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

dňa 27.05.2016 o 10:00 hod. 

 
 

Dňa  27.05.2016 o 10:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity 
v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“ alebo „správna rada“) v priestoroch Technickej univerzity v 
Košiciach.  
 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Dr.h.c. JUDr. Ing. Janom Bílekom 
listom zn. 8010/2016 (spis č. 2268/2016/R-OLP) zo dňa 20.04.2016. Pozvánka bola adresovaná 
všetkým 14 členom SR TUKE, 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.  
 
 Zasadnutie správnej rady sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Program: 
 
1. Úvod 
      Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda správnej rady 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
      predseda správnej rady 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach 

v roku 2015 
      predseda správnej rady 
4.  Prerokovanie Dlhodobého zámeru Technickej univerzity v Košiciach na roky 2016 - 2023 

 rektor TUKE 
5.  Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
      rektor TUKE 
6.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
      rektor TUKE 
7.  Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
      rektor TUKE 
8. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2016 

rektor TUKE 
9. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 
      predseda správnej rady  
10. Rôzne 

10.1. Potvrdenie rozhodnutia prijatého hlasovaním per rollam  
10.2. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za obdobie od 16.08.2015 do 31.12.2015 
10.4. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKEna rok 2016  
10.5. Prehliadka stavby Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM 

11. Diskusia  
12. Záver 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja členovia 

správnej rady sa ospravedlnili.  
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4 až 9. programu, 

boli v súlade s rokovacím poriadkom dňa 16.05.2016 odoslané všetkým členom SR TUKE. 
  
K jednotlivým bodom  zasadnutia: 
 

1. Úvod  
Predseda SR TUKE v úvode privítal prítomných členov správnej rady a pozvaných hostí. 

Osobitne privítal rektora, kvestora a predsedu AS TUKE, ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých 
zasadnutí správnej rady. Zároveň privítal a predstavil doc. Ing. Gabriel Sučika, PhD., ktorý bol 
vymenovaný ministrom za člena SR TUKE za zamestnaneckú časť AS TUKE.  

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

 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 

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. Michala Ľach, podpredsedu správnej rady. 
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3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity   

v Košiciach  v roku 2015 
9.          Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok  
             2015 

Vzhľadom k tomu, že uznesenia zo zasadnutí SR TUKE za rok 2015 obsahuje v celom 
rozsahu aj Správa o činnosti SR TUKE za rok 2015 (bod 9. programu), tieto body boli so súhlasom 
členov správnej rady spojené a vyhodnotené a schválené spolu. 

Správu o činnosti (ktorá v samostatnej časti D. obsahuje aj uznesenia zo zasadnutí v roku 
2015) obdržali všetci členovia správnej rady. Správu na schválenie predložil  predseda správnej rady. 
Správa bola vyhotovená v štruktúre požadovanej zákonom a vychádzala zo záznamov z rokovaní 
správnej rady v roku 2015. V roku 2015 bolo prijatých celkom 19 uznesení, ktoré boli všetky splnené. 
Ich zoznam a celá správa o činnosti je zverejnená na: http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-
univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti a z uvedeného dôvodu vyhodnotenie plnenia uznesení nie 
je súčasťou tohto záznamu. K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky a bola 
jednomyseľne schválená. 

Následne boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2/2016 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia 
uznesení z jej zasadnutí konaných v roku 2015 bez pripomienok. 
   
Uznesenie č. 3/2016 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015. 
   

 
4. Prerokovanie Dlhodobého zámeru Technickej univerzity v Košiciach na roky 2016 - 2023 

Dlhodobý zámer TUKE na roky 2016 - 2023 predložil na rektor TUKE. Vo svojom vystúpení 
detailne oboznámil členov správnej rady s jeho víziou, poslaním, hodnotami a princípmi, na ktorých je 
Dlhodobý zámer TUKE zostavený. Predstavil strategické ciele TUKE v oblasti vzdelávania, vedy 
a výskumu, v oblasti ľudských zdrojov, riadenia univerzity, internacionalizácie, rozvoja infraštruktúry, 
ako aj rozvoja IKT a spolupráce s praxou. 

V rámci diskusie k tomuto bodu programu vystúpil Ing. Ľach, ktorý odporúčal (súvisí to aj so 
správou o činnosti), aby časť týkajúca sa ľudských zdrojov obsahovala aj dlhodobý zámer 
starostlivosti o zamestnancov a formy ich motivácie súvisiace s ich odmeňovaním. 

