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I. Úvod 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je orgánom, ktorý sa na Technickej univerzite 
v Košiciach kreoval dňa 23. 08. 2002 podľa § 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“ alebo „správna rada“) 
začala pracovať s účinnosťou od 23. 08. 2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov 
SR TUKE, ktorých vymenúva minister podľa § 40 zákona o vysokých školách je štrnásť (14), z toho šesť 
(6) členov navrhuje na vymenovanie rektor Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) so 
súhlasom Akademického senátu TUKE, šesť (6) členov vyberá a menuje minister po vyjadrení rektora 
TUKE,  jeden (1) člen je navrhnutý zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE a jeden (1) 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 a funkčné obdobie člena správnej rady navrhnutého 
študentskou časťou Akademického senátu  TUKE  je dvojročné.  

Kompetencie správnej rady sú ustanovené v § 41 a 16a, ods. 9 zákona o vysokých školách a 
zároveň v § 7 Štatútu SR TUKE.  

 
  Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  pracovala  v roku 2018 v zložení: 
Predseda: Ing. Michal Ľach - od 26.05.2017  
                            (menovaný ministrom po vyjadrení rektora  TUKE) 
 
Podpredseda:    Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. - od 26.05.2017 
   (menovaný ministrom na návrh rektora TUKE) 
 
Členovia:  a) menovaní ministrom po vyjadrení rektora TUKE: 

 Mgr. Jozef Jurkovič  
   Ing. Róbert Szabó, PhD. 

 Ing. Dušan Tomašec 
   Ing. Lucia Zemanová do 07.02.2018 
                              Ing. Rastislav Trnka od 24.05.2018 

  Ing. Peter Žiga, PhD. 
 

 b) menovaní ministrom na návrh rektora TUKE so súhlasom Akademického senátu  
TUKE: 

                             Scott D. Buckiso  do 30.09.2018 
                             James E. Bruno od 25.10.2018     

               Ing. Jozef Jankulák od 25.10.2018 
                             RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA     
                             MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

               Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták                           
 

                             c) menovaný ministrom na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE: 
                             doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
 
                            d) menovaní ministrom na návrh študentskej časti Akademického senátu TUKE: 
  Ing. Ján Kostka do 14.11.2018 
  Ing. Jozef Trojan od 05.03.2019 
 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 



 V roku 2018 nastali nasledovné  zmeny v zložení SR TUKE: 
1. dňom 07.02.2018 bola z funkcie členky SR TUKE odvolaná Ing. Lucia Zemanová, 
2. s účinnosťou od 24.05.2018  bol za člena SR TUKE vymenovaný Ing. Rastislav Trnka, 
3. s účinnosťou od 25.10.2018 bol za člena SR TUKE vymenovaný Ing. Jozef Jankulák, 
4. dňom 30.09.2018 sa vzdal členstva v SR TUKE na vlastnú žiadosť Scott D. Buckiso, 
5. s účinnosťou od 25.10.2018 bol za člena SR TUKE vymenovaný James E. Bruno, 
6. dňom 14.11.2018 skončilo členstvo v SR TUKE Ing. Jánovi Kostkovi (s účinnosťou od 05.03.2019 bol   

za člena SR TUKE vymenovaný Jozef Trojan), 
7. dňom 07.12.2018 skončilo členstvo v SR TUKE Ing. Petrovi Žigovi, PhD. 

 
 
 

      Informácie o SR TUKE -  jej postavení, právomociach,  záznamy z jednotlivých zasadnutí, ako aj 
správy o činnosti -  sú pravidelne zverejňované na webovom sídle univerzity:  
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke. 
 
 

Táto správa pozostáva z 3 častí: 
I. Úvod. 
II. Hodnotenie činnosti. 
III. Záver. 
 
  Časť II. Hodnotenie činnosti, pozostáva z 2 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 2018, 
e) stručné hodnotenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke


 

II. Hodnotenie činnosti 

 

SR TUKE v roku 2018 zasadala dvakrát, jedno zasadnutie bolo riadne zvolané a jedno sa 

uskutočnilo hlasovaním formou per rollam. 

Na zasadnutiach SR TUKE konaných v roku 2018 bolo prijatých celkom 11 uznesení. 

