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I. Úvod

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prešla v roku 2008 zmenami,  ktoré 
spočívali  nielen v zmene jej  členov,  ale začala  plniť  aj  svoje nové kompetencie,  ktoré jej 
priniesol  zák. č. 363/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  ako  napr.  schvaľovanie  rozpočtu 
univerzity  a  výročnej  správy  o  hospodárení,  určovanie  platu  rektora  na  návrh  predsedu 
správnej  rady,  raz  ročne  vypracovanie  správy  o činnosti  správnej  rady  a jej  doručenie 
ministrovi, ako aj  zverejnenie uvedenej správy na internetovej stránke univerzity.

V súvislosti s už citovaným zákonom č. 363/2007 Z.z. bol vypracovaný nový Štatút 
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“) s jeho prílohou – 
Rokovacím poriadkom SR TUKE. Tieto dva závažné dokumenty boli v súlade s § 40 ods. 4 
zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
zmien a doplnení   schválené v Akademickom senáte TUKE dňa 4.6.2008, číslo uznesenia 
33/2008 a nadobudli platnosť dňom ich schválenia ministrom školstva dňa 11.6.2008.

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

Táto správa pozostáva z 5 častí, ktorými sú:
a) informácia o konkrétnych zasadnutiach, ich program
b) zloženie  správnej  rady  –  prípadné  zmeny  v jej  zložení,  účasť  členov  na  jednotlivých 

zasadnutiach
c) odporúčania správnej rady na jednotlivých zasadnutiach
d) súpis uznesení za rok 2008
e)   stručné hodnotenie za rok 2008.
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II.

V roku  2008  sa  uskutočnili  2  riadne  zasadnutia   Správnej  rady  TUKE  a jedno 
rokovanie pre rollam. Zasadnutia sa konali v Košiciach, v priestoroch univerzity a to:
1.  dňa 31.3.2008  a 
2.  dňa 18.12.2008.

Rokovanie  per  rollam  sa  uskutočnilo  v dňoch  26.6.2008  až  10.7.2008,  kedy  bolo 
uzavreté.

1.
Zasadnutie konané dňa 31.3.2008

A. Informácia o zasadnutí, program
Dňa  31.3.2008 o 13,00  hod.  sa uskutočnilo  zasadnutie Správnej  rady Technickej 

univerzity  v Košiciach  (ďalej  len  „SR  TUKE“)  v priestoroch  Technickej  univerzity 
v Košiciach.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom 
listom zn.  1/SrTU/2008 zo dňa 26.2.2008. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom 
správnej  rady,  rektorovi  Technickej  univerzity  v Košiciach  (TUKE),  kvestorovi  TUKE a 
predsedovi  Akademického senátu (AS) TUKE. V súlade s ust.  §-u 3,  ods.  2 Rokovacieho 
poriadku  správnej  rady bolo  pozvanie  pre  informáciu  zaslané   dekanom 9 fakúlt  TUKE. 
Zasadnutia sa zúčastnila aj Ing. Valigová, vedúca Ekonomického odboru Rektorátu TUKE.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo nasledovným 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 2007         
4. Prerokovanie  Výročnej  správy o činnosti  Technickej  univerzity  v Košiciach  za  rok 

2007         
5. Prerokovanie  informácie  o  výsledkoch  hospodárenia  Technickej  univerzity 

v Košiciach za rok 2007         
6. Schvaľovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2008      
7. Schvaľovanie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za 

obdobie od 23.8.2002 do 31.12.2007        
8. Schvaľovanie Štatútu a Rokovacieho poriadku Správnej  rady Technickej  univerzity 

v Košiciaciach         
9. Informácia  o úprave  vnútorných  predpisov  Technickej  univerzity  v Košiciach 

v súvislosti s prijatím zák. č.  363/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

10. Rôzne
a) informácia  o organizačnej  zmene  na  Stavebnej  fakulte  Technickej  univerzity 

v Košiciach
b) vznik právnických osôb s účasťou Technickej univerzity v Košiciach

11. Diskusia
12.  Záver

Písomné  materiály,  ktoré  boli  predmetom rokovania  správnej  rady v bodoch 4.-  8. 
programu,  boli  v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa 20.3.2008  všetkým členom 
správnej rady.
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V úvode privítal  všetkých  prítomných  členov správnej  rady JUDr.  Ing.  Ján Bílek, 
predseda  správnej  rady.  Zároveň  privítal  pozvaných  hostí  –  pána  rektora,   kvestora  a 
predsedu akademického senátu..

V súlade s  § 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia správnej rady overuje 
povereným  členom  správnej  rady.  Predseda  správnej  rady  poveril   overením  záznamu 
z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Jozefa Böjtösa.

       V ďalšom bode programu predseda správnej rady podal ústnu informáciu o plnení 
uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v  roku 2007.  SR TUKE na svojich dvoch 
rokovaniach v roku 2007, ktoré sa konali dňa 31.5.2007 a 19.10.2007 (obidve v Košiciach) 
prijala celkom 11 uznesení, ktoré boli splnené.

      Správu o činnosti TUKE za rok 2007 predložil rektor TUKE, Dr.h.c. prof. Ing. A. 
Čižmár, CSc. Správa bola v písomnej podobe zaslaná všetkým členom správnej rady. Rektor 
TUKE hneď v úvode poznamenal,  že správa je pomerne rozsiahla (má cez 100 strán) a je 
vyhotovená  v   štruktúre,  v akej  bola  v predchádzajúcom  období  na  odporúčania  vedenia 
TUKE  ako  aj  z toho  dôvodu,  že  jeho  funkčné  obdobie  začalo  až  od  16.8.2007.  Správa 
o činnosti za rok 2008 by už podľa jeho vyjadrenia mala mať novú štruktúru,  mala by byť 
stručnejšia, ale výstižnejšia. Zdôraznil, že finančné vyjadrenia hospodárenia univerzity, údaje 
o stave majetku a pod., ktoré správa obsahovala, sú výstupmi z IS SAP R/3, sú overiteľné a 
transparentné.

Správa bola členená do 17 oblastí, v ktorých je podrobne rozpísaná činnosť univerzity 
počnúc  zmenou  v orgánoch  univerzity  v roku  2007  a končiac  informáciou  o kultúrnych, 
športových a študentských aktivitách.

