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Z á z n a m 
zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného 

 dňa 22.10.2015 o 15:00 hod. 

 

 
Dňa  22.10.2015 o 15:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

(ďalej len „SR TUKE“ alebo „SR“ a „TUKE“) v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity 
v Košiciach 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 Akademického senátu  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 
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 
 

Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov (viď prezenčná listina), t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Dvaja  
členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili.  

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. 

 K jednotlivým bodom  zasadnutia: 
 

1. Úvod  

 Na úvod predseda SR privítal všetkých prítomných členov SR a hostí zo strany TUKE – pána  rektora, 
prorektora pre inovácie a transfer technológií, kvestora a  predsedu AS TUKE. Osobitne privítal p. S. Buckiso, 
prezidenta U.S.Steel Košice s.r.o., nového člena SR TUKE.  

Informoval o skutočnosti, že dňom 20.10.2015 skončilo členstvo v SR TUKE prof. RNDr. N. Števulovej, 
PhD. a nový člen SR, ktorý bol navrhnutý zamestnaneckou časťou AS TUKE - doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. - 
ešte nebol ministrom za člena SR TUKE menovaný.  
  
2.         Ustanovenie overovateľa záznamu 

             V zmysle § 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia správnej rady overuje povereným členom. 
Predseda správnej rady poveril overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Vladimila Podstránskeho, 
čo bolo SR TUKE jednomyseľne schválené. 

 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity   v Košiciach   

      V ďalšom bode programu predseda správnej rady informoval o plnení  uznesení zo zasadnutí správnej 
rady konaných v roku 2015. V roku 2015 SR zasadala 2 x, z toho: 
a) 1 zasadnutie bolo kombináciou riadneho zasadnutia a per rollam (závažnosť bodov rokovania 

a zaneprázdnenosť členov SR - 15.05.2015, prijatých 10 uznesení, 
b) 1 hlasovanie per rollam -  v dobe od 15. -30.06.2015 - prijaté 3 uznesenia, 

čo bolo na dnešnom zasadnutí následne potvrdené. 
 
Všetkých 13  prijatých uznesení bolo splnených. Podrobné vyhodnotenie plnenia uznesení je sprístupnené na: 
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/pracovne-materialy. 
 

 
4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- IX. 2015 

s výhľadom do 31.12.2015 

     K tomuto bodu rokovania bol všetkým členom SR TUKE doručený písomný materiál, ktorý k 31.08.2015 
s výhľadom do 31.12.2015 obsahoval stav čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola pridelená TUKE na 
rok 2015, stav mimorozpočtových príjmov a stav v oblasti podnikateľskej činnosti TUKE. Rektor TUKE 
s kvestorom TUKE podali podrobnú informáciu k jednotlivým finančným vyjadreniam  obsiahnutým v správe.  

K 31.08.2015 bolo TUKE pridelených 41 621 742,66 €,  z toho celá suma bola poskytná na bežné výdavky, 
na kapitálové výdavky neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Do konca roku 2015 je predpoklad 
pridelenia a vyčerpania celej dotácie poskytovanej na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR. 

Nedotačné príjmy TUKE predstavujú sumu vo výške 10 897 520,35 € €, čo tvorí 17,95 % z celkových príjmov 
TUKE k 31.08.2015. 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/pracovne-materialy
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V rámci podnikateľskej činnosti TUKE k 31.08.2015 je vykazovaný zisk vo výške 582 033,61 €, v rámci 
hlavnej činnosti TUKE vykazuje zisk vo výške 4 606 292,30 € €. Celkový hospodársky výsledok na TUKE 
k 31.08.2015 je zisk vo výške 5 188 325,91 €.  

K 31.12.2015 sa na TUKE očakáva kladný hospodársky výsledok vo výške cca 900 tis. €. 
 
Vzhľadom na vyčerpávajúcu informáciu k tomuto bodu rokovania nebola žiadna diskusia a bolo prijaté 

uznesenie: 
   

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.   

 
 
5. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie 

Úvod do problematiky 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. 

Súčasťou prezentácie boli aj fotografie rekonštruovaných objektov - budov vo vlastníctve TUKE - práve 
z týchto prostriedkov EÚ.  
 

 V rámci diskusie rektor TUKE informoval o súčasnom stave projektu UVP TECHNICOM, ktorý sa tzv. 
fázovaním pravdepodobne presunie aj do roku 2015. Tým zodpovedal aj na otázku RNDr. Ondáša, či TUKE 
stihne ukončiť projekty získané v programovacom období 2007 - 2013. Predseda SR podotkol, že s kvestorom 
TUKE vykonali fyzickú obhliadku rekonštruovaných budov. Po diskusii k tomuto bodu programu bolo prijaté 
nasledovné uznesenie: 

 
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 

 
 

6. 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.  

Vzhľadom na predpokladaný presun projektu UVP TECHNICOM do roku 2016, ako aj na ukončovanie 
projektov  k 31.12.2015 hlavne v oblasti vedy a výskumu a infraštruktúry, univerzita je nútená prvýkrát v jej histórii 
použiť úver ako doplnkový zdroj financovania. 

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. 

V rámci diskusie odzneli nasledovné príspevky: 
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 - je toho názoru, 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. 

prof. Čižmár - ako člen vedenia TUKE podporuje návrh na získanie úveru, kde v SR je to nóvum, no v zahraničí 
takmer bežná záležitosť. 

