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I. Úvod 

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach je nezávislým orgánom, ktorý bol na Technickej 
univerzite v Košiciach zriadený 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 2021 v zložení: 
Predseda:  od 28.10.2020 SR TUKE nemá predsedu 
     
Podpredseda:    Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. – podpredseda od 26.05.2017 
                             (menovaný ministrom  školstva  na  návrh  rektora  TUKE  so  súhlasom Akademického 

senátu TUKE) 
 
Členovia:   a) vybraní a menovaní ministrom školstva po vyjadrení rektora TUKE: 

 Mgr. Jozef Jurkovič do 20.08.2021 
 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. od 25.01.2021 
 MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. od 25.01.2021 

     Ing. Róbert Szabó, PhD. 
     Ing. Vladimír Slezák  
     Ing. Rastislav Trnka  

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

                             James E. Bruno do 20.04.2021 
                             RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA od 21.04.2021  

               Ing. Jozef Jankulák  
                             Ing. Gabriel Galgóci  
                             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 do 04.03.2021 
   Ing. Jakub Kovalčík od 16.04.2021   
 
Tajomníčka:   JUDr. Jarmila Ferenčíková 
 
 



  V roku 2021 nastali nasledovné  zmeny v zložení SR TUKE: 
1. Dňom 20.08.2021 na vlastnú žiadosť skončilo členstvo v SR TUKE Mgr. Jozefovi Jurkovičovi, ktorý 

bol členom SR TUKE vybraným a menovaným ministrom školstva po vyjadrení  rektora TUKE. Na 
uvoľnené miesto nebol v roku 2021 zo strany ministra školstva navrhnutý žiadny nový člen. 

2. Dňom 25.01.2021 bol za člena SR TUKE bol menovaný  MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. (po Ing. 
Dušanovi Tomašecovi). Ide o člena správnej rady navrhnutého a menovaného ministrom školstva 
po vyjadrení rektora TUKE. 

3. Dňom 25.01.2021 bol za člena SR TUKE bol menovaný  PhDr. Mgr. Ľudovít Nebeský, PhD. (po Ing. 
Michalovi  Ľachovi).  Aj  v tomto  prípade  ide  o člena  správnej  rady  navrhnutého  a  menovaného 
ministrom školstva po vyjadrení rektora TUKE. 

4. Dňom 20.04.2021 na vlastnú žiadosť  skončilo členstvo v SR TUKE Jamesovi E. Brunovi. Na návrh 
rektora TUKE so súhlasom Akademického senátu TUKE bol za nového člena SR TUKE vymenovaný 
s účinnosťou od 21.04.2021 RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA. 

5. Dňom  04.03.2021  skončilo  členstvo  v SR  TUKE  Ing.  Jozefovi  Trojanovi,  ktorý  bol  menovaný 
ministrom školstva na návrh študentskej časti Akademického senátu TUKE.  Novým členom SR TUKE 
na návrh študentskej časti Akademického senátu TUKE bol ministrom menovaný s účinnosťou od 
16.04.2021 Ing. Jakub Kovalčík. 
 

  Správna  rada  TUKE  od  skončenia  členstva  Ing.  Michala  Ľacha  dňom  28.10.2020,  ktorý  bol 
predsedom SR TUKE od 26.05.2017, nemá predsedu a jeho funkciu podľa § 5 ods. 8 Štatútu Správnej 
rady TUKE vykonáva jej podpredseda. K zvoleniu nového predsedu nedošlo z dôvodu, že koniec roka 
2020 a  rok 2021 boli poznamenané núdzovým stavom a mimoriadnou situáciou vyhlásenou Vládou SR 
z dôvodu ohrozenia ochorením COVID‐19 spôsobeného koronavírusom a zasadnutia správnej rady sa 
konali len elektronicky. 

Núdzový stav v období pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID‐19 bol 
vyhlásený 3‐krát Vládou SR  podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny,  vojnového  stavu,  výnimočného  stavu  a núdzového  stavu  v znení  neskorších  predpisov 
v súvislosti  s vykonávaním  niektorých  opatrení  hospodárskej  mobilizácie  prijatých  vládou  SR  na 
zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID‐19  a to: 

1. Vyhlásený od dňa 16. marca 2020 (uznesenie vlády SR č. 114 zo dňa 15.03.2020, publikované 
v Zbierke zákonov č. 45/2020), ukončený uplynutím 13. júna 2020 (uznesenie vlády SR č. 366 
zo dňa 10.06.2020, publikované v Zbierke zákonov č. 147/2020). 

2. Vyhlásený od dňa 1. októbra 2020 (uznesenie vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020, publikované 
v Zbierke zákonov č. 268/2020), ukončený uplynutím 14. mája 2021 (uznesenie vlády SR č. 260 
zo dňa 14.05.2021, publikované v Zbierke zákonov č. 175/2021) 

3. Vyhlásený  od  dňa  25.  novembra  2021  (uznesenie  vlády  SR  č.  695  zo  dňa  24.11.2021, 
publikované v Zbierke zákonov č. 428/2021), ukončený uplynutím 22. februára 2022. 

Mimoriadna  situácia,  vyhlásená  vládou  SR  od  dňa  12. marca  2020  z  dôvodu  ohrozenia  verejného 
zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID‐19, ostáva naďalej v platnosti. 

      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 ‐  sa delí 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 2021, 
e) stručné hodnotenie.  