      Rektor TUKE poukázal  na  významné postavenie  univerzity  v regióne,  nakoľko 
počtom  študentov  (cca  16 000  študentov  vo  všetkých  formách  štúdia  vo  všetkých  troch 
stupňoch  vysokoškolského  vzdelávania), počtom zamestnancov  (cca  2 000 zamestnancov), 
 rozpočtom nad  1 miliardu Sk a hlavne svojou činnosťou, patrí  univerzita  medzi  výrazné 
organizácie Košického samosprávneho kraja. Cieľom univerzity v ďalšom období je zvýšiť 
dôraz na oblasť budovania laboratórií, rozvoj výskumu a na neustále zlepšovanie spolupráce 
s praxou.  Poukázal  na  to,  že  v oblasti  vzdelávania  je  univerzita  na  hranici  kapacitných 
možností, snahou univerzity nie je kvantita, ale  kvalita.  Informoval o tom, že univerzita si 
stále drží 2. – 3. priečku v rámci 21 verejných vysokých škôl na Slovensku. Rezervy sú ešte 
v oblasti  získavania   projektov,  publikačnej  činnosti   a v oblasti   podávania  návrhov  na 
patenty, dizajny.
             V rámci investičnej výstavby v roku 2007 pokračovala univerzita v budovaní 
laboratórií, učební a výskumných centier. Mala by pokračovať stavba schválená vládou SR – 
Centrum knižničných služieb a vedecko-technických  informácií,  kde v r.  2008 je potrebné 
preinvestovať cca 80 mil. Sk. Významnými skutočnosťami v roku 2007 ďalej boli zníženie 
nákladov na energie, zvýšenie príjmov z podnikateľskej činnosti, ako aj opätovne dosiahnutý 
kladný hospodársky výsledok za komplet  činnosť univerzity.  Majetok univerzity  dosahuje 
sumu cca 2 mld. Sk.

       Po vystúpení rektora TUKE odzneli pripomienky, návrhy zo strany členov správnej 
rady, ktoré sú uvedené v časti C. tejto časti správy.

       Po ukončení diskusie k tomuto bodu prijala správna rada uznesenie, ktorých sumár je 
uvedený v časti D. tejto správy.
             V rámci bodu 5. programu odznela informácia o výsledkoch hospodárenia univerzity 
za  rok  2007,  ako  výňatok  z ročnej  účtovej  závierky.  Informácia  bola  v písomnej  podobe 
zaslaná všetkým členom správnej rady. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj s ohľadom na 
to,  že  predmetom  schvaľovania  v správnej  rade   bude  kompletná  výročná  správa 
o hospodárení,  predseda  správnej  rady  hneď  v úvode  otvoril  diskusiu  k tomuto  bodu 
programu a správna  rada  navrhla  potrebné  opatrenia,  ktoré  sa  premietli  aj  do  príslušných 
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uznesení (bod D. tejto správy).  Vzhľadom na termín zaslania správy na MŠ SR a stav jej 
rozpracovanosti,  správna  rada prijala  uznesenie,  na základe  ktorého bude Výročná  správa 
o hospodárení TUKE za rok 2007 schvaľovaná per rollam.
           Návrh rozpočtu TUKE na rok 2008 predložil rektor TUKE, ktorý informoval o tom, že 
TUKE pri delení dotácie na jednotlivé jej organizačné zložky  použila kritéria používané MŠ 
SR, ktoré sú  v podmienkach univerzity  ešte upravené o vzájomné započítanie výučby a o 
princíp solidárnosti.  Materiál  týkajúci sa rozpočtu TUKE na rok 2008 bol zaslaný členom 
správnej rady, na zasadnutí bola ešte predložená kópia dotačnej zmluvy vrátane jej dodatku č. 
1, ako aj zápisnica zo zasadnutia AS TUKE zo dňa 17.3.2008, na ktorom bol rozpočet TUKE 
schválený. AS TUKE uznesením číslo 27/2008 schválil rozpočet TUKE na rok 2008, kde z 26 
prítomných  členov  24  hlasovalo  za  predložený  návrh,  proti  prijatiu  nehlasoval  nikto  a  2 
členovia sa zdržali.

Pri tvorbe rozpočtu - rozdelení dotácie -  boli použité podklady získané od fakúlt za 
časť pedagogiky, ako aj za časť výskumu. MŠ SR pri delení rozpočtu na rok 2008 použilo 
metodiku  pridelenia  70%  finančných  prostriedkov  podľa  pedagogických  výkonov, 
koeficientov náročnosti výučby a pod. a 30% podľa výsledkov vo vedecko-výskumnej oblasti 
(domáce a  zahraničné  granty,  publikačná  činnosť,  počty doktorandov).  Rokovanie  rektora 
TUKE  s dekanmi  fakúlt  prebehlo  v 2  etapách,  prvá  bola  len  v stanovení  %  podielu  na 
rozpočte TUKE a druhé stretnutie sa konalo už ku konkrétnym číslam. Spôsob rozdelenia 
rozpočtu bol dekanom fakúlt TUKE detailne vysvetlený a podľa prehlásenia rektora TUKE 
sú zabezpečené prioritné požiadavky jednotlivých fakúlt.

Celkove rozpočet TUKE oproti roku 2007 je vyšší o cca 110 mil. Sk, z toho  39 mil. Sk bolo 
navýšených  z dôvodov už spomínaných  – na budovanie laboratórií.  Odporúčania  správnej 
rady sú uvedené v časti C. tejto časti správy.
            Ďalším bodom rokovania bolo schválenie predloženého návrhu  „Správy o činnosti 
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za obdobie od 23.8.2002 do 31.12.2007“, 
ktorý   v písomnej  podobe  obdržali  všetci  členovia  správnej  rady.  Materiál  predložil  na 
schválenie  JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda správnej rady. Informoval o príprave správy, ktorú 
konzultoval v spolupráci s vybranými členmi správnej rady v súlade s uznesením č. 10/2007 
zo zasadnutia zo dňa 19.10.2007. Správa je v závere doplnená o odporučenia pre MŠ SR. 
Správa bola schválená bez pripomienok.
           V rámci ďalšieho bodu rokovania predseda správnej rady  predložil na schválenie 
správnej  rade  2  návrhy  úpravy Štatútu  a rokovacieho  poriadku  Správnej  rady Technickej 
univerzity  v Košiciach,  ktoré  boli  vypracované  v súlade  s poslednou  novelou   zákona 
o vysokých školách. Rozdiel medzi návrhmi spočíval len v ust. § 7, ods. 3 a 4 štatútu. Prvý 
návrh bol spracovaný tak, že § 7, ods. 3 štatútu len citoval paragraf zo zákona o vysokých 
školách (§ 41), ktorý upravuje pôsobnosť správnej rady. Druhý návrh v § 7, ods. 3 a 4 štatútu 
konkrétne vymenováva kompetencie správnej rady. Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetci 
členovia správnej rady pracujú vo sfére blízkej školstvu, správna rada prijala druhý návrh 
upraveného štatútu, t.j. s konkrétnym vymenovaním kompetencií správnej rady. 

