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Zápis 
zo  zasadnutia  Správnej rady  SAPTU, n.f., Košice konaného  

dňa  18.03.2015 o 13:30 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Úvod 
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n.f. v roku 2014 
3. Výročná správa o činnosti SAPTU, n.f. za rok 2014 
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 
5. Informácia o použití 2% zaplatenej dane prijatej v roku 2013 a 2014 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
1. Otvorenie 
 Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol predseda správnej rady prof. Ing. Emil Spišák, CSc., 
ktorý privítal prítomných členov správnej rady.  Zasadnutia správnej rady sa zúčastnilo 7 jej členov, 5 
sa ospravedlnili. Vzhľadom k tomu, že správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná napolovičná 
väčšina jej členov, predseda správnej rady mohol skonštatovať, že správna rada je 
uznášaniaschopná. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol bez zmien 
jednomyseľne schválený. 

 
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady SAPTU, n.f. v roku 2014 

Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2014  dvakrát a prijala celkom 33 uznesení: 
1. riadne zasadnutie  26.03.2014 - prijala 16 uznesení 
2. riadne zasadnutie  29.10.2014 - prijala 17 uznesení. 

Ich plnenie je nasledovné: 
 
Uznesenie č. 1/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej 
univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2013 s pripomienkou. 
Plnenie: pripomienka (náklady fondu sú aj vedenie účtovníctva a audit) zapracovaná. 
 
Uznesenie č. 2/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a priateľov 
Technickej univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2013 bez pripomienok. 
Plnenie: uznesenie bez kontroly. 
 
Uznesenie č. 3/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. schválila preúčtovanie  zisku vo výške 5 191 € na nerozdelený zisk 
minulých období. 
         T: ihneď 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: zisk bol preúčtovaný a použitý do 31.12.2014. 
 
Uznesenie č. 4/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane 
z príjmov za rok 2011, prijatého v roku 2012 a vyčerpaného do 31.12.2013,  bez pripomienok. 
Plnenie: uznesenie bez kontroly. 
 
Uznesenie č. 5/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o  použití 2 % podielu zaplatenej dane 
z príjmov za rok 2012, prijatého v roku 2013, so stavom jeho použitia k 23.03.2014 a s návrhmi na 
ďalšie čerpanie. 
Plnenie: uznesenie bez kontroly. 
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Uznesenie č. 6/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. ukladá správkyni fondu vypracovať návrh formulára - žiadosti o poskytnutie 
príspevku - z dôvodov jednotného získania a následného vyhodnotenia žiadostí o príspevok 
zasielaných Správnej rade SAPTU, n.f.   

 T: najbližšie zasadnutie 
          Z: správkyňa fondu 
Plnenie: splnené, návrh schválený 29.10.2014,je zverejnený na webovom sídle SAPTU. 
 
Uznesenie č. 7/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € pre 
Leteckú fakultu TUKE za účelom úhrady časti nákladov spojených so zabezpečením medzinárodnej 
študentskej súťaže Engineering competiton FLY IN THE SKY, ktorá bola organizovaná v dňoch 17.- 
21.02.2014. 

T: 30.04.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva 5/2014, úhrada 23.4.2014 
 
Uznesenie č. 8/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 500,00 € pre 
Akademik TU Košice, Florbalový klub za účelom úhrady časti nákladov na medzinárodnom 
florbalovom turnaji, ktorý sa uskutoční v dňoch 09. - 12.07.2014 v Prahe. 
 

T: 30.04.2014 
                    Z: správkyňa fondu 
Plnenie: zmluva 6/2014, úhrada 29.4.2014 
 
Uznesenie č. 9/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 500,00 € pre Fakultu 
elektrotechniky a informatiky TUKE za účelom úhrady časti nákladov spojených s organizovaním  
Národného kola súťaže študentov v oblastí sieťových technológií NAG 2014, ktoré sa uskutoční dňa 
30.04.2014 na Technickej univerzite v Košiciach. 
 

T: 15.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: zmluva 7/2014, úhrada 9.5.2014 
 
Uznesenie č. 10/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 500,00 € pre 
BEST TU Košice za účelom úhrady časti nákladov spojených s organizovaním  EBEC Košice 2014, 
regionálne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 01.- 02.04.2014 na Technickej univerzite v Košiciach. 

