
 

 

TECHNICKÁ  UNIVERZITA  V  KOŠICIACH 

A K A D E M I C K Ý   S E N Á T   

 
 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia AS TUKE dňa 6. novembra 2017 

  
Program zasadnutia: 

 
BOD PROGRAM PREDKLADATEĽ 

1. Otvorenie rokovania doc. Olčák 

2. Schvaľovanie programu rokovania doc. Olčák 

3. Schvaľovanie overovateľov zápisu doc. Olčák 

4. Interpelácie doc. Olčák 

5. Aktuálne úlohy a zámery rozvoja TUKE v najbližšom období prof. Kmeť 

6. 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zriadenie Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach 

(súbor č. 02), Organizačného poriadku UVP TECHNICOM (03) 
pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry UVP TECHNICOM 

(04) 

prof. Kmeť 

prof. Čižmár 

7. 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zmeny č. 2 Organizačného 

poriadku Univerzitného centra inovácií, transferu technológií 

a ochrany duševného vlastníctva (05) 

prof. Kmeť 

prof. Čižmár 

8. 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zrušenie Inkubátora 

Technickej univerzity v Košiciach (06) 

prof. Kmeť 

prof. Čižmár 

9. 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 8 k Štatútu TUKE 

(07) 
prof. Kmeť 

10. 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 7 k Organizačnému 

poriadku TUKE (08) 
prof. Kmeť 

11. 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zmeny č. 2 Organizačného 

poriadku Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach (09) 

prof. Kmeť 

Ing. Behún 

12.  Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na kúpu nehnuteľnosti (10) 
prof. Kmeť 

Ing. Behún 

13.  Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľnosti (11) 
prof. Kmeť 

Ing. Behún 

14. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zámenu pozemkov (12) 
prof. Kmeť 

Ing. Behún 

15. 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zriadenie vecného bremena 

(13) 

prof. Kmeť 

Ing. Behún 

16. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zmluvy o nájme pozemku (14) 
prof. Kmeť 

Ing. Behún 

17. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na odpísanie pohľadávok (15) 
prof. Kmeť 

Ing. Behún 

18. 
Prerokovanie a schvaľovanie Výšky školného a poplatkov spojených 

so štúdiom v akademickom roku 2018/19 (16) 

prof. Kmeť 

prof. Lumnitzer 

19. 
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 5 k Štipendijnému poriadku 

TUKE (17) 

prof. Kmeť 

prof. Lumnitzer 

20. 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Organizačného poriadku Inštitútu 

celoživotného vzdelávania TUKE (18) 

prof. Kmeť 

prof. Lumnitzer 

21. 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice OS/TUKE/H1/01 

pre vzdelávanie (19) 

prof. Kmeť 

prof. Lumnitzer 

22. Rôzne doc. Olčák 

Letná 9 

042 00 Košice 



 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

V úvode rokovania odovzdal predseda AS TUKE doc. Olčák dekrét novému členovi za ŠČ AS 

TUKE za Stavebnú fakultu p. Františkovi Vyšňanovi. 

 

1)  Otvorenie rokovania  

- 24 prítomných členov AS TUKE.  

 

2) Schvaľovanie programu rokovania 

 

 

3) Schvaľovanie overovateľov zápisu  

Uznesenie č. 32/2017 

 

 

4) Interpelácie 
- neboli vznesené žiadne interpelácie. 

