uznesenia č. 11 až 13/2015, ktoré potvrdila na 
zasadnutí konanom 22.10.2015. 

3. 
Zasadnutie konané dňa 22.10.2015 

 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  22.10.2015 o 15:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie SR TUKE v priestoroch Učebno-

výcvikového zariadenia TUKE v Herľanoch. 

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Dr.h.c. JUDr. Ing. Jánom Bílekom 
listom zn. 9/SrTU/2015 zo dňa 21.09.2015. Pozvánka bola adresovaná 13 členom SR TUKE, nakoľko 
členke SR navrhnutej zamestnaneckou časťou AS TUKE skončilo členstvo v SR dňa 20.10.2015 
a nový, navrhnutý člen, ešte nebol menovaný do funkcie. Pozvánka bola zároveň doručená rektorovi  
TUKE,  prorektorovi TUKE pre inovácie a transfer technológií, kvestorovi TUKE a predsedovi 
Akademického senátu (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 
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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. 2015 

s výhľadom do 31.12.2015 
5. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
6. Prejednanie možnosti uzavretia zmluvy o čerpaní úveru zo strany Technickej univerzity 

v Košiciach 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4., 6. a 7. 
programu, boli v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa 14.10.2015 všetkým členom SR TUKE 
a pozvaným hosťom. Overovateľom záznamu bol poverený Ing. Podstránsky. V úvode predseda SR 
privítal nového člena SR - p. Scotta D. Buckisa. 

V rámci informácie o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- IX. 
2015 s výhľadom do 31.12.2015 rektor TUKE s kvestorom TUKE podali podrobnú informáciu 
k jednotlivým finančným vyjadreniam  obsiahnutým v správe. K 31.12.2015 sa na TUKE očakával 
kladný hospodársky výsledok vo výške cca 900 tis. €. 

      Vzhľadom na vyčerpávajúcu informáciu k tomuto bodu rokovania nebola žiadna diskusia 
a bolo prijaté uznesenie č. 14/2015. 

     Úvod do rokovania o 2. bode programu  predniesol rektor TUKE. Následne kvestor TUKE vo 
forme prezentácie podal podrobnú informáciu o získaných projektoch TUKE za obdobie rokov 2009 - 
2015, kde univerzita získala celkom  56 projektov v celkovom objeme 196 490 831,44 €, z čoho 
nenávratný finančný príspevok (NFP)  bol vo výške 112 723 268,25 € a spolufinancovanie TUKE vo 
výške 6 056 365,09 €.  

Prezentácia obsahovala informáciu o získaných projektoch podľa jednotlivých výziev, oblastí, 
rokov a podielu jednotlivých fakúlt TUKE. Prezentácia je sprístupnená na: 
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/pracovne-materialy. 

Po diskusii k tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 15/2015. 
Ďalším bodom rokovania bolo prejednanie možnosti uzavretia zmluvy o čerpaní úveru zo strany 

Technickej univerzity v Košiciach. K tomuto bodu rokovania obdržali všetci prítomní písomný materiál, 
ktorý čo do dôvodu a do výšky uviedol rektor TUKE. Následne kvestor TUKE podal  podrobnejšiu 
informáciu o dôvodoch, úročení, o predbežnom prieskume  a o predpokladanej výške možného úveru. 
Uviedol, že už z predchádzajúcej informácie o stave a čerpaní finančných prostriedkov pri projektoch 
je zrejmé, že TUKE vynaložila nemalú výšku vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
projektov,  pričom absolútne nebola obmedzená činnosť univerzity a jej zamestnancov v oblasti 
mzdových podmienok. Predložený materiál obsahoval jednak legislatívne podmienky, ktoré TUKE 
musí dodržať, ako aj predpokladanú výšku úveru  - cca 1 000 000,00 € s predpokladaným 5 - 6 
ročným splátkovým kalendárom vo výške cca 200 000,00 € a s úrokom vo výške cca 2%. Predložený 
materiál obsahoval jednak legislatívne podmienky, ktoré TUKE musí dodržať, ako aj predpokladanú 
výšku úveru  - cca 1 000 000,00 € s predpokladaným 5 - 6 ročným splátkovým kalendárom vo výške 
cca 200 000,00 € a s úrokom vo výške cca 2%. V prípade udelenia súhlasu zo strany SR TUKE (AS 
TUKE udelil súhlas na zasadnutí dňa 28.09.2015). Výber sa uskutoční z viacerých ponúk, pričom sa 
vyberie najvýhodnejšia. 
Po diskusii k tomuto bodu programu bolo jednomyseľne prijaté uznesenie č. 16/2015. 