T: 15.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 22.4.2014 
 
Uznesenie č. 11/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 900,00 € pre 
BEST TU Košice za účelom úhrady časti nákladov spojených so zabezpečením medzinárodnej 
študentskej súťaže Engineering competiton FLY IN THE SKY, ktorá bola organizovaná v dňoch 17.- 
21.02.2014 Leteckou fakultou TUKE. 

 
T: 15.04.2014 

         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 22.4.2014 
 
Uznesenie č. 12/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 1 800,00 € pre Úsek 
vedy a výskumu TUKE za účelom poskytnutia odmien pre šiestich zamestnancov TUKE za vynikajúce 
výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti. 

T: 15.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: hotovosť poskytnutá ÚVaV TUKE 27.3.2014 
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Uznesenie č. 13/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 300,00 € pre Aktivita 
zvyšuje úspech, n.o. Košice za účelom podpory študentského projektu  „Ako sa robí veda“, ktorý bude 
realizovaný dňa 10.05.2014 na pôde TUKE. 

T: 30.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: zmluva 8/2014, úhrada 22.4.2014 
 
Uznesenie č. 14/2014 
Správna rada SAPTU, n.f.  nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 3 000,00 € pre 
Strojnícku fakultu TUKE za účelom úhrady časti nákladov spojených s vydaním troch medzinárodných 
učebníc. 

T: 15.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 22.4.2014 
 
 
Uznesenie č. 15/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. ukladá správkyni fondu vyžiadať od Strojníckej fakulty TUKE doplňujúce 
informácie týkajúce sa žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie súťaže  „Strojár - inovátor“ 
pre stredné školy. 

T: 15.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: doplnenie vyžiadané listom zo dňa 22.4.2014, odpoveď SjF 5.5.2014, žiadosť opätovne 
zaradená do bodu  5. zasadnutia 
 
Uznesenie č. 16/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. ukladá správkyni fondu vyžiadať od Folklórneho súboru Jahodná TUKE 
doplňujúce informácie týkajúce sa žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Balady a 
Nálady“. 

T: 15.04.2014 
         Z: správkyňa fondu 
Plnenie: doplnenie vyžiadané listom zo dňa 22.4.2014, odpoveď FS Jahodná 29.5.2014, žiadosť 
opätovne zaradená do bodu  5. zasadnutia 
 
 
Uznesenie č. 17/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. schvaľuje predložený návrh formulára „Žiadosti o poskytnutie príspevku“. 
Zároveň ukladá správkyni fondu zverejniť formulár na webovom sídle SAPTU, n.f.  

T: 31.10.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: uznesenie bez kontroly. 
 
Uznesenie č. 18/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o  použití prijatého 2 % podielu zaplatenej 
dane z príjmov za rok 2012 prijatého v roku 2013 so stavom čerpania k 29.10.2014  bez pripomienok. 
Plnenie: uznesenie bez kontroly. 
 
 
Uznesenie č. 19/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o  výške  prijatého 2 % podielu zaplatenej 
dane z príjmov za rok 2013, ktorý bol prijatý v roku 2014 bez pripomienok. 
Plnenie: uznesenie bez kontroly. 
 
Uznesenie č. 20/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 €  
z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 Strojníckej fakulte TUKE na úhradu 
časti nákladov spojených so súťažou „Strojár - inovátor“  pre stredné školy. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 10/2014, úhrada 6.11.2014 
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Uznesenie č. 21/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 500,00 € 
z prijatého  2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 Folklórnemu súboru Jahodná na 
realizáciu projektu „Balady a Nálady“ realizovaného pri príležitosti 30. výročia súboru. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 12/2014, úhrada 6.11.2014 
 

Uznesenie č. 22/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 217,67 € pre 
Ing. arch. Štefana Tkáča, študenta III. stupňa VŠ štúdia Stavebnej fakulty TUKE ako príspevku na 
vydanie záverečnej publikácie v rámci doktorandského štúdia. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 4.11.2014 
 

Uznesenie č. 23/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 
156,10 €  z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 pre Fakultu umení TUKE,  
ktoré  môže použiť v súlade s ust. § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov.  

