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I. Úvod 
 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je orgán, ktorý sa na Technickej univerzite 
v Košiciach kreoval dňa 23.08.2002 v súlade s § 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 VŠ“). Vo svojej činnosti riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom Správnej rady Technickej univerzity 
v Košiciach, ktorý bol schválený ministrom školstva Slovenskej republiky.  

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“) započala svoju činnosť 
dňa 23.8.2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov SR TUKE, ktorých 
vymenoval minister je v zmysle zákona o VŠ 14, z toho šesť členov navrhol na vymenovanie rektor 
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) so súhlasom Akademického senátu TUKE, šesť 
členov vybral minister po vyjadrení rektora TUKE,  jeden člen bol navrhnutý zamestnaneckou časťou 
Akademického senátu TUKE a jeden 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, funkčné obdobie 
člena správnej rady navrhnutého študentskou časťou Akademického senátu  TUKE  je dvojročné.  

Kompetencie správnej rady sú upravené v § 41 a 16a, ods. 9 zákona o vysokých školách.  
  Správna rada Technickej univerzity v Košiciach pracovala v roku 2013 (stav k 31.12.2013) 
v zložení: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  George F. Babcoke 
                         Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
   Ing. Fedor Michališin 
                         Ing. Miroslav Mičko    
                         RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 V roku 2013 nastala jedna zmena v členstve v SR TUKE a to z dôvodu zmeny na poste 
prezidenta U. S. Steel Košice, s.r.o., kde namiesto odchádzajúceho p. Davida J. Rintoula, ktorý bol 
členom SR TUKE sa od 12.11.2013 stal novým členom  George F. Babcoke. 
 

 
Informácie o SR TUKE,  jej postavení, právomociach, ako aj záznamy z jednotlivých zasadnutí 

sú zverejňované na webovom sídle univerzity:  http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-
univerzity/spravna-rada. 

 
Táto správa pozostáva z 3 častí: 

I. Úvod 
II. Hodnotenie činnosti 
III. Záver. 
 
Časť II. Hodnotenie činnosti, pozostáva z 3 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 2013 
e) stručné hodnotenie  
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II. Hodnotenie činnosti 
 

SR TUKE rokovala v roku 2013 trikrát, dve zasadnutia boli riadne zvolané a jedno sa 
uskutočnilo formou per rollam. Na všetkých troch zasadnutiach konaných v roku 2013 prijatých celkom 
18 uznesení. Predmetom rokovaní boli najmä: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2012, 
schvaľovanie rozpočtu TUKE na rok 2013, schvaľovanie predbežných výsledkov hospodárenia TUKE 
v roku 2013, rozdelenie hospodárskeho výsledku, informácia o realizácii výstavby Univerzitného 
vedeckého parku TECHNICOM, hodnotenie vzdelávania na TUKE a jeho ďalšie prognózy, otvorené 
problémy pri rozdeľovaní dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014, zmena Štatútu a Rokovacieho 
poriadku SR TUKE, stanovenie kritérií na  udelenie odmeny rektorovi TUKE a ich vyhodnotenie, ako aj 
iné materiály, ktoré na zasadnutie SR TUKE predkladal rektor TUKE. 

 
1. 

Zasadnutie konané d ňa 05.04.2013 
 

A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  05.04.2013 o 09:00 hod. sa uskutočnilo prvé zasadnutie SR TUKE v roku 2013 

v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.  
 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Dr.h.c. JUDr. Ing. Janom Bílekom 
listom zn. 1/SrTU/2013 zo dňa 28.02.2013. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom SR TUKE, 
rektorovi 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: 
1. Úvod 
2. Ustanovenie overovateľa záznamu 
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity  v Košiciach  

v roku 2012 
4. Schvaľovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2013 
5. Prerokovanie výsledkov hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012 
6. Informácia o Výročnej správe o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012 
7. Schvaľovanie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012 
8. Informácia o realizácii výstavby vedecko-technologického parku TECHNICOM 
9. Rôzne 
10. Diskusia  
11. Záver 