     Ústnu informáciu o stave prác na úprave vnútorných predpisov TUKE v súvislosti 
s prijatím zák. č.   363/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách  a o zmene  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  predniesol  rektor 
TUKE. Po ukončení prác špeciálnou komisiou prebehlo pripomienkové konanie na úrovni 
TUKE a následne v Legislatívnej komisii AS TUKE.  Na zasadnutí AS TUKE dňa 3.3.2008 
boli  upravené predpisy predmetom schvaľovania.  Vzhľadom na množstvo zmien,  ktoré  sa 
v jednotlivých  predpisoch  vykonali  a  ktoré  boli  spôsobené  vydaním  novely  zákona  o 
vysokých  školách,  zosúladením terminológie,  zjednotením a  zaužívaním  nových  skratiek, 
bolo na základe doporučenia špeciálnej komisie prijaté rozhodnutie, že všetky predpisy budú 
vydané  ako  nové  predpisy  a  že  doterajšie  predpisy  budú  zrušené.  S týmto  návrhom  sa 
stotožnil  aj  AS TUKE,  ktorý  dňa  na  svojom zasadnutí  dňa  3.3.2008  schválil  16  nových 
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vnútorných predpisov uzneseniami č.10- 25/2008. Takmer všetky predpisy boli schválené bez 
pripomienok.

Rokovací  poriadok  Vedeckej  rady  TUKE  (ako  17.  predpis)  bude  predložený  na 
schválenie len Vedeckej rade TUKE. Štatút a Rokovací poriadok Správnej rady TUKE bol 
ešte  teraz  predložený  na  schválenie  správnej  rade  a  Pracovný  poriadok  TUKE  ešte  bol 
predložený na schválenie v Rade ZO OZ PŠaV pri TUKE.

Vnútorné  predpisy  TUKE,  ktoré   podľa  §  15  ods.  1  písm.  a)  až  c)  zákona  o VŠ 
podliehajú registrácii sú:
1.  Štatút TUKE
2. Študijný poriadok TUKE
3. Zásady  výberového  konania  na  obsadzovanie  pracovných  miest  a funkcií  vedúcich 

zamestnancov na TUKE.
Tieto predpisy po ich schválení v AS TUKE prešli jazykovou korektúrou na Katedre 

jazykov TUKE a dňa 26.3.2008 boli odoslané na registráciu na MŠ SR, Sekcia vysokých škôl.
Ďalšie vnútorné predpisy, ktoré boli schválené a v súčasnosti sú na jazykovej korektúre sú:
1. Pracovný poriadok TUKE
2. Organizačný poriadok TUKE
3. Zásady volieb do akademického senátu TUKE
4.  Rokovací poriadok akademického senátu TUKE
5.  Štipendijný poriadok TUKE
6.  Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov
7.  Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TUKE
8.  Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE
9.  Zásady udeľovania čestného titulu "profesor emeritus" na TUKE
10.  Zásady  organizácie  doktorandského  štúdia  a   zriadenia   odborových  komisií 

doktorandského štúdia na TUKE
11.  Slávnostné sľuby skladané na TUKE
12.  Ubytovací poriadok TUKE
13.  Štatút a rokovací poriadok správnej rady. Tento predpis schvaľuje minister školstva SR. 

Po jazykovej úprave budú všetky vnútorné predpisy zverejnené, spracujú sa v tlačenej 
podobe a budú poskytnuté aj členom správnej rady.

      V rámci  rôzneho odznela  informácia  o organizačnej  zmene na Stavebnej  fakulte 
Technickej  univerzity  v Košiciach  Vzhľadom  na  to,  že  personálna  politika  a riešenie 
pracovno-právnych  vzťahov  nie  je  v kompetencii  správnej  rady,  správna  rada  sa  týmto 
problémom  podrobne  nezaoberala.  Správna  rada  prijala  stanovisko  rektora  TUKE k tejto 
otázke a zo strany vedúcej Odboru legislatívno-právneho bola informovaná o tom, že v tejto 
súvislosti univerzite vzniklo 18 pracovných sporov na Okresnom súde Košice I.

Rektor TUKE, vzhľadom na ust. § 41, ods. 1, písm. d) zákona o vysokých školách, 
kde  je  ustanovené,  že  do  pôsobnosti  správnej  rady  okrem  iného  patrí  udelenie 
predchádzajúceho súhlasu so založením inej právnickej osoby, alebo s vložením peňažného 
vkladu alebo nepeňažného vkladu do založenej, alebo do iných právnických osôb (§ 19 ods. 
5), požiadal správnu radu o udelenie súhlasu s:

a) existenciou  už  založených  právnických  osôb,  ktoré  vznikli  v minulom  období 
a z rôznych dôvodov neboli predložené správnej rade (časové dôvody, nejednotnosť 
výkladu zákona a pod.),

b)  so založením nových združení.
Ani  v jednom  prípade  nešlo  o  založenie právnických  osôb  –  podnikateľských 

subjektov,  ale   o  združenia  podľa  §  20f  Občianskeho  zákonníka, v jednom  prípade  ide 
o nadáciu a v jednom o neinvestičný fond. 
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Cieľom založených združení,  ako aj  združení pre ktoré bol žiadaný predchádzajúci 
súhlas,  je podpora vzdelávania,  vedy a výskumu, rozvoj regiónu, spolupráca pri podávaní 
projektov,  grantov,  publikačná  činnosť,  upevňovanie  väzieb  medzi  školou  a priemyslom, 
rozvoj znalostnej spoločnosti. 

Okrem  schválenia  súčasných  návrhov  správna  rada  prijala  uznesenie,  na  základe 
ktorého bude správna rada udeľovať súhlas so vznikom akejkoľvek právnickej osoby, ktorú 
bude chcieť TUKE založiť, ako aj súhlas s každým vkladom TUKE do iných právnických 
osôb (časť D. správy).