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 11/2014, úhrada 6.11.2014 
 

Uznesenie č. 24/2014 
Srávna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 800,00 €  z prijatého 
2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 Fakulte umení  TUKE na dofinancovanie nákladov 
spojených s organizáciou 12. Medzinárodného workshopu “Metal Inspirations 2014”. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 11/2014, úhrada 6.11.2014 
 

Uznesenie č. 25/2014 
Srávna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 
540,00 €  z prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 pre ŠK SENIORS Košice za 
účelom rozvoja športového klubu. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 15/2014, úhrada 11.11.2014 
 

Uznesenie č. 26/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 €   
Akademiku TU Košice, Florbalový klub, na podporu športovej činnosti florbalového klubu. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 4.11.2014 
 

Uznesenie č. 27/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 €   
Strojníckej fakulte TUKE na konštrukciu lezúcich robotov. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 4.11.2014 
 

Uznesenie č. 28/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € 
z prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 Strojníckej fakulte TUKE na konštrukciu 
skeletu elektromobilu. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 10/2014, úhrada 6.11.2014 
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Uznesenie č. 29/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 3 000,00 €   zo 
zisku SAPTU, n.f. za rok 2013 Strojníckej fakulte TUKE na inováciu ekovozítka B&S pred súťažou 
ECO SHELL maratón. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 10/2014, úhrada 6.11.2014 
 

Uznesenie č. 30/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 300,00 € z 
prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 speváckemu zboru Collegium Technicum 
na úhradu nákladov súvisiacich s rozvojom činnosti zboru a prípravou na  Vianočný koncert 2014.  

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 13/2014, úhrada 6.11.2014 
 

Uznesenie č. 31/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 500,00 €   na 
organizáciu a propagáciu TUKE na umeleckej výstave Ing. Klika pod názvom „Koruna do neba, 
koruna do zeme, strom“. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: nesúhlas oznámený listom zo dňa 4.11.2014 
 

Uznesenie č. 32/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 650,00 € zo zisku 
SAPTU, n.f. za rok 2013 Katedre telesnej výchovy TUKE na realizáciu projektu „Folklór v populárnej 
hudbe“ a vydanie s tým súvisiaceho CD Folklordanceaerobic. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 9/2014, úhrada 6.11.2014 
 

Uznesenie č. 33/2014 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poukázaním finančných prostriedkov vo výške 1 457,42 € z 
prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 Fakulte výrobných technológií so sídlom 
v Prešove za účelom podpory výučby a výskumu a rozvoja fakulty. 

T: 15.11.2014 
Z: správkyňa fondu 

Plnenie: zmluva č. 14/2014, úhrada 11.12.2014 
 

 
3.  Výročná správa o činnosti SAPTU, n.f. za rok 2014 

 Správkyňa fondu pre konaním zasadnutia  zaslala všetkým členom správnej rady návrh „Výročnej 
správy Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2014“. 
Správu na rokovanie predložil jej predseda, prof. Ing. Spišák, CSc. Správa bola spracovaná 
v štruktúre, ktorú ukladá § 25 zák. č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch v platnom znení, t.j. 
obsahovala: 

a) časť o činnosti fondu a organizačných zmenách za hodnotené obdobie 
b) časť o hospodárení fondu (vyhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky fondu za 

rok 2014, správa auditora, stav majetku a záväzkov fondu, výdavky samotného fondu). 
 
Vzhľadom k tomu, že SAPTU, n.f. je povinný výročnú správu zverejňovať, pre členov Správnej 

rady a Dozornej rady SAPTU, n.f. , ako aj  pre verejnosť je zverejnená na webovej adrese: 
http://www.tuke.sk/tuke/rozvoj-a-vystavba/useky-riadene-prorektorom/saptu-1/saptu. Okrem toho 
výročná správa v súlade s § 25 zák. č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch bude zverejnená aj 
v Registri účtovných závierok a v rámci dohľadu bude zaslaná aj registrovému úradu. 

