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I. Úvod 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je orgánom, ktorý bol na Technickej univerzite 
v Košiciach zriadený dňa 23. 08. 2002 podľa § 40 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“). Správna rada Technickej univerzity v Košiciach sa 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 
navrhovaných ministrom a rektorom TUKE   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 2019 v zložení: 
Predseda: Ing. Michal Ľach – predseda od 26.05.2017  
                            (menovaný ministrom po vyjadrení rektora  TUKE) 
 
Podpredseda:    Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. – podpredseda 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. Vladimír Slezák od 21.05.2019 

 Ing. Dušan Tomašec 
   Ing. Rastislav Trnka  

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

                             James E. Bruno  
               Ing. Jozef Jankulák  

                             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. Jozef Trojan od 05.03.2019 
 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 
 V roku 2019 nastali nasledovné  zmeny v zložení SR TUKE: 
1. po skončení členstva  Ing. Žigu, PhD.  dňom 07.12.2018,  bol s účinnosťou od 21.05.2019 

vymenovaný za člena správnej rady Ing. Vladimír Slezák, 



2. po skončení členstva  Ing. Kostku  dňom 14.11.2018,  bol s účinnosťou od 05.03.2019 vymenovaný 
za člena správnej rady Ing. Jozef Trojan. 
 

      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, účasť členov na jednotlivých zasadnutiach, 
c) odporúčania správnej rady na jednotlivých zasadnutiach, 
d) súpis uznesení za rok 2019, 
e) stručné hodnotenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


II. Hodnotenie činnosti 

SR TUKE v roku 2019 mala dve (2) riadne zasadnutia a to 21.06.2019 a 06.12.2019. 

Na zasadnutiach SR TUKE konaných v roku 2019 bolo prijatých celkom 18 uznesení. 

Predmetom rokovaní boli hlavne: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2018, Výročná správa 

o hospodárení TUKE za rok 2018, schvaľovanie rozpočtu TUKE na rok 2019, schválenie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2018, prerokovanie analýzy a opatrení súvisiacich so zvyšovaním 

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

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

doplatku odmeny rektorovi TUKE za rok 2018 a zálohy za rok 2019, ako aj iné materiály, ktoré na 

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

 
1. 

Zasadnutie konané dňa 21. 06. 2019 
 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  21. 06. 2019  o 09:00 h sa uskutočnilo prvé riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch 

Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta, zasadacia miestnosť Consilium medius.  

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Ing. Michalom Ľachom. Pozvánka 

bola adresovaná 14 členom SR TUKE, rektorovi Technickej univerzity v Košiciach (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 

2018 
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018    
5.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018      
6.  Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018       
7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2019 
8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 
9. Rôzne 
10. Diskusia  
11. Záver 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, 3 sa vopred ospravedlnili, t. j. SR TUKE bola 

uznášaniaschopná.  
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. až 8. programu, 

boli v súlade s rokovacím poriadkom dňa 14.06.2019 odoslané všetkým členom SR TUKE. 
V úvode predseda SR TUKE osobitne privítal nových členov správnej rady, ktorí boli 

vymenovaní ešte v roku 2018 a z rôznych dôvodov sa na zasadnutí SR TUKE ešte nezúčastnili (Ing. 
Trnka, Ing. Jankulák, J. E. Bruno, Ing. Slezák, Ing. Trojan) a nového predsedu AS TUKE prof. Cimbalu, 
PhD. Zároveň privítal rektora a kvestora TUKE, ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých zasadnutí 
správnej rady. 

K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a program rokovania 
bol jednomyseľne schválený. Overovateľom záznamu bol ustanovený Ing. R. Szabó, PhD. 

 
             V rámci kontroly uznesení z roku 2018 bolo konštatované, že všetkých 11 uznesení bolo 
splnených, resp. sa priebežne plnia. Na prebiehajúcom zasadnutí boli osobitne vyhodnotené uznesenie 
č. 1/2018 (výsledky opatrení zameraných na nárast počtu uchádzačov) a uznesenie č. 2/2018 (analýza 
nehnuteľného majetku TUKE so zameraním na Popradská 58).  



