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Pravidlá  

poskytovania a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov pre členov 

Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Tieto Pravidlá poskytovania a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov pre členov Správnej rady 

Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“ a „Pravidlá“) sú vypracované podľa § 40 ods. 

14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a upravujú spôsob a výšku odmeňovania členov SR TUKE, ako aj spôsob 

poskytovania náhrad členom SR TUKE v súvislosti s výkonom funkcie člena správnej rady. 
2. Vzťah medzi Technickou univerzitou v Košiciach, verejnou vysokou školou podľa zákona č. 131/2022 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

(ďalej len „TUKE“) a členom SR TUKE sa spravuje ustanoveniami Zmluvy o výkone funkcie člena 

Správnej rady TUKE uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení  v spojení s § 

40 ods. 14  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
§ 2 

Všeobecné ustanovenia 

1. Odmeny a náhrady podľa týchto Pravidiel sa poskytujú členom SR TUKE za výkon činnosti v prospech 

TUKE  na základe Zmluvy o výkone funkcie člena SR TUKE. 

2. Členovi SR TUKE sa poskytuje odmena: 

a) za účasť na zasadnutí SR TUKE 

b) za plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení zo zasadnutí SR TUKE. 

3. Náhradou na účely týchto Pravidiel sa rozumie náhrada podľa osobitnej právnej úpravy, a to 

náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie a 

stravné.  

4. Pojem člen SR TUKE je pre účely týchto Pravidiel je jednotný a zahŕňa v sebe funkciu člena, 

podpredsedu a predsedu  S TUKE. 

§ 3 

Poskytovanie náhrad 

1. Členovi SR TUKE, ktorý sa dostavil na zasadnutie správnej rady, alebo ktorý vykonal cestu za účelom 

plnenia úlohy určenej uznesením SR TUKE, v čase medzi jeho zasadnutiami patrí:  

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,  

b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, 

c) stravné.  

2. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov sa členovi SR TUKE poskytuje vo výške, ktorá 

zodpovedá účelne, skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov. Ak člen SR TUKE použije na 

výkon činnosti špecifikovanej v bode 1. tohto paragrafu vlastné osobné motorové vozidlo, patrí mu 

náhrada v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnou právnou úpravou (zákon č. 283/2002 Z. 

z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).  

3. Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie sa členovi SR TUKE poskytuje vo výške, ktorá 

zodpovedá účelne, skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov.  

4. Náhrada stravného sa členovi SR TUKE poskytne v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnou 

právnou úpravou (zákon o cestovných náhradách).  

5. Náhrady podľa bodu 3. a 4. tohto paragrafu sa neposkytnú, ak TUKE zabezpečila bezplatné 

stravovanie a ubytovanie v plnom rozsahu.  
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6. Členovia SR TUKE si nároky na cestovné, stravné a ubytovanie vyúčtujú pri podpornom využití 

predpisov o cestovných náhradách, TUKE ich vyplatenie realizuje vždy najneskôr ku koncu mesiaca, 

počas ktorého nároky vznikli. 

7. Člen SR TUKE môže prehlásiť, že ani jeden z nárokov uvedených v tomto paragrafe si neuplatňuje 

v prípade, ak si tieto náhrady v súvislosti s plnením iných povinností pre inú právnickú/fyzickú 

osobu, uplatní u tejto právnickej/fyzickej osoby. 

 

§ 4 

Odmeňovanie členov správnej rady 

1. Výška odmeny pre predsedu Správnej rady TUKE je stanovená tak, že za  jedno zasadnutie Správnej 
rady TUKE vyplatí predsedovi správnej rady  odmenu vo výške 15 % priemernej mesačnej 
nominálnej mzdy v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok. Za jedno zasadnutie správnej rady sa pokladá jeden deň prípravy na zasadnutie 
správnej rady a jeden deň účasti na zasadnutí správnej rady prezenčne alebo online.   

2. Výška odmeny pre člena Správnej rady TUKE je stanovená tak, že za  jedno zasadnutie Správnej rady 
TUKE vyplatí členovi správnej rady  odmenu vo výške 10% priemernej mesačnej nominálnej mzdy 
v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Za 
jedno zasadnutie správnej rady sa pokladá jeden deň prípravy na zasadnutie správnej rady a jeden 
deň účasti na zasadnutí správnej rady prezenčne alebo online.   

3. Odmena je splatná najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
zasadnutie SR TUKE, alebo v ktorom člen správnej rady plnil úlohy určené uznesením SR TUKE.  

4. Člen správnej rady berie na vedomie, že  odmena za výkon funkcie predsedu a člena správnej rady 
sa považuje za príjem zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu podľa zák. č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v platnom znení. Predseda a člen správnej rady si odmenu daňovo vysporiada sám. 

5. Vyplácanie odmeny členom SR TUKE zabezpečuje tajomník SR TUKE, ktorý zároveň sleduje aktuálnu 
priemernú mesačnú nominálnu mzdu v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR 
za predchádzajúci kalendárny rok. 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Spôsob a výška vyplatenia odmien podľa týchto Pravidiel sa vzťahuje aj na členov SR TUKE, ktorí sa 
zúčastnili na zasadnutí SR TUKE v dobe od 25.04.2022 (účinnosť novely zákona o vysokých školách) 
až do doby účinnosti tohto predpisu.   

2. Tieto Pravidlá poskytovania a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov pre členov Správnej rady 

Technickej univerzity v Košiciach, ich zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť po ich 

schválení v Akademickom senáte TUKE. 

3. Tieto Pravidlá poskytovania a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov pre členov Správnej rady 

Technickej univerzity v Košiciach boli schválené v Akademickom senáte TUKE dňa 07.11.2022, číslo 

uznesenia 81/2022 a nadobúdajú účinnosť od 10.11.2022. 

Košice 04.11.2022 

 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. h. c prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.                               prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 

                           rektor TUKE                  predseda AS TUKE 

 


