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Záznam 
 z elektronického rokovania Správnej rady SAPTU, n.f.  

konaného v dobe od 07.12.2020 do 11.12.2020 

 
__________________________________________________________________________________________    

 

 

 Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej 

republiky uznesením Vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej 

dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, boli v Slovenskej 

republike prijaté opatrenia, na základe ktorých okrem iného nie je možné zhromažďovanie nad 6 

osôb a konanie zasadnutí kolektívnych orgánov (výnimka zasadnutia orgánov verejnej moci). 

 Okrem toho je na základe ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vyhlásený od 01.10.2020 na dobu 90 dní 

núdzový stav. 
 Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR od piatku 27.11.2020 sa  môžu 

konať hromadné podujatia nad 6 osôb jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Ich 

účastníci musia mať v čase začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu 

nie starší ako 12 hodín. 

 V záujme ochrany členov Správnej rady Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej 

univerzity v Košiciach, neinvestičný fond (ďalej len „SAPTU,  n. f.“) sa predseda správnej rady – 

Ing. Marcel Behún, PhD. - rozhodol, že tak, ako jarné zasadnutie, tak aj toto jesenné zasadnutie 

Správnej rady SAPTU, n. f. sa uskutoční elektronicky z dôvodu prerokovania niektorých bodov, 

ktoré nestrpia odklad a ktorými sú: 

1. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019. 
2. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatého 

v roku 2020. 
3. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za 

roky 2018 (prijatý 2019) a 2019 (prijatý 2020). 

 

 V súlade s uvedeným boli jednotlivým členom správnej rady e-mailom zo dňa 03.12.2020 
predložené: 

a)  materiály vysvetľujúce dôvody elektronického zasadnutia,  
b) materiály súvisiace s jednotlivými bodmi vrátane príslušných komentárov k nim, 
c) návrh uznesení, 
d) formulár na hlasovanie. 

 
Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 11.12.2020. 
 

 Na základe uvedenej výzvy adresovanej 12 členom Správnej rady SAPTU, n. f., bolo  
v stanovenom termíne (do 11.12.2020) doručených 11 vyjadrení, 1 člen správnej rady do 
požadovaného termínu nezaslal svoje vyjadrenie, t. j. elektronického zasadnutia sa nezúčastnil. 
Vyjadrenie zaslali: 
 
1. Ing. Marcel  Behún, PhD.       
2. prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
3. doc. Ing. František Jakab, PhD.   
4. Ing. Peter Kaľavský, PhD.     
5. Ing. Silvia  Michalková     
6. prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.    
7. Ing. Jozef Selín, PhD. 
8. prof. Ing. Ján Slota, PhD.       
9. Ing. Mária Šafranková  
10. Ing. Lenka Vejačková       
11. Ing. Milan Veselý, PhD., MBA  
 

Zo strany hlasujúcich členov neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne 
pripomienky, všetky návrhy uznesení boli jednomyseľne schválené.  
  
  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/20160102
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/20160102
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Pre úplnosť -  k jednotlivým bodom: 
 
1. Informácia o použití 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019 

    Všetci členovia správnej rady obdržali písomný materiál, v ktorom bolo vyčíslené použitie 
prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019 s možnosťou použiť 
ho do 31. 12. 2020. Podľa predloženej informácie príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 
2018 prijatý v roku 2019 predstavoval výšku 47 798,42 €. Na základe uznesení prijatých ešte v roku 
2019 bolo už z tejto sumy uhradených 32 026,05 €   a  v roku 2020 -  ku  dňu  konania zasadnutia - 
ešte vo výške 1 551,98 €. To znamená, že celkom bolo rozdelených 33 578,03 € a na rozdelenie ku 
dňu konania zasadnutia ostalo ešte 14 220,39 €.  

Tak ako stále, informáciu o použití prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 
prijatého v roku 2019 s možnosťou použiť ho do 31.12.2020 je potrebné  následne zverejniť 
v Obchodnom vestníku najneskôr do 31.05.2021. Po rozdelení zvyšných  14 220,39 € bude použitie 
zverejnené,  a to hneď po tom, ako budú správkyni fondu doručené informácie o spôsobe použitia 
daru, k čomu  boli jednotliví príjemcovia zmluvne zaviazaní.  