      K splneniu obidvoch uznesení nemala správna rada žiadne pripomienky a prijala uznesenie č. 
1/2019 a uznesením č. 2/2019 zobrala na vedomie plnenie všetkých uznesení z roku 2018 bez 
pripomienok.  
   

     V rámci bodu týkajúceho sa prerokovania Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity 

v Košiciach za rok 2018 rektor TUKE predniesol základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE. 

Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2018 udiali na pôde TUKE. Uviedol, že správa 

je rozsiahla (371 strán) a je vyhotovená v štruktúre požadovanej ministerstvom. Správa bola schválená  

v AS TUKE dňa 27.05.2019. Vzhľadom na množstvo informácií, ktoré správa obsahuje, predseda 

správnej rady otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, kde členovia správnej rady poznamenali že 

správa je rozsiahla, ale prehľadná a vystihuje všetky oblasti činnosti TUKE. 

             Po ukončení krátkej diskusie bolo hlasovaním prijaté uznesenie č. 3/2019. 
 

Výročnú správu o hospodárení TUKE opäť uviedol rektor TUKE a následne niekoľko základných 
informácií podal kvestor TUKE. Správa bola vypracovaná v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková 
výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR predstavovala v roku 2018 sumu vo výške 46 702 117 €, 
z toho dotácia na KV bola vo výške 3 120 000 €.  Celkové výnosy TUKE za rok 2018 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 2018 dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  z hlavnej, 
ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo výške 1 212 661,47 € (v r. 2017 - 1 055 509,32 €). 

 
V rámci 6. bodu programu kvestor TUKE informoval o dosiahnutí kladného hospodárskeho 

výsledku TUKE vo výške 1 212 661,47 €, ktorý tvorí jednak kladný hospodársky výsledok v oblasti 
hlavnej činnosti TUKE vo výške 380 974,37 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti vo výške 
831 687,10 €. Uvedený zisk je 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. 

Vzhľadom k tomu, diskusia k bodom 5. a 6. rokovania  bola spojená a  po predložení návrhov 
odzneli krátke diskusné príspevky, nakoniec boli aj Výročná správa o hospodárení TUKE za rok 2018 aj 
návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 jednomyseľne schválené a boli prijaté uznesenia č. 4/2019 
a 5/2019. 

 
V rámci 7. bodu programu týkajúceho schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na 

rok 2019 boli predložené 2 materiály - Rozpočet nákladov a výnosov TUKE na rok 2019 a Rozpis dotácie 
na TUKE na rok 2019. 

 Členovia SR TUKE obdržali uvedené materiály v dostatočnom časovom predstihu. Rektor 
a kvestor  TUKE v rámci informácie uviedli plánované číselné údaje, na základe ktorých výnosy v roku 
2019 očakávali vo výške  spolu 72 517 369 € a náklady celkom vo výške 71 817 369 €. 

Predpoklad (plán) hospodárskeho výsledku  za rok 2019 - zisk cca 700 tis. €. 
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. Dotácia 
pridelená TUKE v roku 2019 je oproti r. 2018 vyššia o 713 657 €. Najvyššou položkou rozpočtu ostávajú 
stále mzdy. Vzhľadom na podrobne spracované materiály nebola k tomuto bodu žiadna diskusia 
a návrh bol jednomyseľne schválený uznesením č. 6/2019. 
  

Správu o činnosti predložil na rokovanie predseda správnej rady, pričom uviedol, že správa 
vychádza z jednotlivých zápisov zo zasadnutí správnej rady v roku 2018 a je vypracovaná v zákonom 
o vysokých školách požadovanej štruktúre. Správna rasa zasadala v roku 2018 dvakrát a prijala celkom 
11 uznesení, z ktorých boli všetky splnené. Pomerne problematickou je účasť na zasadnutiach, kde 
mnohokrát pre pracovnú vyťaženosť niektorých členov bola ohrozená uznášaniaschopnosť, v decembri 
2018 dokonca aj zrušené riadne zasadnutie, ktoré bolo nahradené rokovaním per rollam. 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 
uznesením č. 7/2019. 

