
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Správa  

o činnosti Správnej rady 

Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

Košice 
Jún 2020 

 

 

 

 



 

I. Úvod 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je nezávislým 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 školstva“).  

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 školstva 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 školstva 
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 školstva  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 2020 v zložení: 
Predseda: Ing. Michal Ľach – predseda od 26.05.2017 do 28.10.2020 
                            (menovaný ministrom školstva po vyjadrení rektora  TUKE) 
   
Podpredseda:    Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. – podpredseda od 26.05.2017 
   (menovaný ministrom školstva na návrh rektora TUKE) 
 
Členovia:  a) menovaní ministrom školstva po vyjadrení rektora TUKE: 

 Mgr. Jozef Jurkovič  
   Ing. Róbert Szabó, PhD. 
   Ing. Vladimír Slezák  

 Ing. Dušan Tomašec do 28.10.2020 
   Ing. Rastislav Trnka  

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

                             James E. Bruno  
               Ing. Jozef Jankulák  

                             RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA  do 28.10.2020 
                             Ing. Gabriel Galgóci od 05.11.2020      
                             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 
 
Tajomníčka:  JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 
 



 V roku 2020 nastali nasledovné  zmeny v zložení SR TUKE: 
1. Dňom 28.10.2020 skončilo členstvo v SR TUKE Ing. Michalovi Ľachovi, predsedovi správnej rady. 

Vymenovanie nového člena SR TUKE na návrh ministra školstva  sa uskutočnilo  až 25.01.2021. Od 
skončenia členstva Ing. Ľacha Správna rada TUKE nemá predsedu a jeho funkciu podľa § 5 ods. 8 
Štatútu Správnej rady TUKE vykonáva jej podpredseda. 

2. Dňom 28.10.2020 skončilo členstvo v SR TUKE Ing. Dušanovi Tomašecovi. Aj v tomto prípade 
vymenovanie nového člena SR TUKE na návrh ministra školstva sa uskutočnilo až 25.01.2021. 

3. Dňom 28.10.2020 skončilo členstvo v SR TUKE RNDr. Jozefovi Ondášovi, PhD., MBA. Na návrh 
rektora TUKE bol za nového člena SR TUKE vymenovaný Ing. Gabriel Galgóci s účinnosťou od 
05.11.2020. 

4. Dňom 28.10.2020 skončilo členstvo v SR TUKE Dr. h. c. Ing. Vladimírovi Sotákovi, ktorý bol na návrh 
rektora TUKE opätovne vymenovaný za člena SR TUKE s účinnosťou od 05.11.2020. 

5. Dňom 11.04.2020 skončilo členstvo v SR TUKE  doc. Ing. Gabrielovi Sučikovi, PhD., ktorý bol na návrh 
zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE opätovne vymenovaný za člena SR TUKE 
s účinnosťou od 12.04.2020. 
 
 

      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 2020, 
e) stručné hodnotenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


II. Hodnotenie činnosti 

  Rok 2020 bol poznamenaný vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou 

Slovenskej republiky uznesením Vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémiou ochorenia COVID-19 

vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Okrem toho od 

marca 2020 do 13.06.2020 a následne od 1.10.2020 (do 14.05.2021) bol vyhlásený aj núdzový stav, 

ktorý v celej  Slovenskej republike znamenal prijatie opatrení, na základe ktorých okrem iného nebolo 

možné zhromažďovanie občanov a konanie zasadnutí kolektívnych orgánov. Z dôvodov ohrozenia 

ochorením COVID-19, ktorý je  spôsobený koronavírusom, prevažovala u mnohých organizácií, teda aj 

na Technickej univerzite v Košiciach, práca z domu podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.  

 Mimoriadna situácia a zavedený núdzový stav ovplyvnil aj chod univerzity a prácu jej orgánov, teda 

aj Správnej rady TUKE, ktorá je zložená z významných odborníkov či už štátnej moci, resp. štátnej 

správy  a hospodárskej praxe.  Tieto skutočnosti sú podstatné z toho dôvodu, že rokovania Správnej 

rady TUKE  sa  v roku 2020 konali len elektronicky a boli  spojené s hlasovaním per rollam.  

SR TUKE v roku 2020 mala dve (2)  elektronické zasadnutia spojené s hlasovaním per rollam,  

a to 10.09.2020 a 17.12.2020. 