II. Hodnotenie činnosti 

   Rok 2021 bol poznamenaný vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou 

Slovenskej  republiky.  Okrem  toho,  od  1.10.2020  do  14.05.2021  a následne  od  25.11.2021  do 

22.02.2022,  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, ktorí pôsobia v orgánoch či už štátnej 

moci, resp. štátnej správy  a hospodárskej praxe.   Tieto skutočnosti sú podstatné z toho dôvodu, že 

rokovanie Správnej rady TUKE    v roku   2021 bolo  len jedno, aj to sa konalo  len elektronicky a bolo  

spojené s hlasovaním per rollam.  

 

A. Informácia o zasadnutí 

SR  TUKE  mala  v roku  2021  len  jedno  (1)  zasadnutie  ‐    elektronické  zasadnutie  ‐  spojené 

s hlasovaním per rollam,  a to 12.07.2021. Plánované riadne zasadnutie bolo zrušené z dôvodu, že SR 

TUKE by nebola uznášaniaschopná. 

Na  zasadnutí  SR  TUKE,  ktoré  sa  konalo  dňa  12.07.2021  bolo  prijatých  celkom  7  uznesení. 
Predmetom rokovania a schvaľovania boli hlavne: Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2020, Výročná 
správa  o hospodárení  TUKE  za  rok  2020,  schvaľovanie  rozpočtu  TUKE  na  rok  2021,  schválenie 
rozdelenia hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2020,  schválenie Výročnej správy o činnosti SR TUKE 
za  rok  2020,  udelenie  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  so  založením  a vstupom  TUKE  do 
právnickej osoby – Inovačné centrum Košického kraja, záujmové združenie právnických osôb ‐ zriadené 
podľa § 20f Občianskeho zákonníka a súhlas s odpísaním 2 pohľadávok . 

 
V súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu a Rokovacieho poriadku SR TUKE a na základe 

rozhodnutia podpredsedu SR TUKE, bola  jednotlivým členom SR TUKE e‐mailom zo dňa 30.06.2021 

zaslaná pozvánka na rokovanie  SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam  s nasledovným programom:  

1. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 
2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 
3. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 
4. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2021 
5. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020 
6. Udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu so založením a vstupom Technickej univerzity 

v Košiciach  do  právnickej  osoby  –  Inovačné  centrum  Košického  kraja,  záujmové  združenie 
právnických osôb ‐ zriadené podľa § 20f Občianskeho zákonníka 

7. Návrh na odpis 2 pohľadávok 
 
Zároveň dňa 30.06.2021 boli všetkým 14 členom SR TUKE  zaslané materiály k uvedeným bodom, 

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

Termín  na  zaslanie  vyjadrenia  členov  správnej  rady  bol    stanovený  do  12.07.2021,  ktorý  je 

uvádzaný ako deň zasadnutia SR TUKE. 

  Na  základe pozvánky adresovanej 14 členom SR TUKE a následne predložených materiálov, 
bolo v stanovenom termíne  doručených 12 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 7 uznesení, ktoré sú uvedené v časti D. tejto správy. 

 



B. Zloženie členov správnej rady, účasť 
Zasadnutia  spojeného  s hlasovaním  per  rollam  sa  zúčastnilo  12  členov,  t.  j.  SR  TUKE  bola 

uznášaniaschopná. Dvaja členovia správnej rady nehlasovali. 
Účasť: 85,71 %  
Predseda:  ‐  
Podpredseda:    Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec  
Členovia:  Ing. Gabriel Galgóci ‐ nehlasoval    

Ing. Jozef Jankulák 
Mgr. Jozef Jurkovič ‐ nehlasoval 
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA 
Ing. Jakub Kovalčík 
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. 
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. 
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 

 
 

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

 

            D. Súpis uznesení za rok 2021 

SR TUKE v roku 2021 prijala celkom 7 uznesení, ktoré boli splnené: 

Uznesenie č. 1/2021 
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  prerokovala  Výročnú  správu  o činnosti  Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2020  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 2/2021 
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje  Výročnú  správu  o hospodárení  Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2020  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 3/2021 
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje  návrh  na  rozdelenie  zisku/hospodárskeho 
výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2020  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 4/2021 
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje  návrh  rozpočtu    Technickej  univerzity 
v Košiciach na rok 2021  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 5/2021 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  Správu o činnosti Správnej rady Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2020  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 6/2021 
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 – Inovačné centrum Košického kraja ‐ bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 7/2021 
Správna  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  prerokovala  návrh  rektora  Technickej  univerzity 
v Košiciach a súhlasí s odpísaním pohľadávky Technickej univerzity v Košiciach, Ekonomická fakulta vo 
výške 21 112,33 €  (pohľadávka voči dlžníkovi  LUST B.V., Haag, Holandsko) a pohľadávky Technickej 



univerzity  v Košiciach,  Fakulta  elektrotechniky a informatiky  vo  výške 18 803,55 €  (pohľadávka voči 
dlžníkovi Infokom‐Innovátor Nonprofit Kft., Budapešť, Maďarsko). 

 
E. Stručné hodnotenie za rok 2021 

  SR TUKE tak ako po iné roky,  aj v roku 2021 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  2021  pod  vplyvom mimoriadnej 

situácie a nemožnosti stretnúť sa 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Záver 

Pri celkovom hodnotení činnosti SR TUKE za rok 2021 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 2021 bolo možné uskutočniť len jedno zasadnutie SR TUKE, aj to spojené s hlasovaním 

per rollam.  

Vyslovujeme presvedčenie,  že  rok 2022 prinesie príjemnú pracovnú atmosféru na  riadnych 

zasadnutiach  správnej  rady,  aj  keď  do  tejto  situácie  výrazným  spôsobom  zasiahla  novela  zákona 

o vysokých školách, ktorá podstatne mení zloženie a kompetencie správnej rady. 

 

Košice 23.06.2022 

 

 

 

 

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

podpredseda  

             Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 