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


      V rámci bodu „Rôzne“ SR TUKE prerokovala a schválila: 
a) kúpu pozemku na ul. Jedlíkova v Košiciach, 
b) odmenu rektorovi TUKE za rok 2018 po vyhodnotení plnenia kritérií, 
c) platové náležitostí rektora TUKE, 
d) kritéria na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019. 

 
Po prerokovaní a schválení všetkých otázok v tomto bode boli prijaté uznesenia č. 8 až 11/2019. 

    

B. Zloženie členov správnej rady, účasť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, t. j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja členovia správnej 

rady sa vopred ospravedlnili. 
Účasť bola 78,57 %. 
Predseda:  Ing. Michal Ľach 
Podpredseda:     Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec  
Členovia:  James E. Bruno - ospravedlnený 
   Ing. Jozef Jankulák 

 Mgr. Jozef Jurkovič 
   RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - ospravedlnený 
   Ing. Vladimír Slezák 
   Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
                              Ing. Róbert Szabó, PhD. 
    Ing. Dušan Tomašec 
    Ing. Rastislav Trnka  
    Ing. Jozef Trojan 

 
 
C. Odporúčania správnej rady 
 

Odporúčania správnej rady sa týkali ďalších opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť nárast počtu 
uchádzačov o štúdium na TUKE: 

Ing. Trnka – KSK organizuje spoluprácu s inými krajinami vo forme poznávacích kampaní a do 
týchto kampaní by mohli zaradiť aj možnosti štúdia na TUKE a iných VŠ v Košiciach. Okrem toho 
informoval, že boli redukované počty stredných škôl a KSK ich môže poskytnúť TUKE, aby TUKE poznala 
aktuálnu profesijnú orientáciu stredných škôl. 

Ing. Ľach – navrhol, aby marketingové aktivity TUKE boli zamerané aj na iné kraje SR nielen 
košický a prešovský (odkiaľ je najviac študentov na TUKE). Zároveň poznamenal, že by napomohla aj 
stabilizácia mladých absolventov ponukou zamestnania v rámci kraja, uzatvárať zmluvy o spolupráci 
s podnikmi/s praxou s možnosťou zamestnať absolventov. 

Mgr. Jurkovič – za účelom stabilizácie absolventov je nevyhnutná spolupráca s mestom, krajom 
a ponuka práce. 

 
 

2.  
Zasadnutie konané dňa 06. 12. 2019 

 
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  06.12.2019 o 10:00 h  sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie SR TUKE v roku 2019  

v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. 

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Ing. Michalom Ľachom.  Pozvánka bola 

odoslaná všetkým 14 členom SR TUKE jednak poštovne, ako aj e-mailom a  zároveň bola doručená 

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 

2019 
4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach  s výhľadom do 31.12.2019 
5. Informácia o získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2019 
6. Informácia o stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

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

správnej rady sa vopred ospravedlnili. 
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. a 6. programu, 

boli v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa 29.11.2019  všetkým členom SR TUKE a pozvaným 
hosťom. 

   
 Na úvod predseda SR privítal všetkých prítomných členov SR a hostí zo strany TUKE – pána  
rektora, kvestora a  predsedu AS TUKE. Osobitne privítal Ing. Jozefa Trojana, člena SR TUKE 
navrhnutého študentskou časťou AS TUKE, ktorý sa od vymenovania ministerkou prvýkrát zúčastnil 
zasadnutia správnej rady. 

Overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia predseda SR TUKE poveril  Ing. Dušana 
Tomašeca,  čo bolo SR TUKE jednomyseľne schválené. 