Na zasadnutiach SR TUKE konaných v roku 2020 bolo prijatých celkom 8 uznesení. Predmetom 

rokovaní a schvaľovania boli hlavne: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2019, Výročná správa 

o hospodárení TUKE za rok 2019, schvaľovanie rozpočtu TUKE na rok 2020, schválenie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2019, schválenie Výročnej správy o činnosti SR TUKE, predaj 

nehnuteľnosti na ul. Popradská 58 v Košiciach a založenie a vstup TUKE do združení s právnou 

subjektivitou. 

1.  

Elektronické zasadnutie spojené s hlasovaním per rollam  (20.08.2020 – 10.09.2020) 
 
V súlade s  § 6  ods. 1 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach,  v náväznosti na 

§  7   Rokovacieho poriadku SR TUKE a hlavne s ohľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú Vládou SR 
z dôvodu ohrozenia ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom,  bolo predsedom  správnej 
rady Ing. Ľachom zvolané zasadnutie SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam.   
 Podľa § 7 Rokovacieho poriadku SR TUKE 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 uvedenými ustanoveniami Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe 

rozhodnutia predsedu SR TUKE bola jednotlivým členom SR TUKE e-mailom zo dňa 18.08.2020 zaslaná 

pozvánka na zasadnutie/rokovanie  SR TUKE per rollam  s nasledovným programom:  

1. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 
2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 
3. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 
4. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2020 
5. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019 
6. Schválenie predaja nehnuteľnosti na ul. Popradská 58 v Košiciach. 

 

Z programu je zrejmé, že SR TUKE sa venovala len základným otázkam, ktoré sa týkali ďalšieho 

riadneho chodu univerzity a schvaľovania základných materiálov aktuálnych v uvedenom období. 

 
Dňa 19.08.2020 boli členom SR TUKE  zaslané materiály k uvedeným bodom, návrhy na prijatie 

uznesení, ako aj formulár na vyjadrenie stanoviska formou per rollam. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 10.09.2020 



Na základe pozvánky adresovanej 14 členom SR TUKE a následne predložených materiálov, bolo 
v stanovenom termíne  doručených 11 stanovísk od členov SR TUKE.  

Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne 

pripomienky a všetky návrhy boli potrebným počtom hlasov (2/3) schválené. Na základe uvedených 

skutočností bolo prijatých 6 uznesení, ktoré sú uvedené v časti D. tejto správy. 

 
B. Zloženie členov správnej rady, účasť 

Zasadnutia spojeného s hlasovaním per rollam sa zúčastnilo 11 členov, t. j. SR TUKE bola 
uznášaniaschopná. Traja členovia správnej rady nehlasovali. 
Účasť bola 78,57 %. 
Predseda:  Ing. Michal Ľach 
Podpredseda:     Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec  
Členovia:  James E. Bruno 
   Ing. Jozef Jankulák 

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

 
            C. Odporúčania správnej rady 
Žiadne odporúčania zo strany SR TUKE neboli zaslané. 

 

 

2. 
Elektronické zasadnutie spojené s hlasovaním per rollam  (14.12.2020 – 17.12.2020) 

 
Aj druhé zasadnutie SR TUKE sa s ohľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú 

Vládou SR z dôvodu ohrozenia ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom konalo elektronicky 
a bolo spojené s hlasovaním per rollam.  

 Uvedené zasadnutie bolo zvolané podpredsedom  správnej rady Dr. h. c. Ing. Petrom 
Čičmancom, PhD. podľa § 5 ods.  8  platného Štatútu Správnej rady TUKE  (v prípade, ak  správna rada  
nemá  predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda) z dôvodu, že 
doterajšiemu predsedovi Ing. Michalovi Ľachovi skončilo funkčné obdobie a nový člen správnej rady, 
(návrh ministra školstva) ešte nebol vymenovaný. 
 V súlade s uvedenými ustanoveniami Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe 

rozhodnutia podpredsedu SR TUKE bola jednotlivým členom SR TUKE e-mailom zo dňa 11.12.2020 

zaslaná pozvánka na zasadnutie/rokovanie  SR TUKE per rollam  s nasledovným programom:  

1. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so založením právnickej osoby - Košický 

klaster nového priemyslu, záujmové združenie právnických osôb - zriadené podľa § 20f 

Občianskeho zákonníka. 

2. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so založením právnickej osoby - Centrum 

výskumu vodíkových technológií,  záujmové združenie právnických osôb - zriadené podľa § 20f 

Občianskeho zákonníka. 

 
Na tomto rokovaní sa SR TUKE venovala len otázkam založenia a vstupu univerzity do dvoch 

záujmových združení právnických osôb, ktoré sú významné pre ďalší rozvoj univerzity. 