Predmetom rokovaní boli hlavne: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2017, Výročná správa 

o hospodárení TUKE za rok 2017, schvaľovanie rozpočtu TUKE na rok 2018, schválenie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2017, prerokovanie analýzy a opatrení za účelom zvyšovania 

počtu uchádzačov o štúdium na TUKE, schvaľovanie týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom 

TUKE, obstaranie nehnuteľného majetku do vlastníctva TUKE, analýza o stave nehnuteľného majetku 

TUKE, problematika areálu Popradská 58 v Košiciach, schvaľovanie platu rektora TUKE, schválenie 

doplatku odmeny rektorovi TUKE za rok 2017, ako aj iné materiály, ktoré na zasadnutie SR TUKE 

predkladal rektor TUKE, resp. ktoré boli otvorené počas diskusie. 

 
 

1. 
Zasadnutie konané dňa 01. 06. 2018 

 
 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  01. 06. 2018 o 10:00 h  sa uskutočnilo riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch TUKE. 

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady, Ing. Michalom Ľachom. Zasadnutie bolo 
zvolané pozvánkou - listom  zo dňa 19. 04. 2018,  ktorá podľa Rokovacieho poriadku správnej rady bola 
zaslaná členom SR TUKE, rektorovi a kvestorovi TUKE, 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. Program: 

1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach v roku 

2017 
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017     
5.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017 
6.  Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017      
7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2018 
8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017 
9. Rôzne 
10. Diskusia  
11. Záver 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Dvaja členovia 

správnej rady sa ospravedlnili, dvom členom skončilo členstvo a noví členovia ešte neboli menovaní.  
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. až 8. programu, 

boli v súlade s rokovacím poriadkom dňa 24. 05. 2018 odoslané všetkým členom SR TUKE. 
Predseda SR TUKE v úvode privítal prítomných členov správnej rady a pozvaných hostí - 

rektora, kvestora a predsedu AS TUKE - ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých zasadnutí správnej 
rady.  

K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a program rokovania 
bol jednomyseľne schválený. 
  



       V rámci 1. bodu rokovania bolo konštatované, že správna rada na svojich 3 zasadnutiach konaných 
v roku 2017 prijala celkom 31 uznesení, ktorých vyhodnotenie obsahoval samostatný materiál, ako aj 
Správa o činnosti Správnej rady TUKE za rok 2017. Na prebiehajúcom zasadnutí boli osobitne 
vyhodnotené uznesenia č. 18/2017 (analýza a opatrenia súvisiace s poklesom počtu študentov) 
a uznesenia č. 22/2017 (analýza nehnuteľného majetku TUKE). 

K vyhodnoteniu uznesenia č. 18/2017 (analýza a opatrenia súvisiace s poklesom počtu 
študentov) bol na zasadnutí správnej rady prítomný aj prorektor TUKE pre vzdelávanie - prof. Ing. 
Lumnitzer, PhD. Rektor TUKE v predloženej prezentácii podrobne analyzoval dôvody znižovania počtu 
uchádzačov o štúdium na TUKE a uviedol opatrenia TUKE za účelom zvýšenia týchto počtov. Medzi 
najdôležitejšie uviedol zriadenie celouniverzitnej propagačnej komisie, ktorá aj netradičnými formami 
prezentuje štúdium na TUKE doma i v zahraničí,  poukázal na rôzne kampane a podujatia organizované 
na pôde TUKE, nárast počtu zahraničných študentov vo všetkých 3 formách štúdia,  významnú 
spoluprácu s praxou (T-Systems, U.S.Steel Košice, Eurovia, B+R automatizace, Železiarne Podbrezová, 
Hornonitrianske bane Prievidza  a pod.) 

Pri porovnaní poklesu počtov uchádzačov s 5 významnými univerzitami v SR má TUKE najnižší 
pokles uchádzačov za roky 2017-2018 a to -2,7 % (v porovnaní s niektorými, kde toto percento 
dosahuje aj -10%). 

V rámci diskusie k tomuto bodu programu odzneli príspevky/pripomienky/návrhy, ktoré sú 
uvedené v bode C tejto časti správy. Po ukončení diskusie bolo prijaté uznesenie č. 1/2018, ktorým 
bola  predložená analýza vzatá na vedomie a uložená povinnosť Vedeniu TUKE aplikovať navrhované 
opatrenia do praxe s povinnosťou podať informáciu na najbližšom zasadnutí SR TUKE. 