 
  V ďalšom bode programu tajomníčka správnej rady z poverenia predsedu správnej rady 

informovala o plnení  uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v roku 2019. V roku 2019 SR 

zasadala 1 x a to 21.06.2019, kedy prijala 12 uznesení. Prijaté uznesenia boli splnené s výnimkou 

uznesenia č. 9/2019, ktoré sa priebežne plní. 

 

Pred podaním informácie o doterajšom hospodárení TUKE v roku 2019 vystúpil rektor TUKE 
s krátkou prezentáciou týkajúcou sa zmien vo vedení TUKE počnúc jeho novým funkčným obdobím od 
16.08.2019. Informoval, že TUKE má od 16.08.2019 5 prorektorov (do 15.08.2019 boli štyria). Dvaja 
prorektori – pre inovácie a transfer technológií, pre vzdelávanie – boli AS TUKE na návrh rektora 
opätovne zvolení: Dr.h.c. prof. Ing. A. Čižmár, CSc. – prorektor pre inovácie a transfer technológií 
a prof. Ing. E. Lumnitzer, PhD. – prorektor pre vzdelávanie. Traja prorektori sú novozvolení: prof. Ing. 
I. Petráš, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, doc. Ing. R. Hudák, PhD. – 
prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. J. Porubän, PhD. – prorektor pre rozvoj 
a vonkajšie vzťahy. 

Zároveň informoval, že TUKE získala dekrét výskumnej univerzity podľa § 113ah ods. 5 zákona 
o vysokých školách, o náraste počtu prijatých uchádzačov oproti roku 2018 o 234 uchádzačov 
a o ďalších aktivitách pre nasledujúce obdobie. 
 Správna rada zablahoželala rektorovi TUKE k jeho znovuzvoleniu do funkcie rektora a zobrala 
na vedomie Informáciu o organizácii a riadení TUKE, o počte prijatých uchádzačov, o počtoch 
zahraničných študentov a o aktivitách univerzity smerujúcich k propagácii štúdia na TUKE uznesením 
č. 14/2019. 
 

     Následne k hospodáreniu TUKE podal informáciu kvestor TUKE. K tomuto bodu rokovania bol 
všetkým členom SR TUKE doručený písomný materiál, ktorý obsahoval informáciu k 31.10.2019 - stav 
čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola pridelená TUKE na rok 2019, 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 s výhľadom do konca roku 
2019. K 31.12.2019 sa na TUKE očakáva kladný hospodársky výsledok. 



Vzhľadom na vyčerpávajúcu informáciu a diskusiu k tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie 
č. 15/2019, ktorým SR TUKE vzala na vedomie  informáciu o stave hospodárenia TUKE s výhľadom do 
31.12.2019. 

   
Informáciu o získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2019  

programu  predniesol kvestor TUKE. TUKE získala v roku 2019 celkom 21 projektov v objeme cca 41,7 

mil. €. Projekty boli získané jednak z H2020, podpory VaV, DSV a od Úradu podpredsedu vlády pre 

investície a informatizáciu SR.  

SR TUKE vzala túto informáciu na vedomie uznesením č. 16/2019.  
 

Informáciu o stave majetkovoprávneho vysporiadania  pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach  
predložil kvestor TUKE. Aj túto správu obdržali členovia správnej rady v písomnej forme.  

Proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova pokračoval aj v roku 
2019. Koncom roku 2018 získala TUKE účelovú kapitálovú dotáciu od MŠVVaŠ SR vo výške 200 000 €, 
ktorá bola pridelená vyslovene pre účely vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova. V priebehu roku 
2019 sa TUKE stala vlastníkom ďalších parciel v areáli v celkovom počte 5 v hodnote 471 605,14 €. Na 
zakúpenie týchto pozemkov bola v plnej miere využitá spomínaná kapitálová dotácia, časť bola 
uhradené z bežných výdavkov ŠDaJ. K úhrade ešte ostali 2 splátky vo výške 111 605,15 €, ktoré majú 
byť uhradené v r. 2020 a 2021. 