 

5) Aktuálne úlohy a zámery rozvoja TUKE v najbližšom období 
 

V úvode tohto bodu rektor TUKE zablahoželal prof. Živčákovi k oceneniu Vedec roka za 

celoživotné dielo. Pokračoval v aktuálnej situácii v čerpaní eurofondov a v dôsledku tohto 

procesu k zmene na poste ministra školstva. Spomenul priebeh osláv 65. výročia založenia 

TUKE, v rámci ktorých bola otvorená nová budova UVP Technicom, ktorého legislatíva 

bude na programe tohto senátu. Oboznámil senátorov s umiestnením TUKE v trojke 

najlepších univerzít SR na základe medzinárodného rankingu TIMES. Prispel k tomu určite 

aj fakt, že na univerzite momentálne študuje cca 10% zahraničných študentov. Vyzdvihol 

rozvíjajúce aktivity Startup centra TUKE a zaujímavé úspechy študentov v rámci vedeckých 

súťaží Falling Walls. Spomenul ďalšie aktivity: Slovak Training Academy, Košice 

UNESCO Creative City of Media Arts, podpis memoranda s Klubom 500, prípravu nového 

Dizajn manuálu TUKE a iniciatívu Východ nie je EXIT. 

 

6) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zriadenie Univerzitného vedeckého parku 

TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach (súbor č. 02), Organizačného 

poriadku UVP TECHNICOM (03) pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry 

UVP TECHNICOM (04) 

Tento bod programu predstavil rektor TUKE a doplnil prorektor pre inovácie a transfer 

technológií prof. Čižmár. UVP Technicom sa zriadzuje ako celouniverzitné pracovisko. 

Doteraz bolo pod gesciou pracoviska UCITT, teraz dôjde k personálnemu presunu  

pracovníkov UCITT do UVP Technicom. Doc. Tauš sa opýtal, či by nemohli jednotlivé 

fakulty TUKE dostať po jednej kancelárii. Odpovedal rektor, že komunikačné služby medzi 

fakultami a partnermi budú riešiť pracovníci UVP Technicom. Prof. Čižmár doplnil, že 

cieľom parku je vytvárať interdisciplinárne tímy, ktoré sa nebudú úzko viazať na fakultu 

a budú podporovať zakladanie spoločných pracovísk s partnermi z praxe. Cieľom nie je 

zriadzovanie laboratórií, ale v tomto prípade ide o priestor pre rozvojové myslenie 

v spolupráci s praxou. Prof. Marchevský sa informoval ohľadom financovania parku. 

Odpovedal rektor TUKE, že na základe projektu nesmie generovať zisk, snahou bude, aby 

bol maximálne svojbytný. Doplnil kvestor TUKE Ing. Behún, že príjmy nesmú presiahnuť 

výdavky spojené prevádzkou. JUDr. Ferenčíková následne priblížila refundáciu 

oprávnených nákladov spojených s chodom pracoviska. Zároveň upozornila, že agenda 

ohľadom duševného vlastníctva prejde z Úseku vedy a výskumu na pracovisko UVP 

Technicom. 

Uznesenie č. 33/2017 

 

 

 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

 

Uznesenie č. 34/2017 

 

 

Uznesenie č. 35/2017 

 

 

Uznesenie č. 35/2017 

 

 

 

7) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zmeny č. 2 Organizačného poriadku 

Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva 

(05) 

Uznesenie č. 36/2017 

 

 

 

8) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zrušenie Inkubátora Technickej univerzity 

v Košiciach (06) 

Uznesenie č. 37/2017 

 

 

 

9) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 8 k Štatútu TUKE (07) 

Doc. Tauš požiadal o zjednotenie procesu zvyšovania a znižovania počtu zamestnancov na 

fakultách. Buď to má byť súčasťou štatútu fakulty a bude to schvaľovať AS TUKE, alebo sa 

to zaradí do organizačného poriadku fakulty a ostane to v kompetencii senátu fakulty. Ing. 

Vagner navrhol, aby ostalo zakotvené informovanie rektora o týchto procesoch, ale zaradil 

by to do organizačných poriadkov fakúlt. Doc. Šofranko upozornil, že v takomto prípade je 

nutné dať schvaľovať nanovo fakultne štatúty. Prof. Marchevský sa opýtal, či nedôjde 

k obmedzeniu právomocí dekanov. JUDr. Ferenčíková oblasnila, že nejde o žiadne 

obmedzenie právomocí. Prof. Živčák požiadal, aby sa v návrhu ostalo slovo systematizácia, 

ako podstatný nástroj v oblasti zaobchádzania s počtami pracovných miest. Rektor TUKE 

vysvetlil, že to nie je možné, pretože by sa to zúžilo len na vedecko-pedagogických 

pracovníkov. Doc. Tauš podporil návrh Ing. Vagnera a požiadal, aby to bolo rovnaké na 

všetkých fakultách. Ing. Raisová sa uistila, že to môže fakulta zachovať v štatúte, ale je 

nutné to doplniť aj do organizačného poriadku. 