Poukázané finančné prostriedky zo strany SAPTU, n. f. pre jednotlivých obdarovaných boli 
v niektorých prípadoch adresne určené a boli poskytnuté hlavne na účely vzdelávania, vedy a 
výskumu, ochrany životného prostredia, podpory športu, kultúry a celouniverzitných aktivít spojených 
s reprezentáciou TUKE. Bolo to napr. pre podporu vedy, výskumu a vzdelávania  pre SjF (22 470 €), 
propagáciu vzdelávania na TUKE (8 000 €), podporu kultúry (2 500 €). Ďalšie žiadosti, ktoré boli 
doručené v roku 2019 (FMMR, FU) boli hradené z 2% dane za rok 2017. Okrem toho z tzv. voľných 
finančných prostriedkov boli uhradené náklady spojené s účtovníctvom a štatutárnym auditom fondu. 

Okrem toho v januári 2020 bola Ekonomickej fakulte TUKE poukázaná suma vo výške 3 850,00 
€, ktorá bola účelovo poukázaná tejto fakulte na bežný účet SAPTU, n.f. koncom decembra 2019 od 
Deutsche Telekom Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. Bratislava. 

 
 

Uznesenie č. 9/2020 
Správna rada SAPTU, n. f. prerokovala a berie na vedomie Informáciu o použití 2% podielu zaplatenej 
dane z príjmov za rok 2018 prijatého v roku 2019  bez pripomienok. 

 
 
2. Informácia o výške prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatého 

v roku 2020. 
 

Situácia spôsobená hrozbou ochorením COVID-19 spôsobila výnimočné situácie aj v oblasti 
podávania daní a 2% z dane z príjmov za rok 2019, kde z tohto dôvodu (koronavírus a COVID-19) bol 
posunutý termín na podávanie daňových priznaní do konca októbra 2020. SAPTU, n.f. sporadicky od 
júla 2020 dostával finančné prostriedky od daňových úradov, kde išlo hlavne o 2% z daní od 
zamestnancov TUKE a tých právnických osôb, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, t. j. 
k 31.03.2020. 

Ku dňu konania zasadnutia, resp. k 30.11.2020,  SAPTU, n.f. prijal v roku 2020 od jednotlivých 
fyzických a právnických osôb  sumu vo výške 25 649,65 €  ako 2% podiel zaplatenej dane z príjmov 
za rok 2019. Uvedené finančné prostriedky boli poukázané na účet, ktorý bol v roku 2012 osobitne 
zriadený na príjem 2% zaplatenej dane z príjmov.  

Okrem toho SAPTU, n. f.  má v štádiu uzatvárania Darovaciu zmluvu č. 4/2020-SAPTU 
s Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, na základe ktorej by mal 
SAPTU, n.f. ešte v roku 2020 získať finančný dar vo výške 3 850,00 € (účelovo určený pre 
Ekonomickú fakultu TUKE) na podporu vzdelávania – nákup licencií pre výučbu programu SAP.  
  

Nie je známe, či sa táto suma (25 649,65 €) v roku 2020 ešte zvýši. 
 Správna rada pri prideľovaní získaných prostriedkov bude naďalej dodžiavať zásady prijaté  
na zasadnutí konanom dňa 07.11.2008, pričom pri rozdeľovaní príjmov za rok 2020 je potrebné mať 
na zreteli aj nutnosť rozdelenia zaúčtovaného zisku z roku 2019 vo výške 5 254,88 €. 
 
 
Uznesenie č. 10/2020 
Správna rada SAPTU, n. f. prerokovala a berie na vedomie Informáciu o výške prijatého 2% podielu 
zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatého v roku 2020  bez pripomienok. 
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3. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o príspevok z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za 
roky 2018 (prijatý 2019) a 2019 (prijatý 2020). 

 
Ku dňu konania zasadnutia bolo SAPTU, n.f. predložených 7 žiadostí: 
 
1. Žiadosť Katedry telesnej výchovy TUKE o poskytnutie sumy 10 000 € na úhradu časti nákladov 

súvisiacich s budovaním „Laboratória funkčnej diagnostiky, prevencie a regenerácie“, ktorá bola 
prerokúvaná na zasadnutí 03.06.2020 a jej vybavenie bolo odložené na jesenné zasadnutie. 