V súčasnom období boli uzavreté ďalšie 2 nájomné zmluvy na ďalšie 4 parcely. Ostáva 
vysporiadať ešte 4 parcely, z ktorých 2 sú podstatné (nachádzajú sa pod budovami v areáli) a 2 
okrajovo. 

Následne bolo prijaté uznesenie č. 17/2019. 
 

V rámci  bodu „Rôzne“ (bez účasti rektora TUKE) predseda správnej rady navrhol vyhodnotiť 
kritéria na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019, ktoré boli schválené na zasadnutí 
21.06.2019 uznesením č. 12/2019. Vzhľadom k tomu, že kritéria sú úspešne plnené a je predpoklad 
že ich finančné vyjadrenie bude aj prekročené, predseda SR navrholo aby rektorovi TUKE bola 
schválená záloha na udelenie odmeny, čo členovia správnej rady jednomyseľne schválili a bolo 
prijaté uznesenie č. 18/2019. 

 

V bode programu „Diskusia“  rektor TUKE informoval o rekonštrukcii ŠDaJ, ktorá je financovaná 
z účelovej dotácie od MŠVVaŠ SR. Osobitnú pozornosť venoval informácii o prácach súvisiacich so 
schválením tzv. štandardov, podľa ktorých bude následne potrebné akreditovať študijné programy 
a hlavne upraviť celý rad vnútorných predpisov súvisiacich s kvalitou vzdelávania na TUKE. Zároveň 
poďakoval správnej rade za spoluprácu a mnohé podnetné návrhy. 
 Odporúčania správnej rady v rámci rokovania sa nachádzajú v časti C – Odporúčania správnej 
rady. 
   

B. Zloženie členov správnej rady, účasť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov, t. j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Štyria členovia 

správnej rady sa vopred ospravedlnili. 
Účasť bola 71,43 %. 
Predseda:  Ing. Michal Ľach 
Podpredseda:     Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec  
Členovia:  James E. Bruno  
   Ing. Jozef Jankulák - ospravedlnený 

 Mgr. Jozef Jurkovič 
   RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
   Ing. Vladimír Slezák - ospravedlnený 
   Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
                              Ing. Róbert Szabó, PhD. 



    Ing. Dušan Tomašec 
    Ing. Rastislav Trnka - ospravedlnený  
    Ing. Jozef Trojan 

 
 
C. Odporúčania správnej rady 

 Mgr. Jurkovič - odporúčal pokračovať v projekte AZU a spolupracovať s potencionálnymi 
zamestnávateľmi. 
 Ing. Ľach -  požiadal, aby správa  o hospodárení obsahovala aj porovnanie s predchádzajúcim 
obdobím, nakoľko porovnaním zistíme rozdiely (+, -) oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo je pre stav 
hospodárenia dôležité. 
 MUDr. Raši – odporúčal pri všetkých podaných projektoch zrýchliť čerpanie finančných 
prostriedkov. Informoval, že v novom programovacom období  bude cca 5 programov, z ktorých sa 
budú dať čerpať finančné prostriedky, zjednoduší sa administratíva. Ďalej uviedol že v budúcnosti sa 
plánuje vyššia podpora technických univerzít a predpokladá sa povinná maturita z matematiky na 
stredných školách. V rámci marketingu odporučil, aby univerzita postavila marketing aj na 
osobnostiach, ktoré študovali na TUKE a dosiahli významné úspechy v praxi. 
 Ing. Ľach  – pridal sa k návrhu p. Rašiho, aby Propagačná komisia TUKE zahrnula do svojho 
programu propagáciu osobností, ktoré študovali na TUKE. 
 
 

D. Súpis uznesení za rok 2019 

V roku 2019 prijala SR TUKE celkom 18 uznesení, ktoré boli splnené, resp. sa priebežne plnia: 

Uznesenie č. 1/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie plnenie opatrení zameraných na 
zvýšenie počtu uchádzačov o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, ktoré mali pozitívne 
výsledky. 
 