                Písomné materiály, ktoré boli predmetom v bodoch 4., 5. a 7. programu, boli v súlade 
s rokovacím poriadkom odoslané v písomnej forme všetkým členom SR TUKE. Overovateľom 
záznamu bol poverený Dr. h. c. Ing. Čičmanec, PhD. 
           Návrh rozpočtu TUKE na rok 2013 predložil rektor TUKE s poukazom na 3 základné 
skutočnosti: na základe dotačnej zmluvy bola pre TUKE v roku 2013 pridelená dotácia vo výške 
38 993 318 €, ktorá  podľa metodiky rozdeľovania rozpočtu zo strany MŠVVaŠ SR  pozostáva hlavne 
z časti určenej na pedagogiku (cca 60%) a z časti určenej na vedu a výskum (cca 40%), pričom 
pridelená dotácia na rok 2013 je oproti roku 2012 o cca 400 tis. € nižšia. Druhou dôležitou 
skutočnosťou je to, že metodika MŠVVaŠ SR nie je pre rozdeľovanie dotácie na úrovni vysokej školy 
záväzná a tak na TUKE sa uplatňuje aj princíp „solidarity“. Treťou skutočnosťou je, že návrh rozpočtu 
na rok 2013 bol schválený v AS TUKE dňa 4.3.2013, pri prerokovaní a schválení návrhu rozpočtu 
nevznikli žiadne problémy. V rámci diskusie boli vznesené odporúčania, ktoré sú uvedené v časti C 
informácie o tomto zasadnutí. Zároveň bol na základe požiadavky p. Rintoula  dodatočne vypracovaný 
prehľad o stave pridelenej dotácie za posledných 5 rokov. Návrh rozpočtu na rok 2013 bol následne 
schválený uznesením č. 1/2013. 

     Vzhľadom k tomu, že body 5. a 6. rokovania vzájomne súviseli, predseda SR TUKE ich na 
rokovaní spojil. Vzhľadom k tomu, že vypracovanie výročných správ o činnosti a hospodárení je zo 
strany ministerstva stanovené tak, že do 31.5. musia byť obidve výročné správy odsúhlasené 
ministerstvom, schválené v príslušných orgánoch a zverejnené, v čase rokovania SR TUKEboli 
predložené len výsledky hospodárenia. Bližšiu informáciu o nich podal rektor TUKE s tým, že TUKE 
v roku 2012 dosiahla kladný hospodársky výsledok so ziskom cca 1 mil. €.  

Predseda SR navrhol, aby po predložení týchto správ zo strany TUKE prebehlo rokovanie per 
rollam za účelom ich schálenia, resp. prerokovania, čo bolo schválené uzneseniami č. 3 a 4/2013. 
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          V ďalšom bode rokovania bola prerokovaná a schválená Správa o činnosti SR TUKE za rok 
2012 bez pripomienok. Správa, tak ako predchádzajúce správy, bola zverejnená na webovom sídle 
TUKE http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada/spravy-o-cinnosti.  

V rámci informácie o realizácii výstavby univerzitného vedeckého parku TECHNICOM rektor 
TUKE informoval o realizovaných investičných akciách a zámeroch TUKE. Vyzdvihol úspešne podaný 
projekt na výstabu vedecko-technologického parku, ktorého súčasťou sú aj partneri - UPJŠ 
v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove. Projekt je v objeme cca 42 mil. €, z čoho je pre TUKE 
cca 30 mil. € a tým by mala byť doriešená aj dostavba budovy vedecko-technologického parku 
TECHNICOM. 
            V bode rôzne SR TUKE prerokovala a schválila: 
a) návrh na zmenu a doplnenie Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE 
b) udelenie súhlasu so vstupom TUKE do združenia 
c) doplatenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2012. 
  

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

vopred ospravedlnili (účasť 71,43 %). 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
   Ing. Fedor Michališin 
                        Ing. Miroslav Mičko 
                        RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA - ospravedlnený 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
   David J. Rintoul 
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec - ospravedlnený 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 

 
C. Odporú čania správnej rady 

  V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu zazneli nasledovné odporúčania čelenov SR TUKE: 
1. Ing. Podstránsky navrhol zatraktívniť niektoré študijné programy u tých fakúlt, pri ktorých sa 

uplatňuje princíp solidarity. 
2. Ing. Ľach podotkol, že zvyšovať úroveň vzdelávania by sa mala už na základných a stredných 

školách, nakoľko zanikli tradičné odborné stredné školy (chemická, textilná) a v praxi je problém so 
stredoškolskými odborníkmi. 

 
D. Súpis uznesení 

            E. Stru čné hodnotenie 
 Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere tejto časti správy. 

 
2. 

