
 

 

Záznam 
 z elektronického rokovania konaného v dobe od 27.03.2020 do 03.04.2020 

(schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019) 
__________________________________________________________________________________________    

 

 

 Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej 

republiky uznesením Vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej 

dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, boli v Slovenskej 

republike prijaté opatrenia, na základe ktorých okrem iného nie je možné zhromažďovanie občanov 

a konanie zasadnutí kolektívnych orgánov. Z dôvodov ohrozenia koronavírusom prevažuje 

u mnohých organizácií, teda aj na Technickej univerzite v Košiciach, práca z domu podľa 

príslušných ustanovení Zákonníka práce. Uvedená skutočnosť je podstatná z toho dôvodu, že 

takmer 100 % členov správnej rady (zo 14 členov je 13 zamestnancov univerzity) sú 

zamestnancami univerzity. 

 Vzhľadom k tomu, že je potrebné podať daňové priznanie za rok 2019, ktorého súčasťou sú aj 

súčasti ročnej účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, v tejto mimoriadnej 

situácii predseda Správnej rady SAPTU, n. f.  rozhodol o schvaľovaní ročnej účtovnej závierky 

SAPTU, n. f. za rok 2019 elektronickou formou. Zároveň, uznesenie, ktoré bude prijaté touto 

formou, bude opätovne potvrdené na najbližšom riadnom zasadnutí Správnej rady SAPTU, n. f. 

 V súlade s uvedeným a na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady SAPTU, n.f. boli 
jednotlivým členom správnej rady e-mailom zo dňa 27.03.2020 predložené materiály súvisiace 
s ročnou účtovnou závierkou SAPTU, n. f. za rok 2019: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky. 

 

Členom správnej rady boli zaslané materiály k uvedenému bodu, ako aj návrh na prijatie 

príslušného uznesenia s vyjadrením člena správnej rady. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 03.04.2020. 
 Na základe uvedenej výzvy adresovanej 11 členom Správnej rady SAPTU, n. f. (zástupca za 
EkF skončil pracovný pomer a nový nebol vymenovaný), bolo  v stanovenom termíne (do 03.04.2020) 
doručených 11 vyjadrení: 
 
1. Ing. Marcel  Behún, PhD.       
2. prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
3. doc. Ing. Michal Hatala, PhD.   
4. doc. Ing. František Jakab, PhD.   
5. Ing. Peter Kaľavský, PhD.     
6. Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA      
7. Ing. Silvia  Michalková     
8. prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.    
9. Ing. Jozef Selín, PhD.       
10. Ing. Mária Šafranková        
11. Ing. Milan Veselý, PhD., MBA  
 

Zo strany hlasujúcich členov neboli k predloženému materiálu vznesené žiadne pripomienky návrh 
boli potrebným počtom hlasov schválený. Na základe uvedených skutočností bolo prijaté nasledovné 
uznesenie: 
 
Uznesenie č. 1/2020 
 Správna rada SAPTU, n. f. prerokovala a schvaľuje ročnú účtovnú závierku Spoločnosti 
absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond  za rok 2019  bez 
pripomienok. 

 
  
 
 
 

                Ing. Marcel Behún, PhD. 
                predseda správnej rady 

 
Košice 03.04.2020 
Zapísala: JUDr. Ferenčíková 

  správkyňa fondu 