 V rámci rôzneho boli predmetom rokovania a schvaľovania: 
a) schvaľovanie vecného bremena, ktorého zriadenie bolo schválené uznesením č. 17/2015 
b) Informácia rektora o aktivitách TUKE. 
c) Vyhodnotenie plnenia kritérií na udelenie odmeny bývalému rektorovi TUKE za rok 2015 
       (do 15.08.2015). 
d) Schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2015 (od 16.08.2015). 

 
 B. Zloženie, účasť 

Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, dvaja  členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili. 
Účasť na rokovaní bola 78,57 %.  
Zloženie SR TUKE: 
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    

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/pracovne-materialy
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                        RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   Ing. Dušan Tomašec  
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 
 

C. Odporúčania správnej rady 
             Ing. Michališin podľa jeho názoru je predpokladaný úrok vo výške 2% veľmi nízky a podľa jeho 
názoru sa úver za tejto podmienky získa ťažšie (opačný názor zastáva Ing. Ľach, podľa ktorého je 
úrok vysoký). 
            Ing. Podstránsky zastával názor, že univerzita má  veľmi dobré východiskové podmienky, 
nemá žiadny úver,  výborný stav hospodárenia aj za predchádzajúce roky, tak by nemal byť problém 
so získaním úveru. 
 RNDr. Ondáš odporúčal tzv. kontokorentný úver, ktorý sa dá získať za výhodných podmienok. 
 

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

 
 
D. Súpis uznesení za rok 2015  
 
V roku 2015 prijala SR TUKE celkom 18 uznesení, ktoré boli splnené, resp. sa priebežne 

plnia: 
 
Uznesenie č. 1/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2014. 

 
Uznesenie č. 2/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 3/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku (hospodárskeho 
výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 4/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej 
univerzity v Košiciach na rok 2015. 
  
Uznesenie č. 5/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej 
rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 6/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o kontrolnej činnosti na 
Technickej univerzite v Košiciach za obdobie rokov 2012 - 2014 s pripomienkami. Správna rada 
odporúča, aby najbližšie predkladaná správa obsahovala aj vyhodnotenie odstránenia zistených 
nedostatkov. 

T: stály 
Z: rektor TUKE 

 
Uznesenie č. 7/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o stave investičnej 
výstavby na Technickej univerzite v Košiciach za rok 2014 bez  pripomienok. 
 
Uznesenie  č. 8/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií na 
udelenie odmeny za rok 2014, jednomyseľne schvaľuje doplatenie odmeny rektorovi Technickej 
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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. 9/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje plat súčasného 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 výškach, ktoré budú kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach 
oznámené osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne 
písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplácanie 
platu. 
        T: 1 .  úprava - ihneď 

2. úprava  - 30.06.2015 
        Z: kvestor TUKE 
 
Uznesenie  č. 10/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje plat rektora 
Technickej univerzity v Košiciach s účinnosťou od 16.08.2015 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 za podmienky, že navrhovaný kandidát na funkciu 
rektora bude menovaný za rektora Technickej univerzity v Košiciach prezidentom SR. Zároveň ukladá 
kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplácanie platu s účinnosťou od 16.08.2015 
 
        T: 16.08.2015 
                                                                                                     Z: kvestor TUKE 
   
Uznesenie č. 11/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE  a súhlasí s predajom 
7 pozemkov registra C KN parcely čísla  2232, 2233,  2234,  2235,  2236,  2237 a 2238, každá vo 
výmere 21 m

2
 , ktoré sú zapísané na LV č. 23, k. ú. Severné Mesto,  okres Košice I, na meno 

Technická univerzita v Košiciach, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom formou 
obchodnej verejnej súťaže bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 12/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE týkajúci sa 
dodatočného vysporiadania nehnuteľností na ul. Mojmírova  8 v Košiciach a to zosúladením právneho 
a skutočného stavu formou dodatočného predaja pozemku a vysporiadania budovy,  a súhlasí 
s vysporiadaním budovy a predajom pozemku registra C KN parcela č. 146/3 vo výmere 168 m

2
 

zapísaného na LV č. 2281, k.ú. Stredné mesto, okres Košice I., na meno Technická univerzita 
v Košiciach, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom formou obchodnej verejnej 
súťaže bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 13/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s predajom 
nehnuteľností - stavby – rekreačnej chaty súp.č. 411 a pozemku registra C KN parcela číslo 758/14 
o výmere 1683 m

2
,
 
ktoré sú zapísané na LV č. 577, k.ú. Kokošovce, okres Prešov, na meno Technická 

univerzita v Košiciach, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom formou obchodnej 
verejnej súťaže bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 14/2015 
       Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Informáciu o stave hospodárenia 
Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- VIII. 2015 s výhľadom do 31.12.2015 bez 
pripomienok.   
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Uznesenie č. 15/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o  čerpaní finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach zároveň žiada predložiť na jej najbližšie 

zasadnutie informáciu o prístrojovom a technologickom  zariadení, ktoré bolo obstarané z finančných 
prostriedkov Európskej únie. 