Rokovanie  per rollam  
V súlade § 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 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 týmto ustanovením a na základe uznesenia č. 4/2013 zo zasadnutia SR TUKE,  
predložil predseda jednotlivým členom SR TUKE dňa 14.5.2013 v e-mailovej podobe návrh rektora 
TUKE na: 
1. prerokovanie Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2012 
2. schválenie Výročnej správy o hospodárení TUKE za rok 2012 
3. schválenie Návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku TUKE za rok 2012. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 21.05.2013. 
 Na základe uvedenej výzvy adresovanej 14 členom SR TUKE, bolo  doručených 10 vyjadrení, 
z ktorých vyplynula 1 pripomienka, týkajúca sa lepšieho zdvôvodnenie vykazovanej straty na Leteckej 
fakulte a Študentských domovoch a jedálňach TUKE a jej prerokovanie so zodpovednými 
zamestnancami týchto pracovísk. Následne boli prijaté uznesenia č. 10 - 12/2013. 
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3. 
Zasadnutie konané d ňa 06.12.2013 

    
A. Informácia o zasadnutí, program 
Dňa  06.12.2013 o 10:00 hod. sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie SR TUKE v priestoroch 

Technickej univerzity v Košiciach. 

 Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR TUKE listom zn. 9/SrTU/2013 zo dňa 
28.10.2013. Pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom SR TUKE, rektorovi TUKE, kvestorovi 
TUKE a predsedovi AS TUKE. Pozvanie pre informáciu bolo  zaslané  aj 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 čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach za 

obdobie I.- IX. 2013 s výhľadom do 31.12.2013 
5. Informácia o aktivitách Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2012/2013 

perspektívy rozvoja Technickej univerzity v Košiciach v najbližšom období 
6. Otvorené otázky súvisiace s pridelením dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014 (ústna 

informácia) 
7. Informácia o štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach v akademickom roku 2013/2014 (ústna 

informácia) 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bode 4. programu, boli 
v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa všetkým členom SR TUKE. Rokovania sa zúčastnil aj 
nový člen SR TUKE p. George  F. Babcoke a Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník MŠVVaŠ 
SR, ktorý bol rektorom TUKE prizvaný na toto rokovanie SR TUKE.  
 Overením záznamu bol poverený Ing. Michal Ľach, podpredseda SR TUKE. 

Všetkých 12 uznesení, ktoré prijala SR TUKE v priebehu roku 2013 boli splnené, resp. 
priebežne sa plnia. 

 V bode 4. bola podaná informácia o stave čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola 
pridelená TUKE na rok 2013 so stavom k 30.9.2013. Celkom k 30.9.2013 bolo TUKE pridelených 41 504 828,58 
€ na bežné výdavky a  644 939,14 € na kapitálové výdavky. Do konca roku 2013 je predpoklad 
vyčerpania celej pridelenej dotácie.  V tejto súvislosti kvestor TUKE informoval o tom, že fakulty 
a ŠDaJ, ktoré k 30.9.2013 vykazujú stratu z podnikateľskej činnosti, túto do konca roka plánujú 
odstrániť predovšetkým výnosmi z odoslaných faktúr a uzavretých zmlúv. 
 Rektor TUKE v rámci prezentácie (body 5. a 7. programu)  informoval členov SR TUKE 
o najdôležitejších aktivitách TUKE v akademickom roku 2012/2013 či už v oblasti investičnej výstavby, 
ako napr. budovanie UVP TECHNICOM, o aktivite SteelPark - Kreatívna fabrika, o aktívnej účasti 
TUKE a hlavne Fakulty umení TUKE na projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, o tzv. 
INFRA V., výstavbe tzv. KONTAJNER (Watsonova 2), o rekonštrukcii hál  Park Komenského 10 
a Park Komenského 12 a pod. Zároveň vyzdvihol neustále sa zlepšujúcu spoluprácu TUKE v oblasti 
transferu technológií či už prostredníctvom Univerzitného centra transferu technológií a ochrany 
duševného vlastníctva, ako aj cez projekty AZU, VUKONZE, Kompetenčné centrum, centrá 
excelencie a pod. Informoval o vynikajúcej spolupráci s mnohými firmami a združeniami (napr. IT 
Valley, AT+R, CEIT-KE, s.r.o.). 