V rámci rôzneho ešte predseda  správnej  rady  informoval  o skutočnosti,  že  dňom 
23.8.2008  končí  členstvo  v správnej  rade  uplynutím  doby  členom  správnej  rady  Ing. 
Böjtösovi,  JUDr.  Trebuľovi,  Ing.  Uhríkovi,  Ing.  Ľachovi  a dňom 27.9.2008 p.  Sobotovej. 
Predseda  správnej  rady o tejto  skutočnosti  v zmysle  §  6  rokovacieho  poriadku  zaslal  dňa 
27.2.2008 oznámenie rektorovi TUKE, ktorý už realizuje ďalšie kroky. Zároveň informoval 
o tom,  že  členstvo  v správnej  rade   po  p.  Lohrovi  bolo  ponúknuté  novému  prezidentovi 
U.S.Stell Košice s.r.o., p. Georgovi Babcokovi.

         Poslednou časťou bodu Rôzne bolo určenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi 
TUKE za rok 2008. Správna rada na podnet predsedu diskutovala o ukazovateľoch, ktoré by 
mali byť kritériom na určenie odmeny pre rektora univerzity  za rok 2008, ako aj o zvýšení 
jeho platu.  V záujme jasne stanovených  pravidiel  boli  navrhnuté  nasledovné kritéria  s ich 
finančným ohodnotením pre určenie výšky odmeny rektorovi TUKE:
1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2008
2. dosiahnutie zisku v podnikateľskej činnosti TUKE minimálne vo výške 6 mil. Sk,
3. v oblasti  investičnej  výstavby  na  TUKE  realizovať  priebežnú  kolaudáciu  (započať 

kolaudačné  konanie)  stavby  Centrum  knižničných  služieb  a  vedecko-technických 
informácií v termíne do 12/2008.

Kritéria boli schválené a bolo prijaté príslušné uznesenie (časť D. správy).
Diskusia  prebehla pri jednotlivých bodoch programu.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť
Zasadnutia  sa  zúčastnilo  10  členov  správnej  rady,  t.j.  správna  rada  bola 

uznášaniaschopná. Traja členovia sa ospravedlnili. Jeden člen správnej rady – David H. Lohr, 
prezident U.S.Steel Košice, s.r.o., ukončil svoju činnosť v správnej rade z dôvodu odchodu do 
USA,  nakoľko  v rámci  koncernu  USS  bol  poverený  plnením  iných  povinností.  Predseda 
správnej  rady  spolu  s rektorom  TUKE  písomne  poďakovali  p.  Lohrovi  za  jeho  členstvo 
v správnej rade.

Členovia správnej rady:
1.  JUDr. Ing. Ján  B Í L E K      
2..   Ing. Jozef  B Ö J T Ö S      
3.   Ing. Peter  Č I Č M A N E C     
4.   prof. Ing. Mikuláš H A J D U K, PhD.
5.   Ing. František  K N A P Í K 
6.   Ing. Jozef  K O S Á R - neprítomný - ospravedlnený     
7.   David H.  L O H R  - neprítomný - ukončil členstvo z dôvodu odchodu  do USA
8.   Ing. Michal  Ľ A C H - neprítomný - ospravedlnený     
9.   Ing. Fedor  M I C H A L I Š I N     
10. Ing. Vladimír  P O D S T R Á N S K Y 
11.  Zuzana  S O B O T O V Á 
12.  JUDr. Zdenko  T R E B U Ľ A           
13.  Dr.h.c. Ing. Jozef  U H R Í K, CSc. 
14.  Ing. Peter  Ž I G A - neprítomný - ospravedlnený
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C. Odporúčania správnej rady
1. Stručnejšia výstižnejšia správa o činnosti
2. V prípade zistení kontrolnými orgánmi konkretizovať „porušenia“ a  uviesť spôsob, 

aké boli prijaté opatrenia zo strany univerzity.
3. V  prípade  všetkých  písomných  správ  uviesť  pri  položkách  označených  mínusom 

zdôvodnenie.
4. Ročnú účtovnú závierku za rok 2008 dať overiť auditorom. Na výbere auditora po 

uskutočnení  verejného  obstarávania  by  sa  chcela  podieľať  aj  správna  rada.  Pri 
realizácii výberového konania vyžiadať ponuky  od auditorov, ktorým je hospodárenie 
vysokých škôl známe.

5. Doplniť tabuľkové časti správy o hospodárení  o % čerpania oproti pridelenej dotácii
6. Pri  vyhodnotení  čerpania  rozpočtu  zapracovať  do  výročnej  správy  o  hospodárení 

medziročné porovnanie s uvedením dôvodov, ako aj doložiť dotačnú zmluvu.
7. Návrh do správy o hospodárení za rok 2008 -  doplniť informáciu o výške a použití 

finančných  prostriedkov  získaných  vyberaním  školného  a poplatkov  spojených  so 
štúdiom, ako aj správu o rozdelení zisku do fondov a o ich čerpaní.

D. Súpis uznesení
            E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere správy.

2.
Rokovanie per rollam

Z dôvodov časovej tiesne (určenie termínu na vypracovanie správy zo strany MŠ SR), 
v zmysle uznesenia č. 6/2008 zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 
(SR) konaného dňa 31.3.2008, v zmysle   § 7 Rokovacieho poriadku SR (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 per rollam), bola dňa 26.6.2008 zo strany tajomníčky 
správnej  rady  všetkým  členom  správnej  rady  zaslaná  Výročná  správa  o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2007. Termín vyjadrenia jednotlivých členov SR 
TUKE  bol  stanovený do 10.7.2008.

Na základe uvedenej výzvy bolo doručených 10 vyjadrení od nasledovných členov 
SR:

1. JUDr. Ing. Ján Bílek – s pripomienkami
2. Ing. Michal Ľach – bez pripomienok
3. Ing. Fedor Michališin – bez pripomienok
4. Ing. Jozef Böjtös – bez pripomienok 
5. Ing. Vladimil Podstránsky – bez pripomenok
6. JUDr. Zdenko Trebuľa – bez pripomienok
7. Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. – bez pripomienok
8. Ing. Peter Čičmanec – bez pripomienok
9. prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. – bez pripomienok 
10. Ing. František Knapík – bez pripomienok

Pripomienky:
1. upraviť termíny a odstrániť gramatické chyby
2. doplniť o prijaté opatrenia, resp. príkazy rektora (kvestora) na odstránenie nedostatkov 

a zlepšenie stavu.
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Na  základe  uvedených  stanovísk  bolo  formulované  uznesenie  č.  17/2008  (znenie 
v časti D. správy), ktoré bolo doručené na Ekonomický odbor Rektorátu TUKE ako súčasť 
dokumentácie správy.

