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I. Úvod

Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  je  orgán,  ktorý  sa  na  Technickej
univerzite  v Košiciach  kreoval  v súlade  s ust.  §  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 SR. 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) započala svoju
činnosť dňa 23.8.2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie.  Počet členov správnej
rady,  ktorých  vymenoval  minister  je  v súčasnosti  14,  z toho  šesť  členov  navrhol  na
vymenovanie  rektor  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. Po skončení členstva v správnej rade Dr.h.c. Ing. J. Uhríka, CSc., ktorý bol zároveň
podpredsedom  správnej  rady  sa  dňa  4.12.2009  uskutočnili  voľby  nového  podpredsedu,
ktorým sa stal člen správnej rady - Ing. M. Ľach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Chemosvit, a.s. Svit.
 Správna rada Technickej univerzity v Košiciach pracovala v roku 2009 v zložení:
Predseda: JUDr. Ing. Ján Bílek
Podpredseda:   Ing. Michal Ľach 
Členovia:  George F. Babcoke

 Ing. Peter Čičmanec
 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
 Ing. František Knapík
 Ing. Fedor Michališin
 RNDr. Jozef Ondáš, PhD.
 Jana Pažurová
 Ing. Vladimil Podstránsky
 Ing. Vladimír Soták
 Ing. Dušan Tomašec
 JUDr. Zdenko Trebuľa
 Ing. Peter Žiga

Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková.

Informácie  o  Správnej  rade  Technickej  univerzity  v Košiciach,  jej  postavení,
právomociach, ako aj záznamy z jednotlivých zasadnutí sú zverejňované na webovej stránke
univerzity - http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada.

Táto správa pozostáva z 5 častí, ktorými sú:
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 2009
e)   stručné hodnotenie za rok 2009.
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II.

Správna  rada  TUKE  na  svojich  dvoch  riadnych  rokovaniach  a na  jednom
rokovaní  per  rollam  v roku  2009,  ktoré  sa  konali  dňa  9.4.2009,  3.6.2009  (per  rollam)
a 4.12.2009,  prijala  celkom  18  uznesení.  Predmetom  rokovaní  bolo  najmä  schvaľovanie
Výročnej správy o hospodárení TUKE za rok 2008, Výročnej správy o činnosti TUKE za rok
2008, rozpočtu TUKE na rok 2009, udelenie súhlasu so založením iných právnických osôb,
resp. vkladov do iných právnických osôb, schvaľovanie platových náležitostí rektora TUKE,
stanovenie  kritérií  na   udelenie  odmeny  rektorovi  TUKE  a ich  vyhodnotenie,  ako  iných
materiálov, ktoré na zasadnutie správnej rady predkladal rektor TUKE.

1.
Zasadnutie konané dňa 9.4.2009

A. Informácia o zasadnutí, program
Dňa   9.4.2009  o  10,00  hod.  sa  uskutočnilo  zasadnutie  Správnej  rady  Technickej

univerzity v Košiciach (ďalej len „SR“) v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR JUDr. Ing. Jánom Bílekom a ktorého
okrem členov SR sa zúčastnili aj rektor Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), kvestor
TUKE a predseda Akademického senátu (AS) TUKE. Pozvánka pre informáciu bola zaslaná
dekanom 9 fakúlt TUKE. 
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu
3. Kontrola  uznesení  prijatých  na  zasadnutiach  Správnej  rady  Technickej  univerzity

v Košiciach v roku 2008        
4. Schvaľovanie  Správy  o činnosti  Správnej  rady

Technickej univerzity v Košiciach za rok         2008       
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v  Košiciach za rok  2008
6. Prerokovanie výsledkov hospodárenia Technickej univerzity v  Košiciach za rok 2008         
7. Schvaľovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2009
8. Investičné zámery Technickej univerzity v Košiciach  na roky 2008 – 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov SR, štyria  členovia sa vopred ospravedlnili. 
Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli všetkým členom SR vopred

doručené, overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia bol predsedom SR poverený prof.
Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

V ďalšom bode programu predseda SR podal ústnu informáciu o plnení uznesení zo
zasadnutí správnej rady konaných v  roku 2008.
             Návrh Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2008
v písomnej  podobe  obdržali  všetci  členovia  správnej  rady,  na  schválenie   ho  predložil
predseda  SR.  Správa  bola  vyhotovená  v štruktúre  požadovanej  zákonom  a vychádzala  zo
záznamov z rokovaní správnej rady v roku 2008. 
           K predloženej správe neboli žiadne pripomienky, následne bolo prijaté uznesenie č.
1/2009, ktoré je uvedené v časti D. tejto správy.