  V súvislosti s informáciou o štúdiu prezentoval počty študentov prijatých a zapísaných na 
štúdium v porovnaní s rokmi 2011, 2012 a 2013. Informoval o klesajúcich počtoch študentov TUKE 
v dôsledku klesajúcej demografickej krivky, ako aj v súvislosti so zavedením prijímacích pohovorov 
z matematiky. Uviedol, že TUKE v rámci hodnotenia ARRA sa nachádza stále medzi 3 najlepšími 
univerzitami v SR. 

Po diskusii a odporúčaniam k týmto bodom bolo prijaté uznesenie č. 14/2013. 
Kvestor TUKE informoval o plánovanom rozpočte TUKE na rok 2014, ktorý by mal byť na úrovni 

roku 2013. Pri rozdelení dotácie pre jednotlivé vysoké školy je však potrebné brať na zreteľ 
skutočnosť, že bol znížený rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR, ako aj klesajúci počet študentov na TUKE 
a v neposlednom rade zmeny vo financovaní doktorandského štúdia. 

V rámci  bodu Rôzne SR TUKE prerokovala a schválila: 
a) Návrh na odpísanie pohľadávok Technickej univerzity v Košiciach 
b) Vyhodnotenie plnenia kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2013 
c) Schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2013. 
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 B. Zloženie, ú časť 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja  členovia sa 

vopred ospravedlnili (účasť 78,57 %).  
Zloženie SR TUKE: 
Predseda:  Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach  
Členovia:  George F. Babcoke 

 Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
   Ing. Fedor Michališin 
                        Ing. Miroslav Mičko    
                        RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA 
   Ing. Vladimil Podstránsky 
   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
   Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták - ospravedlnený 
   prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 
   Ing. Dušan Tomašec - ospravedlnený 
   JUDr. Zdenko Trebuľa 
   Ing. Peter Žiga, PhD. - ospravedlnený 
 

C. Odporú čania správnej rady 
V súvislosti s aktivitami TUKE v roku 2013, ako aj perspektívami rozpočtu na rok 2014 odzneli 

nasledovné príspevky a odporúčania: 
1. prizvaný zástupca MŠVVaŠ SR Ing. Chudoba, PhD. - informoval, že ministerstvo plánuje vytvoriť 

tzv. technologické inštitúty, ktoré by slúžili na prepojenie vedy a výskumu (jej výsledkov) s praxou 
(napr. výroba prototypov z riešených výskumných úloh). Zároveň informoval o tom, že rozpočet na 
rok 2014 nebude vyšší ako v roku 2013. 

2. Ing. Podstránsky - poukázal na potrebu vo väčšej miere financovať vedu a výskum tak, ako je to 
v zahraničí. 

3. Ing. Ľach - vyzdvihol úspechy TUKE a spoluprácu s praxou. Prikláňa sa k názoru TUKE, že 
zavedenie prijímacích pohovorov je jedným zo spôsobov, ako zvýšiť nároky na študentov. 
Poukázal na to, že v rozvoji vysokých škôl by bola nápomocná aj stabilná politka financovania zo 
strany ministerstva a nie časté zmeny pravidiel.  

4. RNDr. Ondáš - vyslovil názor, že v SR sú málo motivovaní žiaci k technickým vedám. 
5. MUDr. Raši poukázal na veľký záujem škôl o novootvorený Steel Park, ktorý zaujímavou formou 

prezentuje technické vedy a ktorý je výsledkom činnosti hlavne zamestnancov TUKE.  
6. G. F. Babcoke navrhol urobiť prieskum, či návšteva Steel Parku žiakmi ovplyvní záujem 

o technické a prírodné vedy. 
 

 
D. Súpis uznesení za rok 2013 
V roku 2013 prijala SR TUKE celkom 18 uznesení: 

 
Uznesenie č. 1/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje rozpočet Technickej univerzity 
v Košiciach na rok 2013 s pripomienkami.  
 
Uznesenie č. 2/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada kvestora Technickej univerzity 
v Košiciach o vypracovanie prehľadu o vývoji rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach za 
posledných 5 rokov, ktorý sa stane prílohou zápisnice z prebiehajúceho rokovania a bude zverejnený 
spolu so zápisom. 

T: 12.4.2013 
Z: kvestor TUKE 

Uznesenie č. 3/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie výsledky hospodárenia 
Technickej univerzity za rok 2012, ako aj informáciu o Výročnej správe Technickej univerzity 
v Košiciach za rok 2012. 
 