Vyhodnotenie uznesenia č. 22/2017 (analýza nehnuteľného majetku TUKE a návrhy na jeho 
využitie) prezentoval Ing. Behún, PhD., kvestor. Vzhľadom k tomu, že podrobná informácia o stave 
nehnuteľného majetku bola správnej rade podaná na jesennom zasadnutí v decembri 2017, kvestor 
TUKE sa zameral hlavne na nehnuteľnosti, ktoré nie sú majetkovoprávne vysporiadané, resp. kde 
prebiehajú rôzne súdne spory, napr. areál Popradská a Jedlíkova. 

Najdlhšia diskusia prebiehala pri areáli Popradská 58, kde prebiehajú 3 súdne spory s majiteľmi 
časti pozemkov areálu. V rámci diskusie a návrhov na využitie areálu Popradská 58 v Košiciach odznel 
jednoznačný názor areál zachovať vzhľadom na jeho výhodnú polohu a rozlohu. 

Po ukončení diskusie a prezentácii názorov a odporúčaní SR TUKE bolo prijaté uznesenie č. 
2/2018. 
             Celkovo SR TUKE vzala uznesením č. 3/2018 na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z jej  
zasadnutí  
            Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2017 predniesol rektor TUKE. 
Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2017 udiali na pôde TUKE. Uviedol, že správa 
je vyhotovená v štruktúre požadovanej ministerstvom a bola schválená vo Vedeckej rade 
a Akademickom senáte TUKE (28.05.2018). Vzhľadom na množstvo informácií, ktoré správa obsahuje, 
predseda správnej rady otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

V rámci diskusie Ing. Čičmanec podotkol, že správa je rozsiahla, ale prehľadná a vystihuje všetky 
oblasti činnosti TUKE. 
        Po ukončení krátkej diskusie bolo hlasovaním prijaté  uznesenie č. 4/2018. 

 
Výročnú správu o hospodárení TUKE uviedol rektor TUKE a následne niekoľko základných 

informácií uviedol kvestor TUKE. Správa bola vypracovaná v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková 
výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR predstavovala v roku 2017 sumu vo výške 43 034 908 €, 
pričom celkové výnosy TUKE za rok 2017 predstavovali sumu vo výške 68 658 884,98 €. Z toho je 
zrejmé, že TUKE nie je úplne odkázané len na finančné zdroje/dotáciu z ministerstva. TUKE v roku 2017 
dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom 
vo výške 1 055 509,32 € (rok 2016 - 977 093,50 €). 

 
V rámci schvaľovania rozdelenia zisku TUKE za rok 2017, tento 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. 

Okrem toho kvestor TUKE zdôvodnil aj záporné čísla uvedené v predloženom materiáli (SvF, 
FU a ŠJ). 



 
Vzhľadom k tomu, diskusia k bodom 5. a 6. rokovania  bola spojená a  po predložení návrhov 

odzneli krátke diskusné príspevky, nakoniec boli prijaté uznesenia č. 5 a 6/2018. 
 
V rámci schvaľovania  rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2018 boli predložené 

2 materiály - Rozpočet nákladov a výnosov TUKE na rok 2018 a Rozpis dotácie na TUKE na rok 2018. 
Rektor TUKE uviedol z predložených návrhov niekoľko číselných údajov, ktoré odôvodnil. 
Pri rozdelení dotácie na jednotlivé organizačné zložky TUKE sa v podstate používajú tie isté kritériá ako 
ministerstvo, avšak TUKE využíva princíp solidárnosti s ohľadom na výsledky niektorých fakúlt. 
Návrh rozdelenia dotácie a celkového rozpočtu bol zo strany rektora TUKE vopred  prerokovaný 
s dekanmi fakúlt a schválený v AS TUKE. 
Vzhľadom na podrobne spracované materiály nebola k tomuto bodu žiadna diskusia a návrh bol 
jednomyseľne schválený uznesením č. 7/2018. 
  

Správu o činnosti SR TUKE za rok 2017 predložil na rokovanie predseda správnej rady, pričom 
uviedol, že správa vychádza z jednotlivých zápisov zo zasadnutí správnej rady v roku 2017 a je 
vypracovaná v zákonom o vysokých školách požadovanej štruktúre. Správna rasa zasadala v roku 2017 
trikrát a prijala celkom 31 uznesení, z ktorých boli všetky splnené. Pomerne problematickou je účasť 
na zasadnutiach, kde mnohokrát pre pracovnú vyťaženosť niektorých členov bola ohrozená 
uznášaniaschopnosť. Správa o činnosti je uložená na webovom sídle TUKE určenom pre správnu radu: 
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke. 