   V ďalšom bode rokovania bola predložená Správa o činnosti TUKE za rok 2008, ktorú
predložil  rektor TUKE, Dr.h.c. prof. Ing. A. Čižmár,  CSc. Správa bola v písomnej podobe
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zaslaná všetkým členom správnej rady a preto s ohľadom na túto skutočnosť rektor TUKE
podal o nej len stručnú informáciu, v ktorej poukázal na snahu nového vedenia venovať viac
pozornosti vede a výskumu, spolupráci s praxou a budovaniu laboratórií, zdôraznil pozitívne
výsledky hlavne v oblasti získania projektov z EÚ, získanie 3 projektov na budovanie Centier
excelentnosti, ako aj poukázal na skutočnosť, že TUKE v rámci 21 verejných vysokých škôl
v SR  je druhá v poradí pri získavaní zahraničných projektov a grantov a tretia v poradí pri
získavaní projektov z domácich zdrojov. Po ukončení diskusie bolo prijaté uznesenie uvedené
v časti D. tejto správy.

V rámci prerokovania výsledkov hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok
2008,  bol  členom  SR  v písomnej  podobe  poskytnutý  výňatok  z ročnej  účtovej  závierky.
Vzhľadom  na  túto  skutočnosť  rektor  TUKE  uviedol  niekoľko  základných  informácií
týkajúcich sa celkového kladného hospodárského výsledku, ktorý v roku 2008 bol  vo výške
27,4 mil. SKK a poukázal na skutočnosť, že oproti roku 2007 kladné hodnoty boli aj v hlavnej
aj v podnikateľskej činnosti. Zároveň informoval, že podrobné informácie budú uvedené vo
Výročnej správe o hospodárení TUKE za rok 2008.

V súvislosti  s dosiahnutím  kladného  hospodárskeho  výsledku  bolo  predmetom
rokovania doplatenie odmeny rektorovi TUKE za splnenie tejto úlohy, ako jedného z kritérií
schválených SR na udelenie odmeny rektorovi TUKE.

V rámci bodu „Schvaľovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2009“
rektor TUKE informoval o tom, že TUKE pri delení dotácie na jednotlivé jej organizačné
zložky  použila kritéria používané MŠ SR, ktoré sú  v podmienkach univerzity  ešte upravené
o vzájomné započítanie výučby a o princíp solidárnosti. Materiál týkajúci sa rozpočtu TUKE
na rok 2009 bol zaslaný členom SR, na zasadnutí bola ešte predložená kópia dotačnej zmluvy,
ako aj zápisnica zo zasadnutia AS TUKE zo dňa 16.3.2009, na ktorom bol rozpočet TUKE
schválený. Po diskusii bolo prijaté uznesenie, ktoré je uvedené v časti D. tejto správy.

      Aj pri prerokovávaní bodu „Investičné zámery Technickej univerzity v Košiciach na
roky 2008 – 2012“ mali všetci členovia SR k dispozícii materiály v písomnej podobe. Bližšie
informácie podali rektor a kvestor TUKE. Poukázali na skutočnosť, že TUKE do roku 2012
plánuje realizovať takmer 50 investičných akcií, z ktorých  sa už s 12 započalo v roku  2008,
resp. boli v roku 2008 ukončené.  Informovali o tom, že niektoré plánované investičné akcie
budú realizované aj z iných zdrojov, najmä zo získaných projektov. Prijaté uznesenie je v časti
D. tejto správy.