 



Dňa 11.12.2020 boli členom SR TUKE  spolu s pozvánkou boli zaslané materiály k uvedeným 

bodom, návrhy na prijatie uznesení, ako aj formulár na vyjadrenie stanoviska formou per rollam. 

Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 17.12.2020 

 Na základe pozvánky a predložených materiálov pre 12 členov SR TUKE (2 členom – Ing. Ľach 

a Ing. Tomašec - skončilo členstvo a noví členovia na návrh ministra školstva ešte neboli vymenovaní),  

bolo v stanovenom termíne  doručených 10 vyjadrení od členov SR TUKE. 

Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne 

pripomienky a obidva návrhy boli potrebným počtom hlasov (2/3) schválené. Na základe uvedených 

skutočností boli prijaté uznesenia  č. 7 a 8/2020. 

  
B. Zloženie členov správnej rady, účasť 

Zasadnutia spojeného s hlasovaním per rollam sa zúčastnilo 10 členov, t. j. SR TUKE bola 
uznášaniaschopná. Dvaja členovia správnej rady nehlasovali. 
Účasť bola 71,43 %. 
Predseda:   
Podpredseda:     Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec  
Členovia:  James E. Bruno  

 Ing. Gabriel Galgóci    
 Ing. Jozef Jankulák  
 Mgr. Jozef Jurkovič - nehlasoval 

   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
   Ing. Vladimír Slezák  
   Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták  
   doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
                              Ing. Róbert Szabó, PhD. 
    Ing. Rastislav Trnka - nehlasoval 
    Ing. Jozef Trojan 

 
 
C. Odporúčania správnej rady 

 Ani na tomto zasadnutí neboli žiadne odporúčania zo strany členov SR TUKE. 
 
 

D. Súpis uznesení za rok 2020 

V roku 2020  prijala SR TUKE celkom 8 uznesení, ktoré boli splnené: 

Uznesenie č. 1/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2019  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 2/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2019  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 3/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku/hospodárskeho 
výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019  bez pripomienok. 

 
 

Uznesenie č. 4/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh rozpočtu  Technickej univerzity 
v Košiciach na rok 2020  bez pripomienok. 



 
Uznesenie č. 5/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  Správu o činnosti Správnej rady Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2019  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 6/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh rektora Technickej univerzity 
v Košiciach a súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach 
nachádzajúcich sa v areáli Popradská 58 v Košiciach zapísaných na LV č. 23, k. ú. Terasa, okres Košice 
II,  formou verejnej obchodnej súťaže za najvyššiu kúpnu cenu, pričom minimálna cena je stanovená 
v znaleckom posudku č. 1/2020 zo dňa 14.01.2020 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 7/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity 
v Košiciach a udeľuje predchádzajúci súhlas so založením a členstvom Technickej univerzity v Košiciach  
v záujmovom združení právnických osôb - Košický klaster nového priemyslu bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 8/2020 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora Technickej univerzity 
v Košiciach  a udeľuje predchádzajúci súhlas so založením a členstvom Technickej univerzity v Košiciach 
v záujmovom združení právnických osôb - Centrum výskumu vodíkových technológií  bez pripomienok. 

 
 

  E. Stručné hodnotenie za rok 2020 

 SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2020 pracovala v súlade so zákonom,  jej základnými 

vnútornými predpismi a podieľala sa na prerokovávaní a schvaľovaní dôležitých materiálov týkajúcich 

sa činnosti a zámerov TUKE.  Aj keď činnosť SR TUKE bola v roku 2020 pod vplyvom mimoriadnej 

situácie a nemožnosti sa stretnúť osobne, správna rada stále 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. SR TUKE vyslovuje presvedčenie, že 

TUKE úspešne obháji vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a získa 

oprávnenie na samostatnú akreditáciu a úpravu študijných programov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Záver 

 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2020 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, už v minulosti poskytli Technickej univerzite v Košiciach množstvo 

praktických a odborných rád do ďalšej jej činnosti a sú pripravení v tom pokračovať aj naďalej. Je na 

škodu, že v roku 2020 nebolo možné uskutočniť ani jedno riadne zasadnutie SR TUKE a osobne 

poďakovať tým členom správnej rady, ktorí stáli pri jej zrode od samého začiatku v roku 2002 a skončilo 

im členstvo v roku 2020. Vyslovujeme presvedčenie, že rok 2021 prinesie znovu príjemnú pracovnú 

atmosféru na riadnych zasadnutiach. 

 

Košice 13.07.2021 

 

 

 

                             Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., v.r. 

podpredseda  

             Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach



 

 