3.
Zasadnutie konané dňa 18.12.2008

A. Informácia o zasadnutí, program
Dňa  18.12.2008 o 13,00  hod.  sa  uskutočnilo  zasadnutie  SR TUKE v priestoroch 

Technickej univerzity v Košiciach.
Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom 

listom zn. 10/SrTU/2008 zo dňa 14.11.2008. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom 
správnej  rady,  rektorovi  Technickej  univerzity  v Košiciach  (TUKE),  kvestorovi  TUKE a 
predsedovi  Akademického senátu (AS) TUKE. V súlade s ust.  §-u 3,  ods.  2 Rokovacieho 
poriadku  správnej  rady bolo  pozvanie  pre  informáciu  zaslané   dekanom 9 fakúlt  TUKE. 
Zasadnutia sa zúčastnila aj Ing. Valigová, vedúca Ekonomického odboru Rektorátu TUKE.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo nasledovným programom, ktorý bol jednomyseľne 
schválený:

1. Úvod 
2. Predstavenie nových členov správnej rady
3. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity 

v Košiciach
4. Kontrola  uznesení  prijatých  na  zasadnutiach  Správnej  rady  Technickej  univerzity 

v Košiciach v roku 2008
5. Informácia  o stave  čerpania  dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  pridelenej  Technickej 

univerzite v Košiciach na rok 2008 a o iných príjmoch a ich čerpaní 
6. Informácia o investičnej výstavbe realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach 

v roku 2008 a  o stave energetického hospodárstva
7. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2009
8. Diskusia (rôzne)
9. Záver

V úvode privítal  všetkých  prítomných  členov správnej  rady JUDr.  Ing.  Ján Bílek, 
predseda správnej rady. Osobitne privítal nových členov správnej rady a pozvaných hostí – 
pána rektora,  kvestora a  predsedu akademického senátu.

Duhý bod programu zasadnutia bol zameraný na organizačné zmeny, nakoľko v  roku 
2008 skončilo členstvo 7 členom správnej rady:
1. p. David H. Lohr - prezident U.S.Steel Košice, s.r.o. - skončil členstvo v správnej rade  na 

vlastnú  žiadosť  dňa 4.3.2008,  nakoľko bol  poverený inými  úlohami  v rámci  koncernu 
U.S.Steel a preložený do USA.

2. Ing.  Kosár  -  zástupca  MŠ  SR  -  skončil  členstvo  v správnej  rade  na  vlastnú  žiadosť 
z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti  (25.3.2008).

3. Ing.  Böjtös  -  zástupca  podnikateľskej  sféry  -   členstvo  Ing.  Böjtösa  bolo  skončené 
uplynutím funkčného obdobia  dňa  23.8.2008.

4. Dr.h.c. Ing. Uhrík, CSc.-  členstvo v správnej rade bolo skončené uplynutím funkčného 
obdobia  dňa  23.8.2008.

5. JUDr.  Trebuľa -  predseda  KSK – členstvo  v správnej  rade bolo skončené   uplynutím 
funkčného obdobia  dňa  23.8.2008.

6. Ing. Ľach – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Chemosvit, a.s. Svit – členstvo 
v správnej rade bolo skončené uplynutím funkčného obdobia  dňa  23.8.2008.
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7. sl.  Zuzana Sobotová - študentka Ekonomickej fakulty TUKE – zástupkyňa študenstkej 
časti AS TUKE – členstvo v správnej rade bolo skončené uplynutím funkčného obdobia 
dňa 27.9.2008.

      Na základe podnetu predsedu správnej rady, na návrh rektora TUKE a po schválení v AS 
TUKE, minister školstva SR menoval nových členov Správnej rady TUKE nasledovne:
1. George F. Babcoke – prezident U.S.Steel Košice, s.r.o. – na základe návrhu rektora TUKE 

po predchádzajúcom súhlase AS TUKE menoval minister školstva p. Georgea F. Babcoka 
za člena správnej rady na  funkčné obdobie od 29.10.2008 do 28.10.2014.

2. Ing.  Michal  Ľach – predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ  Chemosvit,  a.s.Svit  - 
minister  školstva  po  odporúčaní   rektorom TUKE  predĺžil  Ing.  Ľachovi  členstvo  na 
funkčné obdobie do 28.10.2014. 

3. RNDr. Jozef Ondáš, PhD. – generálny riaditeľ T-Systems Slovakia,  s.r.o. - na základe 
návrhu rektora TUKE po predchádzajúcom súhlase AS TUKE menoval minister školstva 
RNDr. Jozefa Ondáša, PhD.  za člena správnej rady na  funkčné obdobie od 29.10.2008 
do 28.10.2014.

4. Ing.  Vladimír  Soták  –  predseda  predstavenstva  a generálny  riaditeľ  Železiarne 
Podbrezová,  a.s.  -  na  základe  návrhu rektora  TUKE po predchádzajúcom súhlase  AS 
TUKE  menoval  minister  školstva  Ing.  Vladimíra  Sotáka   za  člena  správnej  rady  na 
funkčné obdobie od 29.10.2008 do 28.10.2014.

5. Ing. Dušan Tomašec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banky, a.s. -   minister školstva po odporúčaní rektorom TUKE  menoval Ing. 
Dušana  Tomašeca  za  člena  správnej  rady   na  funkčné  obdobie  od  29.10.2008  do 
28.10.2014 

6. JUDr.  Zdenko  Trebuľa  –  predseda  KSK  –  na  základe  návrhu  rektora  TUKE  po 
predchádzajúcom súhlase AS TUKE menoval minister školstva JUDr. Trebuľu za člena 
správnej rady na ďalšie  funkčné obdobie do 28.10.2014

7. sl. Jana Pažurová - študentka Hutníckej fakulty TUKE - na základe návrhu študentskej 
časti AS TUKE menoval mister školstva  sl. Janu Pažurovú za členku správnej rady od 
29.10.2008 do 28.10.2010.

      Prítomným novým členom správnej rady boli slávnostne odovzdané menovacie dekréty 
predsedom správnej rady a rektorom TUKE. Zároveň im k menovaniu do tejto  tejto funkcie 
zapriali mnoho úspechov a vyslovili presvedčenie o vzájomnej spolupráci a podpore.