Predseda správnej rady odporúčal doplniť časť spolupráce s praxou a mimoakademickou 
sférou o Detskú univerzitu a Univerzitu tretieho veku. 

Na vznesené návrhy reagoval rektor a kvestor TUKE. 
Po diskusii a návrhoch na doplnenie bolo prijaté uznesenie: 
 

Uznesenie č. 4/2016 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a schvaľuje Dlhodobý zámer 
Technickej univerzity v Košiciach na roky 2016 - 2023 s pripomienkami. 
 
 
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 

      Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2015 predniesol rektor TUKE. 
Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2015 udiali na pôde TUKE, o ukončení 
komplexnej akreditácie, poklese študentov a nízkom počte zahraničných študentov, o postavení 
TUKE, ktorá je najlepšia v rámci vysokých škôl v SR v čerpaní fondov EÚ, o koaní Zimnej univerziády 
na pôde TUKE. Informoval o významých zmluvách, ktoré boli podpísané medzi TUKE a jej partnermi. 
Zdôraznil význam návštev členov vedenia TUKE v zahraničí, získanie prestížných ocenení pre 
zamestnancov univerzity ako „Vedec roka“, Študentská osobnosť roka“, ako aj o úspechoch v oblasti 
investičnej výstavby TUKE financovanej predovšetkým z fondov EÚ.  
  
6.     Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 

 Výročnú správu o hospodárení TUKE predniesol rektor TUKE. Správa bola vypracovaná 
v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR 
predstavovala v roku 2015 sumu vo výške 40 497 021 €, pričom celkové výnosy TUKE za rok 2015 
predstavovali sumu vo výške 73 629 563,71 €. Z toho je zrejmé, že TUKE nie je úplne odkázané len 
na finančné zdroje z ministerstva. TUKE v roku 2015 dosiahla kladný hospodársky výsledok tak  
z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo výške 1 153 040,22 €.  

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti
http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti
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V rámci diskusie vystúpil predseda správnej rady, ktorý poukázal na to, že pokiaľ nebudú 
stanovené záväzné počty študentov v štátom požadovaných špecializáciách, ktorí majú byť prijatí na 
jednotlivé vysoké školy, stále budú vznikať situácie, kedy si absolventi niektorých vysokých škôl 
nenájdu uplatnenie v praxi.  

 
7. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 

V rámci tohto bodu programu rektor TUKE informoval o dosiahnutí kladného hospodárskeho 
výsledku TUKE vo výške 1 153 040,22 €, ktorý tvorí jednak kladný hospodársky výsledok v oblasti 
hlavnej činnosti TUKE vo výške 564 119,40 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti vo 
výške 588 920,82 €. 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. až 7. rokovania  bola spojená a  po predložení návrhov 

odzneli krátke diskusné príspevky, nakoniec boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/2016 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015. 

 
Uznesenie č. 6/2016 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015. 

 
Uznesenie č. 7/2016 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku 
(hospodárskeho výsledku)  Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015 bez pripomienok. 

 
 

8. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2015 
 Návrh rozpočtu TUKE na rok 2016 predložil rektor TUKE. Členovia SR TUKE obdržali 
uvedený materiál v dostatočnom časovom predstihu. Rektor TUKE uviedol 3 základné skutočnosti:  
a) Na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2016 pridelená dotácia vo výške 40 393 154 

€, ktorá  podľa metodiky rozdeľovania rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR  pozostáva hlavne z časti 
určenej na pedagogiku a z časti určenej na vedu a výskum, ktorá neustále narastá. Pridelená 
dotácia na rok 2016 je k rovnakému obdobiu oproti roku 2015 o 1,5 mil. € vyššia. 

b) Uviedol, že TUKE spomedzi 20 vysokých škôl, ktorým ministerstvo prideľuje dotáciu, stále patrí 
medzi 3 s najvyššou dotáciou. 

c) Pri deľbe rozpočtu na TUKE sa v podstate používajú tie isté kritériá ako ministertsvo, avšak 
TUKE využíva princíp solidárnosti s ohľadom na výsledky niektorých fakúlt. 

Návrh rozdelenia rozpočtu bol zo strany rektora TUKE vopred  prerokovaný s dekanmi fakúlt a dňa 
18.04.2016 bol schválený v AS TUKE. 
 Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie: 
 
Uznesenie č. 8/2016 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej 
univerzity v Košiciach na rok 2016. 
 
9.      bod bol prerokovaný spolu s bodom 3. programu. 
 