V rámci  rôzneho  predseda  SR  podal  návrh,  aby  všetky  doteraz  správnou  radou
schválené právnické osoby, resp. združenia v ktorých je TUKE členom, predložili na jesenné
zasadnutie správnej rady stručné informácie o svojej doterajšej činnosti.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť
Zasadnutia  sa  zúčastnilo  10  členov  správnej  rady,  t.j.  správna  rada  bola

uznášaniaschopná. Štyria  členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili (účasť 71%). 
Členovia správnej rady:

Predseda: JUDr. Ing. Ján Bílek
Členovia:  George F. Babcoke - ospravedlnený

 Ing. Peter Čičmanec - ospravedlnený
 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
 Ing. František Knapík

                         Ing. Michal Ľach - ospravedlnený
 Ing. Fedor Michališin
 RNDr. Jozef Ondáš, PhD.
 Jana Pažurová
 Ing. Vladimil Podstránsky
 Ing. Vladimír Soták
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 Ing. Dušan Tomašec
 JUDr. Zdenko Trebuľa
 Ing. Peter Žiga – ospravedlnený.

C. Odporúčania správnej rady
1.  V Správe o činnosti TUKE za rok 2008 doplniť správu o počet zahraničných študentov -

tzv. samoplatcov.
2.  Pri výbere auditora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2008 spolupracovať pri

výbere auditora s poverenými členmi SR.
3.   Prehodnotiť nerovnomerný počet uchádzačov o štúdium na jednotlivé študijné programy.
4.  Ukončiť  majetkovo-právne  vysporiadanie  areálu  Jedlíkova  s ohľadom  na  možnosť

podávania projektov za účelom jeho technického zhodnotenia.
5.   Informovať  SR  o činnosti  právnických  osôb,  ktoré  TUKE  založila,  resp.  do  ktorých

vstúpila.

D. Súpis uznesení
            E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere správy.

2.
Rokovanie per rollam

V zmysle  uznesenia  č.  5/2009  zo  zasadnutia  SR  TUKE  konaného  dňa  9.4.2009,
v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku SR bola dňa 21.5.2009 zo strany tajomníčky SR
všetkým  členom  SR   zaslaná  Výročná  správa  o hospodárení  Technickej  univerzity
v Košiciach  za  rok  2008.  Termín  vyjadrenia  jednotlivých  členov  SR  bol   stanovený  do
3.6.2009.

Na základe uvedenej výzvy bolo do požadovaného termínu doručených 12 vyjadrení
od členov SR, z ktorých boli 2 s pripomienkami a 10 bez pripomienok. Pripomienky sa týkali
úpravy  správy  a gramatických  chýb,  ako  aj  potrebou  riešenia  stavu  pohľadávok  TUKE
k 31.12.2008.

Na základe uvedených stanovísk bolo prijaté uznesenie (v časti D. správy), ktoré bolo
doručené na Ekonomický odbor Rektorátu TUKE.

3.
Zasadnutie konané dňa 4.12.2009

A. Informácia o zasadnutí, program
Dňa  4.12.2009 o 10,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie SR v priestoroch Technickej

univerzity v Košiciach .

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom SR. 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 nasledovným programom:
1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu
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3. Kontrola  uznesení  prijatých  na  zasadnutí  Správnej  rady  Technickej  univerzity
v Košiciach v roku 2009      

4. Prerokovanie predbežných výsledkov hospodárenia Technickej univerzity v  Košiciach za 
rok 2009         

5. Prerokovanie návrhu  rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2010         
6. Prerokovanie  informácie  o stave  mimorozpočtových  príjmov  Technickej  univerzity

v Košiciach v roku 2009 so zameraním na nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ
7. Prerokovanie Správy o činnosti právnických osôb, resp. združení, do ktorých   vstúpila

Technická univerzita v Košiciach, resp. poskytla finančný vklad za rok 2009         
8. Voľba podpredsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach      
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Zasadnutia  sa  zúčastnilo  10  členov,  štyria   členovia  správnej  rady  sa  vopred
ospravedlnili. 