Uznesenie č. 4/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vypracovaní a predložení  Výročnej správy 
o hospodárení a Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012  tieto 
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prerokuje, resp. schváli formou per rollam, pričom materiály budú jednotlivým členom správnej rady 
zaslané elektronicky.  
 
Uznesenie č. 5/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2011 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 6/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o realizácii 
výstavby vedecko-technologického parku TECHNICOM. 

 
Uznesenie č. 7/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu 
a Rokovaciemu poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 8/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach udeľuje súhlas so vstupom Technickej 
univerzity v Košiciach do „Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít“ bez pripomienok. 

 
Uznesenie  č. 9/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po vyhodnotení všetkých stanovených kritérií 
na udelenie odmeny za rok 2012, schvaľuje doplatenie odmeny rektorovi Technickej univerzity 
v Košiciach 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 
Uznesenie č. 10/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala „Výročnú správu o činnosti 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012“  s  pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 11/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schválila „Výročnú správu o hospodárení 
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012“  s  pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 12/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schválila „Návrh na rozdelenie hospodárskeho 
výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2012“  bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 13/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Informáciu o stave čerpania 
dotácie zo štátneho rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I.- IX. 2013 s výhľadom do 
31.12.2013.  Zároveň ukladá vedeniu TUKE pridelenú dotáciu dočerpať v súlade s právnymi predpismi 
a uzavretými zmluvami. 
 
Uznesenie č. 14/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o aktivitách 
Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2012/2013 a perspektívy rozvoja Technickej 
univerzity v Košiciach v najbližšom období. Správna rada zároveň berie na vedomie Informáciu 
o štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach v akademickom roku 2013/2014. 
 
Uznesenie č. 15/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o otázkach 
súvisiacich s pridelením dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014. 
 
 
Uznesenie č. 16/2013 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje odpísanie pohľadávok Technickej 
univerzity v Košiciach a to: pohľadávky voči Rekonštrukta, s.r.o. Košice vo výške 7 780,43 €, 
pohľadávky voči PNEUSALÓN, s.r.o. Košice vo výške 24 668,84 €, pohľadávky voči INTERPLAST 
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TRADE, s.r.o. Košice vo výške 10 692,54 € a pohľadávky voči GRAPHIC PRINT, s.r.o. Košice vo 
výške 33 211,24 € z dôvodov ich nevymožiteľnosti.   
 
Uznesenie  č. 17/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie 
odmeny rektorovi TUKE za rok 2013. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje výšku odmeny 
rektorovi TUKE a vyplatenie jej časti ako zálohy. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity 
v Košiciach písomne oznámiť tieto skutočnosti rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a 
zabezpečiť vyplatenie časti (zálohy) odmeny.  
 Doplatenie odmeny bude schválené na  zasadnutí správnej rady v roku 2014. 

       
T: a) vyplatenia zálohy: 31.12.2013 

                                                                                                b) doplatenie odmeny: po jarnom 
                                                                                                   zasadnutí správnej rady  

 Z: kvestor TUKE  
Uznesenie č.  18/2013 
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny 
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach  na rok 2014: 
1.  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2014, 
2.  založenie 3 Start – upov na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2014, 
3.  zabezpečenie finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov minimálne vo výške 15%   

z celkového objemu príjmov Technickej univerzity v Košiciach v roku 2014, 
4. v oblasti investičnej výstavby zrealizovať dielo – „Rekonštrukcia a obnova objektov na Technickej 

univerzite v Košiciach – projekt Infranštruktúra IV“ v termíne do 31.12.2014. 
 
 
            E. Stru čné hodnotenie za rok 2013 
 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2013 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 
vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov týkajúcich 
sa TUKE. 
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III. Záver 
 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2013 môžeme tak, ako aj po iné roky 
konštatovať, že významní odborníci z praxe, zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, ako i 
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 prakticky realizovať, nakoľko nezávisia len od vôle a rozhodnutí TUKE. 

Opäť pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s jej rektorom  Dr.h.c. prof. 
Ing. A. Čižmárom, CSc., Ing. M. Behúnom, PhD., kvestorom TUKE a v neposlednom rade aj s doc. 
RNDr. D. Olčákom, CSc., predsedom Akademického senátu TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na  
zasadnutiach SR TUKE. 
 
 
V Košiciach 12.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek 

  predseda  
         Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