2. Žiadosť Fakulty umení  TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 % 
daní  za rok 2019 (od zamestnancov ako aj firiem)  spolu vo výške 320,60 € na podporu 
vzdelávania, zlepšenia technického stavu a vybavenia učební na fakulte a jej konkrétnych 
pracoviskách. 

3. Žiadosť Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie o poskytnutie účelovo poskytnutých finančných 
prostriedkov z 2 % daní  za rok 2019 vo výške 707,33 € za účelom podpory vzdelávania, vedy a 
výskumu na Ústave metalurgie FMMR s cieľom zvýšiť atraktivitu poskytovaného vzdelávania.  

4. Žiadosť Strojníckej fakulty  TUKE o poskytnutie účelovo poukázaných finančných prostriedkov z 2 
% daní  za rok 2019 (od zamestnancov ako aj firiem)  spolu vo výške 15 864,18 € na podporu 
vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách, ako aj na ďalšie využitie 
podľa možnosti daných § 50 zák. o dani z príjmov. 

5. Dve žiadosti  Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE o poskytnutie  finančných prostriedkov z 2 
% daní  za rok 2018 a 2019 celkom  vo výške 2 886,55 €  za účelom propagácie vzdelávania, vedy 
a výskumu na tejto fakulte.  

6. Žiadosť Študentských domovov a jedální TUKE o poskytnutie  finančného príspevku vo výške 
850,00 € za účelom rekonštrukcie 2 mozaík J.Jakobyho v priestoroch riaditeľstva na Němcovej 1 
v Košiciach. 

 
 
Uznesenie č. 11/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných prostriedkov  
z prijatého  2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 v prospech Fakulty umení TUKE vo 
výške 288,54 € na podporu vzdelávania, vedy a výskumu, zlepšenia technického stavu a vybavenia 
učební na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách. 

T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 
 
 
 

Uznesenie č. 12/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných prostriedkov  
z prijatého  2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 a 2019 v prospech Fakulty 
elektrotechniky a informatiky TUKE celkom vo výške 2 597,90 € na podporu vzdelávania, vedy a 
výskumu, zlepšenia technického stavu a vybavenia učební na fakulte a jej konkrétnych pracoviskách. 

 
 
T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 

Uznesenie č. 13/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov 
z prijatého  2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 vo výške 14 285,39 € v prospech 
Strojníckej fakulty TUKE za účelom podpory vzdelávania, rozvoja vedecko-výskumnej činnosti fakulty 
a jej pracovísk.  
 

T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 
 
 

Uznesenie č. 14/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím účelovo poukázaných finančných príspevkov 
z prijatého  2 % podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 vo výške 636,60 € v prospech Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti 
Ústavu metalurgie s cieľom podporiť vzdelávacie a výskumné aktivity pracoviska. 
 

T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 
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Uznesenie č. 15/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu 
zaplatenej dane z príjmov za rok 2019  výške 850,00 € Študentským domovom a jedálňam TUKE za 
účelom rekonštrukcie 2 mozaík J. Jakobyho, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Riaditeľstva ŠDaJ na 
ul. Němcovej 1 v Košiciach. 
 

T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 

Uznesenie č. 16/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu 
zaplatenej dane z príjmov za rok 2019  výške 4 000,00 € Rektorátu TUKE (Propagačná komisia, 
Kancelária rektora) za účelom propagácie vysokoškolského vzdelávania na TUKE.  
 

T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 
 

Uznesenie č. 17/2020 
Správna rada SAPTU, n.f. súhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov z prijatého 2 % podielu 
zaplatenej dane z príjmov za rok 2019  výške 1 500,00 € Katedre telesnej výchovy TUKE za účelom 
obstarania vybavenia „Laboratória funkčnej diagnostiky, prevencie a regenerácie“. 
 

 
T: 31.12.2020 
Z: správkyňa fondu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Ing. Marcel Behún, PhD. 
                predseda správnej rady 

 
Košice 14.12.2020 
Zapísala: JUDr. Ferenčíková 

  správkyňa fondu 