Písomné materiály,  ktoré boli  predmetom rokovania SR,  boli  v súlade  s rokovacím
poriadkom odoslané všetkým členom SR TUKE.

Predseda SR  poveril  overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Michala
Ľacha.
            Po ukončení členstva v SR Dr.h.c. Ing. Uhríka, CSc., ktorý bol podpredsedom SR
TUKE bolo potrebné uskutočniť voľby na uvoľnenú funkciu.  Voľbu podpredsedu správnej
rady riadil jej predseda – Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek. Na uskutočnenie volieb v súlade s ust.
§-u  5,  ods.  2  Štatútu  Správnej  rady  Technickej  univerzity  v Košiciach  je  potrebná  účasť
najmenej  dvoch tretín  všetkých členov správnej rady - 10 členov. Volieb sa zúčastnilo  10
členov správnej rady, t.j.  boli splnené štatútom stanovené podmienky na uskutočnenie volieb.
Podpredsedom SR TUKE sa na základe tajného hlasovania stal Ing. Michal Ľach, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ CHEMOSVIT, a.s. Svit.

V ďalšom  bode  rokovania  bola  zo  strany  rektora  TUKE  podaná  informácia
k predbežným výsledkom hospodárenia, k stavu získaných mimorozpočtových prostriedkov,
ako  aj  k návrhu  rozpočtu  na  rok  2010.  Rektor  TUKE vyzdvihnul  skutočnosť,  že  TUKE
získalo štatút univerzitnej vysokej  školy na základe hodnotenia Akreditačnej komisie MŠ SR.
Zdôraznil, že aj v oblasti získavania finančných zdrojov bola TUKE  v priebehu roku 2009
úspešná,  nakoľko  získala:  3  projekty  za  účelom  rozvoja  infraštruktúry  a modernizácie
informačno-telekomunikačných  technológií,  na  3  fakultách  boli  úspešní  pri  podávaní
projektov  na  budovanie  Centier  excelentnosti,  TUKE  a jej  fakulty  získali  ďalších  10
domácich a zahraničných projektov, projekt budovania Centra transféru technológií a ochrany
duševného  vlastníctva.  Okrem  toho  bol  Vládou  SR  schválený  projekt  budovania
TECHNICOMu  vo  výške  cca  200  mil.  SKK.  Celkove  v roku  2009  TUKE  získala
mimorozpočtové zdroje z týchto zdrojov (fondy EÚ, fond Nórskeho finančného mechanizmu
a pod.) vo výške cca 1,2 mld. SKK. Po ukončení diskusie bolo prijaté uznesen č. 10/2009.    
      Pri prerokovávaní návrhu  rozpočtu TUKE na rok 2010 rektor TUKE - Dr.h.c. prof.
Ing. Anton Čižmár, CSc. - vo svojej prezentácii podrobne predstavil systém rozdelenia dotácie
zo strany MŠ SR na jednotlivé vysoké školy. Poukázal na neustále sa zvyšujúce % hodnotenia
výskumnej činnosti  vysokých škôl,  ktoré v roku 2010 bude vo výške 40%, 60% rozpočtu
budú  tvoriť  tzv.  pegagogické  výkony.  Rektor  TUKE  zdôraznil,  že  uvedený  systém
prideľovania dotácie zo strany MŠ SR nemusí byť na 100% kopírovaný pri deľbe rozpočtu v
rámci TUKE. Výška finančných prostriedkov zatiaľ nie je známa.

             V ďalšom bode programu bola SR TUKE oboznámená s výškou tzv.
mimorozpočtových zdrojov, ktoré TUKE získala v roku 2009. K tomuto bodu programu bola
všetkým  členom  SR  TUKE  zaslaná  písomná  správa,  ktorej  súčasťou  bolo  aj  číselné
vyjadrenie výšky jednotlivých finančných zdrojov. 
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Správa o činnosti právnických osôb, ktoré TUKE založila, resp. do ktorých vstúpila,
obsahovala  informácie  o všetkých  vzniknutých  združeniach  a  iných právnických  osobách.
TUKE založila   9 združení podľa § 20 f Občianskeho zákonníka, pričom aktívne pracuje 7
združení,  1 obchodná spoločnosť so vznikom ktorej SR TUKE súhlasila (CEIT-KE, s.r.o.)
nebola založená, 1 združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka
nebolo založené a aktívne pracujú 2 neziskové organizácie.
            V rámci  bodu rôzne  SR TUKE zaoberala:
a)   udelením  predchádzajúceho súhlasu so vznikom nového združenia Centrum  

automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R) z.p.o.,
b)  udelením predchádzajúceho súhlasu s odpísaním pohľadávky nad 6 638 EUR (200 tis.

SKK)
c)   vyhodnotením kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2009 (bez prítomnosti

rektora TUKE)
d)  schválením kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2010, kde bolo prijaté

uznesenie (viď časť D. správy).

B. Zloženie, účasť
Zasadnutia  sa  zúčastnilo  10  členov  správnej  rady,  t.j.  správna  rada  bola

uznášaniaschopná. Štyria  členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili (účasť 71%). 
Členovia správnej rady:

Predseda: JUDr. Ing. Ján Bílek
Členovia:  George F. Babcoke 

 Ing. Peter Čičmanec - ospravedlnený
 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
 Ing. František Knapík

                         Ing. Michal Ľach 
 Ing. Fedor Michališin
 RNDr. Jozef Ondáš, PhD. - ospravedlnený
 Jana Pažurová
 Ing. Vladimil Podstránsky
 Ing. Vladimír Soták
 Ing. Dušan Tomašec - ospravedlnený
 JUDr. Zdenko Trebuľa
 Ing. Peter Žiga – ospravedlnený.

C. Odporúčania
1.   Vyčerpať poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu v maximálne možnej miere.
2.  Pri  zakladaní  iných  právnických  osôb  zo  strany  TUKE  vykonať  predtým  analýzu

spoločných  sfér záujmov s potenciálnymi členmi a až nasledne založiť novú právnickú
osobu.

3.  „Oživiť“ činnosť Asociácie univerzít v Košiciach  a preveriť spoluprácu aj s univerzitami a
samosprávnymi orgánmi v  Prešovskom samosprávnom  kraji.

D. Súpis uznesení za rok 2009
V roku 2009 prijala správna rada celkom 18 uznesení:

Uznesenie č. 1/2009
Správna rada schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za

rok 2008 bez pripomienok.
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Uznesenie č. 2/2009
Správna rada Technickej univerzity v  Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti

Technickej univerzity v Košiciach za rok 2008.

Uznesenie č. 3/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o výsledkoch
hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2008.
Zároveň  pretrváva  plnenie  uznesenia  č.  5/2008 (zo  zasadnutia  z 18.12.2008)  s náhradným
termínom:
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada o  vykonanie auditu ročnej účtovnej
závierky  Technickej  univerzity  v Košiciach  za  rok  2008.  Zároveň  žiada,  aby  pri  výbere
auditora univerzita spolupracovala so správnou  radou.
                                                            T: výber auditora: jesenné zasadnutie správnej rady

       T:  vykonania auditu: 31.3.2009
      NT: 15.5.2009
      Z: rektor, kvestor TUKE

Uznesenie č. 4/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach po splnení všetkých stanovených kritérií na
udelenie odmeny za rok 2008, 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.

T: 30.4.2009
Z: kvestor TUKE

Uznesenie č. 5/2009
Vzhľadom na termín  predloženia  výročnej  správy o hospodárení  za rok 2008 na  MŠ SR
(30.4.2009), Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na návrh jej predsedu rozhodla,
že  o tejto správe bude rokovať  per rollam.

Uznesenie č. 6/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh rozpočtu Technickej

univerzity v Košiciach na rok 2009 bez pripomienok.

Uznesenie č. 7/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Investičné zámery Technickej

univerzity v Košiciach na roky 2008 – 2012 bez pripomienok.

Uznesenie č. 8/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada predložiť správu o činnosti právnickych
osôb, resp.  združení,  do ktorých vstúpila  Technická  univerzita  v Košiciach,  resp.  poskytla
finančný vklad.