 Správna rada SAPTU, n.f. od 25.11.2014 pracuje v novom zložení, namiesto prof. Ing. Františka 
Adamčíka, PhD., ktorý v správnej rade zastupoval Leteckú fakultu TUKE a požiadal o uvoľnenie z 
funkcie, sa členom správnej rady po schválení v Kolégiu rektora TUKE stal Ing. Peter Kaľavský, PhD. 

Predseda správnej rady podrobne zdôvodnil príjmy a výdavky fondu a zároveň poukázal na 
skutočnosť, že ani v  roku 2015  nebude SAPTU, n.f.  hradiť priamo náklady prijímateľov 2% 
zaplatenej dane z príjmov (napr. úhrada faktúr), ale podpora zo strany SAPTU, n.f.  bude 
uskutočňovaná výlučne prevodmi na účty obdarovaných na základe darovacích zmlúv. Táto forma sa 

http://www.tuke.sk/tuke/rozvoj-a-vystavba/useky-riadene-prorektorom/saptu-1/saptu
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osvedčila už aj v predchádzajúcich rokoch. Celkové hospodárenie fondu v roku 2014 skočilo pozitívne, 
SAPTU, n.f. dosiahol  zisk vo výške 2 766 €. 
 Predseda správnej rady zároveň informoval o výsledkoch  auditu ročnej účtovnej závierky za 
rok 2014, v ktorom auditor skonštatoval, že účtovníctvo SAPTU, n.f. je vedené v súlade so zákonom a 
poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu fondu. 
  
Uznesenie č. 1/2015 
 Správna rada SAPTU, n.f. schválila Výročnú správu Spoločnosti absolventov a priateľov 
Technickej univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2014 bez pripomienok. 
 
 
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 

SAPTU, n.f. vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve. Ročnú účtovnú 
závierku overuje každoročne audítor. 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v zmysle § 23 zák. č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve sa účtovné závierky a výročné správy od 01.01.2014 ukladajú do Registra, ktorý je 
informačným systémom verejnej správy a ktorého správcom je MF SR. Prvé účtovné závierky, ktoré 
sa ukladajú do registra, boli účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Nové pravidlá 
sa teda uplatnili prvýkrát v roku 2014. V náväznosti na tieto ustanovenia zákona o účtovníctve boli 
vykonané zmeny aj v zák. č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch, kde: 

a) podľa  § 24 ods. 2 - účtovná závierka fondu musí byť overená audítorom, ak úhrn celkových 
príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok prevýši sumu 165 969 €, 

b) podľa § 24 ods. 3 - fond uloží účtovnú závierku overenú audítorom podľa ods. 2 vo verejnej 
časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. apríla, 

c) podľa  § 25 ods. 3 - fond uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
najneskôr do 15. apríla. 

Účtovná závierka SAPTU, n.f. obsahuje základné údaje o finančnom hospodárení fondu, jej 
základné údaje boli obsiahnuté aj vo výročnej správe. Niektoré údaje: 
Výnosy  fondu v r. 2014:   25 568,38 € z toho: 

25 114,58 €  -  2% podiel zo zaplatenej dane za rok 2013 od   
fyzických a právnických osôb  

     450,00 €  -  dar od právnickej osoby 
                                                         3,80 €  -  úroky od SLSP                                                                

Náklady v r. 2014:    22 802,78 € z toho: 
                                                            17 269,65  €  -  dary  
                                                               3 800,00 €  -  príspevky fyzickým osobám  
                                                                  482,23 € -   pokuty 
                                                               1 139,17 €  -  ostatné služby  
                                                                     0,63 €  -  zrazená daň z úroku 
                                                                  111,10 €  -  iné ostatné náklady 
  Zisk  SAPTU, n.f.  k 31.12.2014:             2 765,60 € (zaokrúhlene 2 766 €) 
 Ostatné finančné vyjadrenia činnosti fondu odzneli zo strany predsedu správnej rady ústne. 

Ročnú účtovnú závierku fondu preskúmala aj Dozorná rada SAPTU, n.f., ktorá Správnej rade 
SAPTU, n.f. odporúčala ročnú účtovnú závierku schváliť. 

Na základe vyjadrenia audítorky, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na 
finančnú situáciu neinvestičného fondu Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v 
Košiciach ku 31. decembru 2014, na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v 
súlade so zákonom o účtovníctve. 