Uznesenie č. 2/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z jej 
zasadnutí konaných v roku 2018 bez pripomienok. 
  

Uznesenie č. 3/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity 
v Košiciach za rok 2018 bez  pripomienok. 
 
Uznesenie č. 4/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 5/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje návrh na rozdelenie zisku 
(hospodárskeho výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 6/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej univerzity 
v Košiciach na rok 2019 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 7/2018 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018. 
 

 

 



Uznesenie č. 8/2019 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s uzavretím 
Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa 4 pozemkov, ktoré sú zapísané na mená spoluvlastníkov 
Jozef Kolibár, Čordákova 40, Košice a Ing. Jozef Kolibár, Humenská 16, Košice (obidvaja v podieli ½),  na 
LV č. 13215 (parcela č. 6548 vo výmere 2329 m2 ), na LV č. 13213 (parcela č. 6540/2 vo výmere 1270 
m2  a parcela č. 6552 vo výmere 2197 m2 ) za cenu 52,00 €/m2  a na LV č. 14176 (parcela č. 4775/25 vo 
výmere 461 m2 ) za cenu max. 30,00 €/m2 , všetko k.ú. Terasa, okres Košice II. 

 

Uznesenie  č. 9/2019 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh na nakladanie s majetkom – areálom 

Popradská 58 v Košiciach – a ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach podniknúť všetky 

zákonom stanovené kroky súvisiace s predajom uvedeného areálu. 

          T: 31.12.2019 

          Z: kvestor TUKE 

 

Uznesenie č. 10/2019 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje plat 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 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 vyplácanie platu. 

         T: ihneď 

         Z: kvestor TUKE  

Uznesenie  č. 11/2019 

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

rektorovi TUKE za rok 2018. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje vyplatenie  odmeny  

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. 

                      T: ihneď 

Z: kvestor TUKE  

 
Uznesenie č.  12/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi 
Technickej univerzity v Košiciach  za rok 2019: 
1.dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach k 31.12.2019 vo 

výške min. 800 tis. €, 
1. dosiahnutie zisku z podnikateľskej činnosti nad 200 tis. €, 
2. pokračovanie v opatreniach, ktoré majú vplyv na nárast počtu študentov na TUKE, 
3. pokračovať vo vysporiadaní pozemkov na Jedlíkovej ul. v Košiciach, 
4. riešenie projektov v rámci štrukturálnych fondov na TUKE vo výške 3 mil. €. 
 
Uznesenie č. 13/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení zo 
zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej 
univerzity v Košiciach podať na najbližšom zasadnutí informáciu o ďalšom plnení uznesenia č. 9/2019.  
 
                                                      T: najbližšie zasadnutie 
                                      Z: kvestor TUKE 
Uznesenie č. 14/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  berie na vedomie Informáciu o organizácii a riadení 
Technickej univerzity v Košiciach, o počte prijatých uchádzačov, o počtoch zahraničných študentov 
a o aktivitách univerzity smerujúcich k propagácii štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. 



Uznesenie č. 15/2019 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a berie na vedomie Informáciu o stave 
hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2019. 
 
Uznesenie č. 16/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o  získaní finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2019. 
 
Uznesenie č. 17/2019 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach. 
 
 
 
Uznesenie  č. 18/2019 

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

rektorovi TUKE za rok 2019. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje vyplatenie  zálohy odmeny  

rektorovi vo výške 75% z celkovej odmeny, 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: ihneď  

   Z: kvestor TUKE  
 

 

 

  E. Stručné hodnotenie za rok 2019 

 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2019 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 naďalej podpora opatrení 

súvisiacich so zvyšovaním počtov uchádzačov o štúdium na TUKE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Záver 

 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2019 môžeme tak, ako stále 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 v roku 2019 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 prof. Ing. Romanom Cimbalom, PhD., predsedom Akademického senátu 

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

 

 

Košice 05.08.2020 

 

 

 

                                        Ing. Michal Ľach, v.r. 

predseda  

             Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach



 

 