RNDr. Ondáš -  je zástancom tzv. kontokorentného úveru, ktorý sa dá získať za výhodných podmienok. 
doc. Olčák -    za AS TUKE podporil schválenie návrhu, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí AS 

TUKE dňa 28.09.2015. 
 
 
 
 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/pracovne-materialy
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Po diskusii k tomuto bodu programu bolo následne jednomyseľne prijaté nasledovné uznesenie: 
 
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. 

 
 

7. Rôzne 

 V rámci rôzneho boli predmetom rokovania: 
a) Schvaľovanie vecného bremena.   
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). 
 

a) Schvaľovanie vecného bremena 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. Podstatu vysvetlil rektor TUKE, ktorý uviedol, že mesto 
Košice realizuje investičný projekt MET, ktorý sa týka rekonštrukcie električkových tratí a verejného osvetlenia. Pri 
realizácii prác dôjde  k  zásahu aj do pozemkov vo vlastníctve TUKE. Jedná sa o pozemok registra C-KN parcela  
č. 2651/4 (pozemok pred budovou Němcovej 32 - chodník)  a pozemok registra C-KN parcela č. 2477 (pozemok 
pred budovou ŠDaJ na ul. Němcovej 1), v k.ú. Severné mesto, na ktorých majú byť umiestnené  káble NN a 
súvisice elektroenergetické zariadenia (rozvodné skrine).  

Pre potreby stavebného konania je potrebné, aby stavebník - mesto Košice, malo majetkovoprávne 
vysporiadané nehnuteľností, na ktorých sa budú stavby realizovať. Z uvedeného dôvodu mesto Košice predložilo 
návrh na uzavretie Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.  
Vecné bremeno bude spočívať v v povinnosti TUKE: 
a) strpieť uloženie a realizáciu stavieb a  
b) umožniť prístup k zriadeniu stavby za účelom vykonania následnej údržby a opráv po celú dobu životnosti 

stavby. 

Vecné bremeno bude zriadené  za jednorázovú odplatu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom,  odhad - 
cca 6,00 - 12,00 € za m

2
 za záber pozemku. Celkový záber oboch pozemkov podľa projektu sa odhaduje na cca 

59 m
2 
. 

 
 K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky a bolo prijaté uznesenie: 
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. 

 
b) Informácia rektora o aktivitách TUKE 

V rámci bodu rôzne poďakoval rektor TUKE za  podporu v prebiehajúcom  funkčnom období a  
informoval SR o prebiehajúcich aktivitách TUKE. Informoval o úspešnom ukončení komplexnej  akreditácie TUKE 
(TUKE sa v hodnotení nachádza medzi prvými 4 univerzitami v SR),  o úspechu TUKE v projekte identifikácie 
špičkových vedeckých tímov, kde TUKE má hneď po UK Bratislava 5 úspešných špičkových vedeckých tímov, 
o konaní Dňa otvorených dverí a Dňa nerastných surovín, návšteve významných štátnych predstaviteľov 
(prezident SR, predseda NR SR a minister školstva) na pôde TUKE.  

Zároveň vyzdvihol snahu TUKE o získanie ďalších projektov v rámci HORIZONT 2020 a snahu 
o ukončenie projektu UVP TECHNICOM.  

Informoval však aj o skutočnosti, že na TUKE prvýkrát za posledných 15 rokov klesol počet študentov 
pod 10 000, čo môže mať nepriaznivý vplyv na  rozpočet v roku 2016. 
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Poďakoval SR TUKE za podporu a spoluprácu pri prejednávaní závažných bodov programu, ktoré 
ovplyvňujú činnosť na univerzite. 

 
c) Vyhodnotenie plnenia kritérií na udelenie odmeny bývalému rektorovi TUKE za rok 2015 

 Tento bod programu bol prejednávaný bez účasti rektora TUKE, prorektora TUKE a predsedu AS. Predseda 
SR TUKE podal informáciu o tom, že na zasadnutí SR TUKE konanom dňa 05.12.2014 bolo prijaté uznesenie č. 
16/2014,  ktorým boli schválené kritériá na udelenie odmeny rektorovi TUKE  za rok 2015 - do 15.08.2015, kedy 
mu končilo funkčné obdobie. 

O splnení kritérií informoval predseda SR a kvestor TUKE. Na základe jeho informácie boli kritéria  splnené, 
o čom svedčia aj podané informácie v bodoch 4.- 5. zasadnutia. Vzhľadom na splnenie stanovených kritérií, 
vyslovila SR TUKE s činnosťou bývalého rektora TUKE spokojnosť a uznanie za jeho činnosť v celom funkčnom 
období. Na základe tejto skutočnosti bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 
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  
 

d) Schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2015 (od 16.08.2015) 

Následne boli SR TUKE schválené kritériá na udelenie rektorovi TUKE za rok 2015 - obdobie od 16.08.2015 
nasledovne: 
 
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. 
 
 
7.  Diskusia 

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu. 
 
  

8.  Záver 

Na záver rokovania predseda správnej rady poďakoval členom SR TUKE a prítomným hosťom za aktívnu 
účasť na rokovaní.  

 
  Najbližšie rokovanie bude zvolané na jar 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                        Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 

                      predseda správnej rady 
 
 
 
 
 
 
 
  

V Košiciach dňa 26.10.2015 
Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková 
Záznam overil: Ing. V. Podstránsky 
 