V zmysle  ust.  §-u 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia  správnej  rady 
overuje povereným členom správnej rady. Predseda správnej rady poveril  overením záznamu 
z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Petra Čičmanca,.
           Pri kontrole  uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity 
v Košiciach v roku 2008, kedy sa konalo  jedno riadne a jedno rokovanie per rollam bolo 
prijatých celkom 17 uznesení, ktoré boli splnené, resp. sa plnia. 
            V rámci ďalšieho bodu rokovania odznela informácia o stave čerpania dotácie ako aj 
iných zdrojoch príjmu TUKE, ktorú  predložil Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor 
TUKE.  Informácia  bola  podaná  so  stavom  k 30.9.2008,  kedy  bola  vykonaná  štvrťročná 
účtovná  závierka.  Podľa  predložených  informácií,  ako  aj  písomnej  správy,  ktorá  bola 
predložená všetkým členom správnej rady, výška dotácie TUKE k 30.9.2008 predstavovala 
sumu 1 187 366 tis. Sk, z toho 1 095 251 tis. Sk na bežné výdavky a suma 92 115 tis. Sk na 
kapitálové  výdavky.  Finančné  prostriedky  sa  priebežne  čerpajú.  Okrem dotácie  p.  rektor 
poukázal aj na mimorozpočtové zdroje a dary, ktoré TUKE získala.
             V rámci tohto bodu rektor TUKE informoval o úspešnosti TUKE pri zapájaní sa do 
výziev  vypísaných  v rámci  štrukturálnych  fondov,  kde  TUKE napr.  už získala  projekt  na 
nákup informačno-komunikačných technológií za cca 147 mil. Sk. V súčasnosti bol podaný 
ďalší projekt týkajúci sa infraštruktúry vo výške cca 150 mil. Sk. Okrem toho TUKE v rámci 
budovania  Centier  excelentnosti  bola  úspešná  v troch  projektoch  za  cca  120  mil.  Sk  a 6 
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projektov na budovanie Centier transferu technológií za cca 24 mil. Sk. Po prerokovaní tohto 
bodu programu bolo prijaté uznesenie (časť D. správy)

            Informáciu o investičnej výstavbe realizovanej na TUKE v roku 2008 a  o stave 
energetického  hospodárstva  podal  rektor  TUKE.  Písomná  správa  bola  zaslaná  všetkým 
členom správnej  rady.  Rektor TUKE poukázal  na skutočnosti,  ktoré významne ovplyvnili 
investičnú výstavbu na TUKE s ohľadom na to, že TUKE v roku 2008 preinvestovala viac 
ako 98 mil.  Sk. V tomto roku dochádza k ukončeniu výstavby Centra knižničných služieb 
a vedecko-technických  informácií  (zaužívaná  sktratka  „KIC“)  s ktorou  sa  započalo  v roku 
2004 a ktorej hodnota je takmer 200 mil. Sk. V súčasnosti prebieha jej odovzdanie zo strany 
dodávateľa  stavby  a TUKE  začína  kolaudačné  konanie  na  príslušnom  stavebnom  úrade. 
Okrem  toho  v  roku  2008  došlo  k rekonštrukcii  objektu  Němcovej  3  (Ústav  výpočtovej 
techniky) za cca 14 mil. Sk, rekonštruuovala sa „serverovňa“ v uvedenom objekte za taktiež 
cca 14 mil. Sk. V roku 2008 bola dokončená rekonštrukcia interiéru Auly Maxima za takmer 
12  mil.  Sk,  kde  sa  v súčasnosti  ešte  inovuje  vzduchotechnika  za  takmer  5  mil.  Sk.  

Z ďalších významných stavieb TUKE v r. 2008 ukončila rekonštrukciu posluchárne P25 za 
finančnej podpory U.S.Steel Košice, s.r.o., rekonštruovali sa sociálne zariadenia v Herľanoch 
(objekt Dargov), v Aule Maxima, opravili sa laboratória a UK v budove P. Komenského 8.
Po prerokovaní tejto časti tohto bodu programu bolo prijaté ďalšie uznesenie (časť D. správy).
           Informáciu o stave energetického hospodárstva na TUKE v roku 2008 podal Ing. 
Behún, kvestor TUKE. Poukázal na úspechy v tejto oblasti a na prílohy predloženej správy, 
ktorú členovia správnej rady obdržali  v písomnej  podobe.  Zvýraznil,  že oproti  roku 2005, 
kedy  TUKE  na  energetické  hospodárstvo  vynaložila  takmer  150  mil.  Sk,  v súčasnosti 
zaznamenala  rôznymi opatreniami pokles nákladov na cca 120 mil. Sk aj napriek skutočnosti, 
že ceny za jednotlivé energetické médiá stúpali. V roku 2009 sa predpokladá nárast nákladov 
v dôsledku zahájenia prevádzky novej výmeníkovej stanice (OST)  v novom objekte „KIC“.
           Rektor TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. podal v ďalšom bode programu 
zasadnutia informáciu o príprave rozpočtu na rok 2009. Podľa jemu dostupných informácií 
a po poslednom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie sa predpokladá, že kritériá na 
rozdelenie rozpočtu z kapitoly MŠ SR pre vysoké školy ostanú oproti roku 2008 nezmenené. 
Z uvedené  vyplýva,  že  sa  bude  doržiavať  kritérium 70:30,  t.j.  70% rozpočtu  bude  tvoriť 
dotácia za dosiahnuté pedagogické výkony a 30% za výsledky v oblasti výskumu. Posúvanie 
tých kritérií napr. na 60:40, resp. 50:50 by pôsobilo likvidačne na humanitné vysoké školy, 
ktoré  nevykonávajú  výskum  až  v takom  rozsahu,  ako  je  to  pri  technicky  zameraných 
vysokých školách.