 
10.      Rôzne 
 V rámci tohto bodu SR TUKE prerokovala a schválila: 

10.1. Potvrdenie rozhodnutia prijatého hlasovaním per rollam - zámena pozemkov 
10.2. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za obdobie od 16.08.2015 do 31.12.2015 
10.4. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2016  
10.5. Prehliadka stavby Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM 

 
      K jednotlivým bodom: 

10.1. Potvrdenie rozhodnutia prijatého hlasovaním per rollam 
 SR TUKE na zasadnutí konanom v dňoch 22.-29.04.2016 hlasovaním formou per rollam 
prijala uznesenie: 
 



 4 

 
Uznesenie č. 1/2016 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí so 
zámenou častí pozemkov v celkovej výmere 710 m

2
, ktoré sú  vo výlučnom vlastníctve Technickej 

univerzity v Košiciach takto:  
časť pozemku registra C-KN parc. č. 2651/4 vo výmere 216 m

2
 zapísaného na LV č. 12649, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2731/1 vo výmere 136 m
2
 (9+127) zapísaného na LV č. 23, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2477 vo výmere 30 m
2
 zapísaného na LV č. 23, 

časť pozemku registra C-KN parc. č. 2491/1 vo výmere 328 m
2
 zapísaného na LV č. 23, 

všetko k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. 
za  
pozemok registra C-KN parc. č. 2752 vo výmere 710 m

2
 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 

LV č. 11620, k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. na meno vlastníka Mesto 
Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, 
bezodplatne, vzhľadom na rovnakú výmeru a umiestnenie zamieňaných pozemkov. 
 Uvedené uznesenie č. 1/2016 bolo na prebiehajúcoom konaní jednomyseľne potvrdené 
členmi správnej rady. 

 
10.2. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE 
        V súvislosti  s platovými náležitosťami rektora TUKE 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 došlo v súlade s cit. zákonom a jeho novelou č. 
432/2015 Z.z. k úprave platu rektora TUKE s účinnosťou od 01.01.2016.  
       
Uznesenie  č. 9/2016 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne 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  
 

10.3. Schválenie odmeny rektorovi TUKE  za obdobie od 16.08.2015 do 31.12.2015 
Tento bod programu bol prejednávaný bez účasti rektora TUKE. Predseda SR TUKE podal 

informáciu o tom, že kritéria, ktoré boli rektorovi TUKE stanovené na to, aby mu bola udelená odmena, 
boli podľa predložených podkladov zo strany kvestora TUKE splnené. Po krátkej diskusii k tomuto 
bodu a po následnom  hlasovaní, bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie  č. 10/2016 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií 
na udelenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za obdobie od 16.08.2015 do 
31.12.2015, jednomyseľne schvaľuje vyplatenie odmeny do výšky, 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: najbližší výplatný termín 
         Z: kvestor TUKE 
 

10.4. Schválenie kritérií na vyplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2016  
V ďalšej časti tohto bodu rokovania správna rada schválila kritéria na udelenie odmeny rektorovi 

TUKE za rok 2016: 
 
Uznesenie č. 11/2016 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny 
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach  za rok 2016: 
1.  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku k 31.12.2016, 
2.  ukončenie druhej etapy projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM do 31.10.2016 - fázovanie, 
3.  zabezpečenie „4. Zimnej  univerziády Slovenskej  republiky“, ktorej  organizátorom  je  Technická    

univerzita v Košiciach a získanie finančných prostriedkov na jej realizáciu, 
4.  získanie  nových  projektov  zo  štrukturálnych  fondov alebo  z  fondov štátnej správy minimálne vo   

výške 150 tis. €.  



 5 

 
10.5. Prehliadka stavby Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM 
 V prípade záujmu predseda správnej rady ponúkol jej členom obhliadku stavby Univerzitného 
vedeckého parku TECHNICOM za účasti kvestora TUKE. 
 

11.       Diskusia 
  Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.  
 

12.       Záver 
 Na záver rokovania predseda správnej rady poďakoval členom a hosťom za aktívnu účasť na 
rokovaní. 

Osobitne poďakoval Ing. Fedorovi Michališinovi, ktorý bol členom Správnej rady TUKE od jej 
samého začiatku - od 24.08.2002. Ing. Michališinovi končí súčasné funkčné obdobie dňom 23.08.2016 
a s poďakovaním odmietol ponuku rektora TUKE na ďalšie zotrvanie v správnej rade z osobných 
dôvodov.  
 

 Najbližšie zasadnutie SR TUKE sa uskutoční  na jeseň 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

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

                      predseda správnej rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

V Košiciach 30.05.2016 
Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková 
Záznam overil:  Ing. M. Ľach 
 