Po diskusii k tomuto bodu programu boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2/2015 
Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie vyjadrenie a odporúčanie  Dozornej rady SAPTU, n.f. 
k ročnej účtovnej závierke fondu za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 3/2015 
 Správna rada SAPTU, n.f. schválila ročnú účtovnú závierku Spoločnosti absolventov a 
priateľov Technickej univerzity v Košiciach, n.f. za rok 2014 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 4/2015 
 Správna rada SAPTU, n.f. schválila preúčtovanie  zisku vo výške 2 766 € na nerozdelený zisk 
minulých období. 
         T: ihneď 
         Z: správkyňa fondu 
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5. Informácia o použití 2% zaplatenej dane prijatej v roku 2013 a 2014 
 Predseda Správnej rady  SAPTU, n.f. stručne informoval členov správnej rady o použití 
prijatého 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012, ktorý bol prijatý v roku 2013 a použitý do 
31.12.2014, nakoľko aj k tomuto bodu programu obržali členovia správnej rady písomný materiál. 
Údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za 
rok  2012 prijatého v roku 2013 a ktorý predstavoval sumu vo výške  32 909,55 €, boli dňa 12.11.2014 
zverejnené v Obchodnom vestníku OV 217/2014. Okrem toho sú tieto údaje zverejnené aj na webovej 
stránke SAPTU, n.f. - http://www.tuke.sk/tuke/rozvoj-a-vystavba/useky-riadene-prorektorom/saptu-1. 

Predseda správnej rady zároveň informoval o tom, že v roku 2014 SAPTU, n.f.  dosiahol 
príjem z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2013 vo výške 25 114,58 €. Uvedené finančné 
prostriedky je potrebné použiť do 31.12.2015 a následne zverejniť v obchodnom vestníku najneskôr 
do 31.05.2016. Aj v tomto prípade je veľká časť podielu adresne určená (napr. cca 11 000 €  na 
podporu vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry a športu pre Strojnícku fakultu, 1 000 € pre Fakultu 
elektrotechniky a informatiky a pod.), vzhľadom na kvalitné manažérske aktivity uvedenených 
prijímateľov 2 % podielu. Treba však poznamenať, že príjem SAPTU, n.f. z  2% zaplatenej dane 
z príjmu má stále klesajúcu tendenciu. Na príjem 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu má SAPTU, 
n.f. zriadený osobitný účet od roku 2012, ktorý stále za týmto účelom využíva. 
 
 K 31.12.2014 bolo z poukázanej sumy (25 114,58 €) vyčerpaných 7 093,25 €, ku dňu konania 
zasadnutia ďalších 2 234,59 €, teda ostáva dočerpať 15 786,74  € a zisk z roku 2014 vo výške 2 766 
€. 
 K ďalšiemu čerpaniu týchto finančných prostriedkov prebehla diskusia (v ďalšom bode) a boli 
prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 5/2015 
 Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o použití 2 % podielu zaplatenej dane 
z príjmov za rok 2012, prijatého v roku 2013 a vyčerpaného do 31.12.2014,  bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 6/2015 
 Správna rada SAPTU, n.f. berie na vedomie informáciu o  použití 2 % podielu zaplatenej dane 
z príjmov za rok 2013, prijatého v roku 2014, so stavom jeho použitia k 18.03.2015 a s návrhmi na 
ďalšie čerpanie. 
 
 
6. Rôzne  
7. Diskusia 
 V rámci rôzneho prebehla aj diskusia k jednotlivým bodom rokovania a odzneli nasledovné 
príspevky: 

A. Ing. Zapachová - navrhla: 
a) osloviť členov Alumni klubu a Správnu radu TUKE vo veci poskytnutia 2 % príspevku 

zaplatenej dane príjmov pránických osôb, resp. poskytnutia daru v prospech SAPTU, n.f., 
b) aby správkyni fondu, ktorá vykonáva administratívne a od r. 2013 aj ekonomické činnosti 

fondu, bola prostredníctvom predsedu správnej rady fondu iniciovaná odmena vo vedení 
TUKE za jej činnosť správkyne od r. 2007. 