K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky a bola jednomyseľne schválená. 
Predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným za aktívny prístup a snahu o riešenie 
problémov univerzity. 
 
               V rámci  bodu Rôzne správna rada prerokovala a schválila doplatenie  odmeny rektorovi TUKE  
za rok 2017. 

 
B. Zloženie členov správnej rady, účasť 

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Dvaja členovia 
správnej rady sa ospravedlnili, dvom členom skončilo členstvo a noví členovia ešte neboli menovaní.  
Účasť bola 71,43 %. 
Predseda:  Ing. Michal Ľach 
Podpredseda:     Dr. h. c. Ing. Petr Čičmanec  
Členovia:  Scott D. Buckiso 

 Mgr. Jozef Jurkovič 
   Ing. Ján Kostka 
                             RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
   Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
                              Ing. Róbert Szabó, PhD. 
    Ing. Dušan Tomašec 
    Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 

 
 
 
C. Odporúčania správnej rady 
 

Odporúčania správnej rady sa týkali predovšetkým detailne spracovanej analýzy poklesu 
uchádzačov o štúdium na TUKE a navrhovaných opatrení, ako aj nakladania s majetkom.  

MUDr. Raši, PhD. MPH - ocenil nárast počtu zahraničných študentov, čo má prínos aj pre 
samotné mesto Košice a región. Odporúčal vedeniu, aby napr. v rámci záverečnej práce bola 
študentom vypracovaná analýza zníženia počtu uchádzačov o štúdium odchodom do zahraničia a to 
formami, ktoré v bežnej praxi využívajú študenti - napr. facebook, zistiť či sa nerobí antikampaň proti 

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke


TUKE, zistiť na diskusných fórach konkrétne dôvody, prečo dávajú prednosť štúdiu v zahraničí 
(vybavenosť, prístup, kvalita ?). 

Mgr. Jurkovič - ocenil prednesenú analýzu a odporúčal v rámci prieskumu zistiť, či študenti 
majú pocit dôvery vo vzťahu k univerzite, spokojnosť pri riešení problémov a odporúčal ešte viac sa 
venovať propagácii štúdia na stredných školách. 

Prorektor prof. Lumnitzer vysvetlil, že univerzita neustále hľadá cesty a formy zlepšenia 
komunikácie so študentmi. 

Ing. Ľach -  odporúčal po ukončení životnosti budov (dočasné UNIMO stavby) zbúrať a zvážiť 
ďalšie využitie aj s potenciálnymi záujemcami o tento areál. 

Ing. Tomašec - odporúčal pozemky sceliť, t.j. jednať s vlastníkmi okolitých pozemkov o kúpe, 
príp. dlhodobom nájme. 

K tomuto názoru - zachovať areál a jednať s potenciálnymi uchádzačmi - sa pripojili aj ďalší  
členovia správnej rady (doc. Sučik, Ing. Čičmanec). 

Areál Jedlíková je potrebné majetkovoprávne vysporiadať -  cca 5 % pozemkov. 
 

 
2.  

Zasadnutie konané hlasovaním per rollam  (10. – 17. 12. 2018) 
 

V súlade s  § 6  ods. 1 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach,  v nadväznosti 
na §  7   Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach a hlavne s ohľadom na 
skutočnosť, že zasadnutie SR TUKE, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14.12.2018 bolo zrušené z dôvodu 
nízkej účasti, bolo predsedom  správnej rady Ing. Ľachom zvolané zasadnutie SR TUKE rokovaním 
formou per rollam.   
 Podľa § 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 Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe 

rozhodnutia predsedu SR TUKE boli jednotlivým členom SR TUKE e-mailom zo dňa 10.12.2018 

predložené:  

1. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach k 31.10.2018 s výhľadom do 

31.12.2018 

2. Návrh na schválenie kúpy pozemku a uzatvorenie Kúpnej zmluvy. 

Členom SR TUKE boli zaslané materiály k uvedeným bodom, návrhy na prijatie uznesení, ako 

aj formulár na vyjadrenie stanoviska formou per rollam. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 17.12.2018. 

 Na základe uvedenej výzvy adresovanej 12 členom SR TUKE (2 členom SR TUKE skončilo 

členstvo), bolo  doručených 11 vyjadrení od členov SR TUKE: 

1. Ing. Michal Ľach 
2. Dr. h. c. Ing. Peter  Čičmanec, PhD. 
3. James E. Bruno 
4. Ing. Jozef Jankulák 
5. RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA. 
6. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 
7. Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták 
8. doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
9. Ing. Róbert Szabó, PhD. 
10. Ing. Dušan Tomašec 
11. Ing. Rastislav Trnka 
 



Jeden člen SR TUKE do termínu stanoveného predsedom SR svoje vyjadrenie nezaslal.  

Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne 

pripomienky a obidva návrhy boli potrebným počtom hlasov (2/3) schválené. Na základe uvedených 

skutočností boli prijaté uznesenia č. 10 a 11/2018. 

 
 

D. Súpis uznesení za rok 2018 

V roku 2018 prijala SR TUKE celkom 11 uznesení, ktoré boli splnené, resp. sa priebežne plnia: 

Uznesenie č. 1/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie predloženú analýzu a opatrenia 
zamerané na zvýšenie počtu uchádzačov o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach. Zároveň 
ukladá Vedeniu Technickej univerzity v Košiciach aplikovať navrhované opatrenia do praxe a na 
najbližšom zasadnutí Správnej rady podať informáciu o aktuálnych výsledkoch aplikácie 
prezentovaných opatrení.   

 
Z: rektor TUKE 
T: najbližšie zasadnutie  
    správnej rady 

Uznesenie č. 2/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie predloženú analýzu 

nehnuteľného majetku TUKE a návrhy na jeho využitie. Správna rada zároveň odporúča Vedeniu 
Technickej univerzity v Košiciach rokovať s potenciálnymi záujemcami o areál Popradská 58 a ukladá 
kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach po ukončení rokovaní pripraviť varianty využitia 
uvedeného areálu. 

T: po ukončení rokovaní,  
priebežne na najbližšie   
zasadnutie správnej rady 

Z: kvestor TUKE 
Uznesenie č. 3/2018 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia 
uznesení z jej zasadnutí konaných v roku 2017 bez pripomienok. 
 
 
Uznesenie č. 4/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity 
v Košiciach za rok 2017 bez  pripomienok. 
 
 
Uznesenie č. 5/2018 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017 bez pripomienok. 

 
 

Uznesenie č. 6/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku 

(hospodárskeho výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017 bez pripomienok. 
 
 

Uznesenie č. 7/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje rozpočet Technickej univerzity 

v Košiciach na rok 2018 bez pripomienok. 
 



 
Uznesenie č. 8/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017. 
 
 
Uznesenie  č. 9/2018 

 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny 

rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2017. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje 

doplatok/ostávajúcu časť odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach vo výške 25 % celkovej 

schválenej výšky. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach oznámiť túto skutočnosť 

rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie odmeny.   

            

         T: najbližší výplatný termín 

Z: kvestor TUKE 

Uznesenie č. 10/2018 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a berie na vedomie Informáciu 

o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach k 31.10.2018 s výhľadom do 31.12.2018 bez 

pripomienok. 

 

Uznesenie č. 11/2018 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh rektora Technickej 
univerzity v Košiciach a súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku od 
21 spoluvlastníkov pozemku, ktorý je zapísaný na  LV č. 12583, k.ú. Terasa, obec Košice - Západ, okres 
Košice II, ako pozemok registra E KN parc. č. 6554 orná pôda vo výmere 4917 m2  a to vo výmere cca 
3160 m2 (presne vo výmere podľa geometrického plánu)  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 52,00 
€/m2  bez pripomienok. 

 

 

  E. Stručné hodnotenie za rok 2018 

 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2018 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 

vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov týkajúcich 

sa činnosti a zámerov TUKE. SR TUKE oceňuje neustálu snahu TUKE byť  medzi najlepšími univerzitami 

na Slovensku či už v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj v oblasti spolupráce s praxou, k čomu 

je jej  SR TUKE neustále nápomocná. Medzi jej priority nepochybne patrí aj podpora opatrení 

súvisiacich so zvyšovaním počtov uchádzačov o štúdium na TUKE. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Záver 

 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2018 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 uplynulý rok 2018 opäť pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s jej 

rektorom prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc., Ing. Marcelom Behúnom, PhD., kvestorom TUKE 

a v neposlednom rade aj s doc. RNDr. Dušanom Olčákom, CSc., predsedom Akademického senátu 

TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na  všetkých riadnych zasadnutiach SR TUKE. 

 

 

Košice 12. 06. 2019 

 

 

 

                                        Ing. Michal Ľach 

  predseda  

             Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

                       

 

 

 

 



 

 