T:jesenné zasadnutie správnej 
     rady
Z: rektor TUKE

Uznesenie č.  9/2009
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje  Výročnú  správu  o hospodárení
Technickej univerzity v Košiciach za rok 2008 s pripomienkami. Správna rada žiada vedenie
Technickej univerzity v Košiciach prijať opatrenia na riešenie stavu jej pohľadávok.
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Uznesenie č. 10/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o predbežných
výsledkoch hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach k 30.9.2009. Zároveň odporúča
čerpať pridelenú dotáciu zo štátneho rozpočtu v maximálne možnej miere. 

Uznesenie č. 11/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o spôsobe

prideľovania  rozpočtu pre Technickú univerzitu v Košiciach na rok 2010.

Uznesenie č. 12/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave

mimorozpočtových príjmov Technickej univerzity   v Košiciach v roku 2009 so zameraním na
nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ.

Uznesenie č. 13/2009
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  prerokovala  a berie  na  vedomie  Správu
o činnosti  právnických  osôb,  resp.  združení,  do  ktorých   vstúpila  Technická  univerzita
v Košiciach, resp. poskytla finančný vklad za rok 2009.

Uznesenie č. 14/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára,

CSc., rektora Technickej univerzity v Košiciach, aby v spolupráci s primátorom mesta Košice
a predsedom Košického samosprávneho kraja, príp. zástupcami Prešovského samosprávneho
kraja preverili možnosť ďalšieho pôsobenia Asociácie univerzít v Košiciach, ako aj možnosť
rozšírenia jej pôsobnosti v Prešovskom samosprávnom kraji.

Z: rektor TUKE
         T: jesenné zasadnutie

                                                                                                         SR TUKE 2010
Uznesenie č. 15/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so založením
združenia podľa § 20f Občianskeho zákonníka s názvom „Centrum automatizačnej techniky
a robotiky (Klaster AT+R) z.p.o.“ podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 16/2009
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s odpísaním pohľadávky vo

výške 495 000,00 SKK (16 430,99 €) z účtovníctva TUKE z dôvodu jej nevymožiteľnosti.

Uznesenie  č. 17/2009
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  prerokovala  plnenie  kritérií  na  udelenie
odmeny  rektorovi  TUKE  za  rok  2009.  Na  základe  dosiahnutých  výsledkov  schvaľuje
vyplatenie  časti  odmeny  (zálohy)  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 

Schválenie  doplatenia  odmeny  do  výšky,  ktorá  bola  schválená  na  zasadnutí  dňa
18.12.2008, bude realizované na najbližšom zasadnutí správnej rady.

                                                                                                     T: 31.12.2009
               Z:  kvestor  TUKE
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Uznesenie č. 18/2009
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje kritériá  na  udelenie  odmeny
rektorovi Technickej univerzity v Košiciach  za rok 2010:
1.  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2010
2.  dosiahnutie  zisku  v oblasti  podnikateľskej  činnosti  Technickej  univerzite  v Košiciach

minimálne vo výške 250 000,00 €
3.  získanie  finančných  prostriedkov  zo  štrukturálnych  fondov  minimálne  vo  výške

3 320 000,00 €
4.  v oblasti  investičnej  výstavby  započatie  realizácie  vedecko-technologického  parku

TECHNICOM na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2010.

            E. Stručné hodnotenie za rok 2008
Správna rada TUKE  aj v roku 2009 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými

vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov
TUKE.

III.
Záver

Pri  celkovom hodnotení  činnosti  SR TUKE v roku 2009 môžeme 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.

Opäť pozitívne hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s  Dr.h.c. prof. Ing.
A. Čižmárom, CSc., Ing. Behúnom, kvestorom TUKE a v neposlednom rade aj s predsedom
Akademického senátu TUKE, ktorí sa aktívne zúčastňujú na všetkých zasadnutiach správnej
rady. 

V Košiciach  12.4.2010

                      Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek
  predseda 

         Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
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