B. JUDr. Ferenčíková - informovala: 
a) aj v roku 2014 bol SAPTU, n.f. dňa 23.10.2014 zapísaný do registra určených právnických 

osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2014  pod zn. Nz 
39837/2014, NCRIs 40599/2014. 

b) že zamestnanci TUKE, ako aj tretie osoby môžu v rámci poskytovania 2% svojej dane 
z príjmov nájsť informácie o SAPTU, n.f. a využívať formuláre, ktoré nájdu na 
www.tuke.sk. 

C. prof. Ing. Spišák, CSc. - informoval: 
vzhľadom k tomu, že v roku 2015 je potrebné vyčerpať ešte 15 786,74 € z  2 % podielu zaplatenej 
dane za rok 2013 (prijatá v r. 2014, dočerpať do 31.12.2015), predložil žiadosti doručené fondu ku dňu 
konania zasadnutia: 

a) Strojnícka fakulta TUKE - žiadosť o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných prostriedkov 
vo výške 11 970,00 € na rozvoj fakulty, kde časť vo výške 10 000,00 € bola poskytnutá zo 
strany BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce priamo pre SjF 

b) BEST TU Košice - žiadosť o poskytnutie finančnej podpory vo výške 500,00 € na krytie časti 
nákladov spojených s organizovaním medzinárodnej akcie - akademického kurzu „Our 
prediction is not innovative fiction“ 

http://www.tuke.sk/tuke/rozvoj-a-vystavba/useky-riadene-prorektorom/saptu-1
http://www.tuke.sk/
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c) Kancelária rektora TUKE - žiadosť o finančný príspevok vo výške 2 000,00 € na krytie časti 
nákladov spojených s propagáciou TUKE v priestoroch budovy Letná 9, 1. podzemné 
podlažie. Žiadosť osobne prezentoval Ing. Harčár, PhD. 

d) Katedra jazykov - žiadosť o poskytnutie finančného príspveku vo výške 1 000 € na úhradu 
časti nákladov na špeciálny jazykový kurz pre 2 zamestnankyne katedry, ktorý súvisí 
s výučbou špecializovaného anglického jazyka študentov Leteckej fakulty TUKE. 
 

 
Správna rada po diskusii prijala nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 7/2015 

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 11 970,00 € 
pre Strojnícku fakultu TUKE v súlade § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, ako aj Štatútom SAPTU, n.f., ktorý môže použiť za účelom ochrany a podpory 
zdravia; prevencie, liečby, resocializácie drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry,  poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych 
hodnôt, na podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv,  ochranu a tvorbu životného prostredia a na 
vedu a výskum. 

T: 31.03.2015 
         Z: správkyňa fondu 
Uznesenie č. 8/2015 

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 250,00 € pre 
BEST TU Košice za účelom úhrady časti nákladov spojených s organizovaním  medzinárodnej akcie - 
akademického kurzu „Our prediction is not innovative fiction“, ktorý sa koná na Technickej univerzite 
v Košiciach. 

T: 31.03.2015 
         Z: správkyňa fondu 
Uznesenie č. 9/2015 

Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € 
pre Kanceláriu rektora TUKE za účelom úhrady časti nákladov spojených s propagáciou TUKE 
v priestoroch budovy Letná 9, 1. podzemné podlažie.  

T: 31.03.2015 
         Z: správkyňa fondu 
Uznesenie č. 10/2015 

Správna rada SAPTU, n.f. nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € 
pre Katedru jazykov TUKE na úhradu časti nákladov na špecializovaný jazykový kurz pre 2 
zamestnankyne katedry. 

T: 31.03.2015 
         Z: správkyňa fondu 
 
  
8. Záver 
 Predseda správnej rady poďakoval členom správnej rady za prínosné pripomienky a návrhy  
k činnosti fondu a rokovanie správnej rady ukončil. 
 
 Najbližšie zasadnutie Správnej rady SAPTU, n.f. sa uskutoční  na jeseň 2015 a v prípade 
potreby aj skôr. 
 
 
 
 
 
    
            prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 
           predseda správnej rady 
 
 
 
 
Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková 
               správkyňa fondu 