     V rámci diskusie a bodu rôzne boli vyhodnotené kritéria na udelenie odmeny rektorovi 
TUKE za rok 2008, ako aj schválenie platu rektorovi TUKE. Boli prijaté príslušné uznesenia 
č. 19 a 20/2008 (viď časť D. správy)
          V tejto  časti  rokovania  predložil  rektor  TUKE návrh  na  založenie  obchodnej 
spoločnosti, kde by spoločníkom bola TUKE, konkrétne jej organizačná zložka - Strojnícka 
fakulta. Jedná sa o založenie obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným  so 
Slovenským  centrom  produktivity  v Žiline.  Písomný  návrh,  ktorý  bol  doručený  všetkým 
členom správnej  rady obsahoval  základné  ustanovenia  zo spoločenskej  zmluvy – predmet 
činnosti, výšku vkladu (20 000,00 Sk), ako aj spôsob rozdelenia zisku medzi spoločníkov. Po 
diskusii k tomuto návrhu bolo prijaté príslušné uznesenie.
           Ďalej  rektor  TUKE  informoval  o návrhu  Ing.  Sotáka,  predsedu  predstavenstva 
a generálneho  riaditeľa  Železiarne  Podbrezová,  a.s.  a  súčasného  člena  správnej  rady,  o 
možnosti vytvoriť zatiaľ presne nedefinovanú právnickú osobu so Železiarňami Podbezová, 
a.s.,  ktorá  by  taktiež  napomáhala  rozvoju  TUKE  v ďalších  oblastiach  jej  činnosti  napr. 
v oblasti  hutníctva.  Po prerokovaní  návrhu bolo prijaté uznesenie  uvedené v časti  D. tejto 
správy.
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           Na najbližšom zasadnutí správnej rady sa uskutočnia voľby podpredsedu správnej 
rady, nakoľko po skončení členstva Ing. Uhríka, CSc. je táto funkcia neobsadená.

B. Zloženie, účasť
Zasadnutia  sa  zúčastnilo  10  členov  správnej  rady,  t.j.  správna  rada  bola 

uznášaniaschopná. Štyria členovia sa vopred ospravedlnili (p. Bobcoke,  Ing. Žiga  z dôvodov 
pracovnej zaneprázdnenosti, Ing. Soták a Ing. Ľach zo zdravotných dôvodov ). 

Členovia správnej rady:
1.   JUDr. Ing. Ján  B Í L E K      
2..  George F. B A B C O K E - neprítomný - ospravedlnený      
3.   Ing. Peter  Č I Č M A N E C     
4.   prof. Ing. Mikuláš H A J D U K, PhD.
5.   Ing. František  K N A P Í K     
6.   Ing. Michal  Ľ A C H - neprítomný - ospravedlnený     
7.   Ing. Fedor  M I C H A L I Š I N     
8.   RNDr. Jozef  O N D Á Š, PhD.
9.   Jana  P A Ž U R O V Á
10. Ing. Vladimír  P O D S T R Á N S K Y 
11. Ing. Vladimír  S O T Á K - neprítomný - ospravedlnený
12. Ing. Dušan  T O M A Š E C
13.  JUDr. Zdenko  T R E B U Ľ A           
14.  Ing. Peter  Ž I G A - neprítomný - ospravedlnený

C. Odporúčania
1. Pri vzniku právnických osôb hlavne  obchodných spoločností klásť veľký dôraz na 

rozdelenie zisku spoločnosti.
2. Zaviesť ešte viac opatrení na zlešpenie stavu energetického hospodárstva. 

D. Súpis uznesení za rok 2008
V roku 2008 prijala správna rada celkom 27 uznesení:

Uznesenie č. 1/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  prerokovala  Výročnú  správu  o činnosti 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2007. 

Uznesenie č. 2/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  žiada  vedenie  Technickej  univerzity 
v Košiciach  zapracovať  pripomienky  správnej  rady  pri  vypracovaní  Výročnej  správy 
o činnosti  a  do Výročnej správy o hospodárení za rok 2007.

        T: 30.4.2008
               Z: rektor TUKE

Uznesenie č. 3/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o výsledkoch 
hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2007 s pripomienkami.
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Uznesenie č. 4/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  žiada  o zapracovanie  jej  pripomienok  do 
Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2007.

     T: 30.4.2008
             Z: rektor TUKE

Uznesenie č. 5/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada o  vykonanie auditu ročnej účtovnej 
závierky  Technickej  univerzity  v Košiciach  za  rok  2008.  Zároveň  žiada,  aby  pri  výbere 
auditora univerzita spolupracovala so správnou  radou.

T: výber auditora: 
     jesenné zasadnutie

                                                                                        správnej rady
T:  vykonania auditu: 
     31.3.2009
Z: rektor, kvestor TUKE

Uznesenie č. 6/2008
Vzhľadom na termín  predloženia  výročnej  správy o hospodárení  za  rok 2007 na MŠ SR 
(30.4.2008), Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na návrh jej predsedu rozhodla, 
že  o tejto správe bude rokovať  per rollam.

Uznesenie č. 7/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o postupe 

rektora, kvestora a iných orgánov Technickej univerzity v Košiciach  pri tvorbe a schvaľovaní 
rozpočtu univerzity na rok 2008.

Uznesenie 8/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po diskusii  schválila návrh rozpočtu 

Technickej univerzity v Košiciach na rok 2008 bez pripomienok.

Uznesenie č. 9/2008
Správna rada schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za 
obdobie od 23.8.2002 do 31.12.2007 bez pripomienok.

Uznesenie č. 10/2008
Správna rada schválila nový Štatút a rokovací poriadok Správnej rady Technickej univerzity 
v Košiciach v znení druhého predloženého návrhu, t.j. s vymenovaním kompetencií správnej 
rady v § 7 štatútu.

Uznesenie č. 11/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  udeľuje  súhlas  so  vstupom  Technickej 
univerzity  v Košiciach  do  nasledovných  združení:  Priemyselný  inštitút  SR,  Technicom 
Košice,  Slovenská  asociácia  automatizačnej  techniky  a robotiky,  Centrum  inovácií 
a technického rozvoja, IT Valley, z.p.o., i+poli, z.p.o., InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.

Uznesenie č. 12/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so založením 
združenia Centrum progresívnych materiálov v Košiciach  a so založením združenia Centra 
výskumu  ekonomiky  obnoviteľných  zdrojov  energie  a  distribučných  sústav  so  sídlom 
v Košiciach.

13



Uznesenie č. 13/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach bude udeľovať súhlas so založením všetkých 
právnických  osôb, ktoré bude chcieť Technická univerzita v Košiciach založiť, ako aj súhlas 
s vkladom  univerzity  do  zakladanej,  alebo  inej  právnickej  osoby  bez  obmedzenia  výšky 
vkladu.

Uznesenie č. 14/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach v prípade naliehavej potreby (napr. časová 
tieseň)  môže  udeliť  predchádzajúci  súhlas  so  založením  inej  právnickej  osoby,  alebo  s 
vložením peňažného vkladu alebo nepeňažného vkladu do nej alebo do iných právnických 
osôb aj rokovaním per rollam.

