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Záznam 
 z per rollam rokovania Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach  

konaného v dobe od 23.06.2022 do 01.07.2022 

 
 

Dňa 08.06.2022 bolo podpredsedom Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej 
len „SR TUKE“) zvolané riadne zasadnutie SR TUKE, ktoré sa malo uskutočniť dňa 01.07.2022 o 10:00 
h v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“). Do požadovaného termínu – 
15.06.2022 – potvrdilo účasť 8 členov správnej rady. Podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku SR TUKE, 
správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. Vzhľadom k tomu, že 
SR TUKE má 14 členov a účasť potvrdilo len 8 členov (potrebných 10), podpredseda správnej rady 
toto riadne zasadnutie zrušil, čo bolo oznámené jednotlivým členom dňa 16.06.2022.  

 Podľa § 5 ods. 8 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v spojení s § 7 
Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, z dôvodu nemožnosti 
uskutočniť riadne zasadnutie, ako aj z dôvodu nevyhnutnosti schválenia závažných materiálov 
súvisiacich s ukončením roku 2021, bolo podpredsedom správnej rady Dr. h. c. Ing. Čičmancom, PhD., 
zvolané zasadnutie SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam.  

 
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 23.06.2022 
zaslaná pozvánka na rokovanie SR TUKE spojené s hlasovaním per rollam, ako aj príslušné materiály.  
Rokovanie sa uskutočnilo formou hlasovania per rollam z dôvodu nemožnosti uskutočniť riadne 
zasadnutie, ako aj z dôvodu nevyhnutnosti schválenia závažných materiálov súvisiacich s ukončením 
roku 2021 a prijatím novely zákona o vysokých školách.  
Rokovanie sa týkalo: 

a) materiálov, ktoré na prerokovanie, resp. schválenie predložil rektor Technickej univerzity v 
Košiciach: 

1. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2021 
2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 

2021 
3. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2021 
4. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2022. 

b) materiálov, ktoré na schválenie predložil predseda správnej rady: 
1. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 

2021 
2. Štatút Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 

c) materiálu, ktorý na schválenie predložil predseda Akademického senátu Technickej univerzity 
v Košiciach: 

1. Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Technickej 
univerzity v Košiciach. 

 
Termín vyjadrenia jednotlivých členov správnej rady bol  stanovený do 01.07.2022. 

Na základe pozvánky adresovanej 13 členom SR TUKE (1 miesto člena SR TUKE menovaného 
ministrom po vyjadrení rektora nie je obsadené) a predložených materiálov, bolo v stanovenom 
termíne  doručených 11 vyjadrení od členov SR TUKE: 

1. Dr. h. c. Ing. Peter  Čičmanec, PhD. 
2. Ing. Gabriel Galgóci 
3. RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA 
4. Ing. Jakub Kovalčík 
5. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 
6. PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. 
7. MUDr. RNDr. Ľudivít Paulis, PhD. 
8. Ing. Vladimír Slezák 
9. Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták 
10. doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 
11. Ing. Róbert Szabó, PhD. 
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Dvaja členovia SR TUKE (p. Jankulák a p. Trnka) sa rokovania nezúčastnili a do termínu 

stanoveného podpredsedom SR svoje vyjadrenie nezaslali.  
Zo strany hlasujúcich členov SR TUKE bola k predloženým materiálom vznesená jedna 

pripomienka, ktorá sa týkala administratívnej chyby v písaní (k návrhu Štatútu SR – písm. b) bod 2. 
rokovania). Po obsahovej/vecnej stránke neboli k predloženým materiálom vznesené žiadne 
pripomienky a všetky návrhy boli potrebným počtom hlasov (2/3) schválené. Na základe uvedených 
skutočností boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 1/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2021  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 2/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2021  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 3/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh na rozdelenie zisku/hospodárskeho 
výsledku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2021  bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 4/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje návrh rozpočtu  Technickej univerzity 
v Košiciach na rok 2022  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 5/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  Správu o činnosti Správnej rady Technickej 
univerzity v Košiciach za rok 2021  bez pripomienok. 

 
Uznesenie č. 6/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh podpredsedu Správnej rady TUKE 
vykonávajúceho funkciu predsedu a schvaľuje Štatút Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 
s prílohou (Rokovací poriadok), ktorý bol vypracovaný podľa predpisov účinných od 25.04.2022 bez 
pripomienok.  

 
Uznesenie č. 7/2022 
Správna rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh predsedu Akademického senátu 
Technickej univerzity v Košiciach a schvaľuje  Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na 
odvolanie rektora Technickej univerzity v Košiciach  bez pripomienok.  

 
Košice  04.07.2022 
 

   
                     
 
 
 
           Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., v.r. 
                   podpredseda správnej rady 

 
 
 
 
Zapísala: JUDr. Ferenčíková 
                tajomníčka SR TUKE 