T: najbližšie zasadnutie 
Z: rektor TUKE 

Uznesenie 16/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  v súlade s § 16 ods. 6 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. e) Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s tým, aby Technická 
univerzita v Košiciach uzavrela zmluvu o čerpaní úveru, na základe ktorej jej bude poskytnutý úver 
maximálne vo výške 1 000 000,00 € (Slovom Jedenmilión eur) za účelom spolufinancovania 
výskumnej činnosti realizovanej v rámci projektov financovaných zo zdrojov EÚ za nasledovných 
podmienok: 
a) nebude ohrozená hlavná činnosť univerzity, 
b) pri výbere finančnej inštitúcie budú dodržané platné právne predpisy, 
c) pri vyhodnotení najvýhodnejšej ponuky odporúča do komisie Ing. Podstránskeho, resp. Ing. 

Michališina, 
d) v zmysle § 20 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách, univerzita pred uzatvorením zmluvy o 

úvere písomne oznámi MŠVVaŠ SR a MF SR predpokladanú výšku úveru, podrobnosti jeho 
čerpania a splácania a bude písomne informovať aj o dohodnutých prípadných zmenách v zmluve 
najneskôr 15 dní pred uzatvorením dodatku k zmluve o úvere, 

e) zo zdrojov určených na splácanie úveru (vlastné zdroje - ostatné) bude prednostne uhrádzaná 
splátka úveru (istina a úrok), 

f) na zasadnutiach správnej rady bude zo strany rektora uverzity podávaná pravidelná informácia o 
stave a čerpaní úveru. 

 
Uznesenie č. 17/2015 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí so 
zriadením vecného bremena za odplatu na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity 
v Košiciach -  pozemku  registra C-KN parcela číslo 2477 zapísaného na LV č. 23 a a pozemku 
registra C-KN parcela číslo 2651/4 zapísaného na LV č. 12649, všetko v k.ú. Severné mesto, okres 
Košice I. v prospech Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Rozsah vecného bremena spočíva 
v povinnosti strpieť uloženie a realizáciu stavby a v umožnení prístupu k zriadeniu stavby za účelom 
vykonania následnej údržby a opráv po celú dobu životnosti stavby 
 
Uznesenie  č. 18/2015 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie 
odmeny bývalému rektorovi TUKE za rok 2015 - do 15.08.2015. Na základe dosiahnutých výsledkov 
schvaľuje výšku odmeny bývalému rektorovi TUKE a jej vyplatenie. Zároveň ukladá kvestorovi 
Technickej univerzity v Košiciach písomne oznámiť tieto skutočnosti bývalému rektorovi Technickej 
univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie  odmeny.  

     
 T: najbližší výplatný termín 
        Z: kvestor TUKE 
 
Uznesenie č.  19/2015 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny 
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach  na rok 2015 (obdobie od 16.08.2015 do 31.12.2015): 
1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2015, 
2. ukončenie I. fázy projektu  Univerzitný vedecký park TECHNICOM v súlade so zmluvnými termínmi 

do 31.12.2015, 
3. ukončenie realizácie diela Watsonova 4 - budova Fakulty umení do 31.12.2015 a vyriešenie 

problematiky prepojenia dostavby átria Kontajneru s budovou Fakulty umení Watsonova 4. 
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   E. Stručné hodnotenie za rok 2015 
 
 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2015 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, vedy a výskumu, ako aj v oblasti spolupráce s praxou. SR TUKE vyslovuje 
presvedčenie, že TUKE aj pod novým vedením dosiahne vynikajúce výsledky tak, ako doteraz.  

 
 

III. Záver 
 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2015 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 2015 pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s jej 

bývalým rektorom  Dr.h.c. prof. Ing. A. Čižmárom, CSc. a súčasným rektorom prof. Ing. Stanislavom 
Kmeťom, 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 09.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 

  predseda  
         Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