Uznesenie č. 15/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na návrh predsedu správnej rady schvaľuje 
kritériá na udelenie odmeny rektorovi za rok 2008:
1.  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2008
2.  dosiahnutie zisku v podnikateľskej činnosti TUKE minimálne vo výške 6 mil. Sk,
3.  v oblasti  investičnej  výstavby  na  TUKE  realizovať  priebežnú  kolaudáciu  (započať 

kolaudačné  konanie)  stavby  Centrum  knižničných  služieb  a  vedecko-technických 
informácií v termíne do 12/2008.

Výška  odmeny  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 v prípade splnenia, resp. prekročenia stanovených ukazovateľov.

            T: 31.12.2008
            Z:  kvestor TUKE

Uznesenie č. 16/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na návrh predsedu správnej rady schvaľuje 
zvýšenie  platu  rektorovi  Technickej  univerzity  v Košiciach  v súlade  so  zákonom  číslo 
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu bude kvestorovi Technickej univerzity 
v Košiciach oznámená osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity 
v Košiciach  následne  písomne  oznámiť  rektorovi  výšku  a  zloženie  jeho  funkčného  platu 
s účinnosťou od 1.4.2008.
 

T: 4.4.2008
Z: kvestor TUKE

Uznesenie č. 17/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje  Výročnú  správu o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2007 s pripomienkami. Správna rada žiada vedenie 
Technickej  univerzity  v Košiciach  prijať  opatrenia  na  odstránenie  nedostatkov  a   straty 
v hlavnej činnosti univerzity.

Uznesenie č. 18/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach deleguje Ing. Fedora Michališina a sl. Janu 
Pažurovú  za  členov  komisie  pre  výber  najvýhodnejšej  cenovej  ponuky  pre  verejné 
obstarávanie týkajúce sa auditorských služieb.
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Uznesenie č. 19/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  prerokovala  plnenie  kritérií  na  udelenie 
odmeny  rektorovi  TUKE  za  rok  2008.  Na  základe  dosiahnutých  výsledkov  schvaľuje 
vyplatenie  časti  odmeny  (zálohy)  rektorovi   vo  výške,  ktorá  bude  kvestorovi  Technickej 
univerzity v Košiciach oznámená osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej 
univerzity  v Košiciach  následne  písomne  oznámiť  túto  skutočnosť  rektorovi  Technickej 
univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie odmeny 

Schválenie  doplatenia  odmeny  do  výšky,  ktorá  bola  schválená  na  zasadnutí  dňa 
31.3.2008, bude realizované na najbližšom zasadnutí správnej rady.

Uznesenie č. 20/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na návrh predsedu správnej rady a z dôvodov 
platového  postupu,  ako  aj  valorizácie  miezd  zamestnancov  pri  výkone  prác  vo  verejnom 
záujme,  schvaľuje  zvýšenie  platu  rektorovi  Technickej  univerzity  v Košiciach  v súlade  so 
zákonom číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 31.12.2008 a od 1.1.2009. 
Výška platu bude kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach oznámená osobitným listom. 
Zároveň  ukladá  kvestorovi  Technickej  univerzity  v Košiciach  následne  písomne  oznámiť 
rektorovi výšku a zloženie jeho funkčného platu s účinnosťou od 1.1.2009.

                      T: 31.12.2008
         Z: kvestor TUKE

Uznesenie č. 21/2008
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje kritériá  na  udelenie  odmeny 
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach  na rok 2009:
1.  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2009
2.  dosiahnutie zisku v podnikateľskej činnosti TUKE minimálne vo výške 200 000,00 EUR   
3.  získanie  finančných  prostriedkov  zo  štrukturálnych  fondov  minimálne  vo  výške 

3 320 000,00 EUR.

Uznesenie č. 22/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave čerpania 
dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  pridelenej  Technickej  univerzite  v Košiciach  na  rok  2008 
a o iných príjmoch a ich čerpaní.

Uznesenie č. 23/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o  investičnej 

výstavbe realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2008.

Uznesenie č. 24/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave 

energetického hospodárstva  Technickej univerzite v Košiciach v roku 2008.

Uznesenie č. 25/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o príprave 

rozpočtu na rok  2009 bez pripomienok

Uznesenie č. 26/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s prípravou a uzavretím spoločenskej 

zmluvy  so  Slovenským  centrom  produktivity  v Žiline  za  účelom  založenia  obchodnej 
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spoločnosti – CEIT-KE, s.r.o. a s finančným vkladom vo výške 20 000,00 Sk. Zároveň žiada 
doriešiť zásady rozdelenia zisku v  s.r.o. v súlade s ust. § 123 Obchodného zákonníka podľa 
tvorivého prínosu spoločníkov.

Uznesenie č. 27/2008
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o snahe 

Technickej  univerzity  v  Košiciach   rozvíjať  spoluprácu  so  Železiarňami  Podbrezová,  a.s. 
formou založenia novej právnickej osoby. Správna rada podporuje túto aktivitu a poveruje 
rektora Technickej univerzity v Košiciach k ďalšiemu jednaniu za týmto účelom.

            E. Stručné hodnotenie za rok 2008
V roku 2008 sa prehĺbila spolupráca správnej rady s novým vedením TUKE.  Správna 

rada  pripomienkovala,  prerokovala  a  schválila  všetky  predložené  materiály.  Ako  z 
 predloženej  správy vyplýva,  správna rada v súvislosti  s novými  právami  a  povinnosťami, 
ktoré správnej rade priniesol  zák. č. 363/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila rozpočet 2008, 
v súčasnosti je už za týmto účelom naplánované zasadnutie na 9.4.2009, schválila  Výročnú 
správu o hospodárení TUKE za rok 2007, zasiahla do určovania platu a odmeny rektora na 
návrh predsedu správnej rady. Poslednou nemenej významnou skutočnosťou je aj spracovanie 
tejto správy. 

III.
Záver

Aj pri  hodnotení  roku 2008 môžeme  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.

Pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s  Dr.h.c. prof. Ing. A. 
Čižmárom,  CSc.,  Ing.  Behúnom,  kvestorom TUKE a v neposlednom rade  aj  s predsedom 
Akademického senátu TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na všetkých zasadnutiach správnej 
rady. 

Vyslovujeme  presvedčenie,  že  aj  v roku  2009,  kedy  hospodárska  a finančná  kríza 
postihla  mnohé  firmy  z podnikateľskej  sféry,  oblasť  školstva  ostane  týmto  spôsobom 
nedotknutá a že TUKE sa za pomoci správnej rady bude naďalej úspešne rozvíjať.

V Košiciach  31.3.2009

                  JUDr. Ing. Ján Bílek, v.r.
   predseda 

      Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
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