Uznesenie č. 38/2017 

 

 

10) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku TUKE 

(08) 

Uznesenie č. 39/2017 

 

 

11) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zmeny č. 2 Organizačného poriadku Rektorátu 

Technickej univerzity v Košiciach (09) 

Uznesenie č. 40/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 23 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 1 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

 

 

12) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na kúpu nehnuteľnosti (10) 

Kvestor TUKE objasnil senátorom majetko-právne vzťahy a rektor doplnil, že sa filozofiou 

rozvoja tohto areálu budeme zaoberať v najbližšom čase. 

Uznesenie č. 41/2017 

 

 

13) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na predaj nehnuteľnosti (11) 

Uznesenie č. 42/2017 

 

 

14) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zámenu pozemkov (12) 

Uznesenie č. 43/2017 

 

 

15) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zriadenie vecného bremena (13) 

Uznesenie č. 44/2017 

 

 

Uznesenie č. 51/2017 

 

 

16) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zmluvy o nájme pozemku (14) 

Uznesenie č. 45/2017 

 

 

 

17) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na odpísanie pohľadávok (15) 

Kvestor TUKE objasnil, že ide iba o záťaž v účtovníctve univerzity. 

Uznesenie č. 46/2017 

 

 

 

18) Prerokovanie a schvaľovanie Výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom v 

akademickom roku 2018/19 (16) 

Tento bol predniesol prorektor pre vzdelávanie prof. Lumnitzer. 

Uznesenie č. 47/2017 

 

 

 

19) Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 5 k Štipendijnému poriadku TUKE (17) 

Bol predniesol prorektor prof. Lumnitzer a upriamil pozornosť na zmenu formuláru štipendií 

pre doktorandov, aby mohla univerzita poskytnúť štipendium aj študentom mimo EÚ. 

Uznesenie č. 48/2017 

 

 

20) Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Organizačného poriadku Inštitútu celoživotného 

vzdelávania TUKE (18) 

Prof. Lumnitzer vysvetlil, že je to nový dokument, ktorý doteraz nebol v takejto forme. 

Uznesenie č. 49/2017 

 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

 

21) Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice OS/TUKE/H1/01 pre vzdelávanie 

(19) 

Doc. Wohlfahrt predloží písomne niekoľko pripomienok na prešetrenie, príp. doplnenie. 

Prof. Lumnitzer vysvetlil, že v prijímacích konaniach neexistujú ďalšie kolá, ale dekan 

fakulty môže predĺžiť prijímacie konanie. 

Uznesenie č. 50/2017 

 

 

 

22) Rôzne 

Prostredníctvom hlasovania per rollam bolo odsúhlasené uznesenie o uzatvorení Zmluvy o 

budúcej zmluve o nájme a následne Zmluvy o nájme so Železničnou spoločnosťou 

Slovensko, a.s. Bratislava na dobu do 31.12.2024, predmetom ktorej je nájom pozemku pred 

budovou Letná 9 v Košiciach za účelom zriadenia bike sharing. 

Uznesenie č. .../2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 

ZA NÁVRH 24 PROTI NÁVRHU 0 ZDRŽALI SA 0 



 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ 

na zasadnutie Akademického senátu TU v Košiciach dňa 06.11.2017 

 

 

32/2017 AS TUKE zvolil overovateľov zápisu v zložení: 

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Bc. Tomáš Hurčík 

33/2017 AS TUKE súhlasí so zriadením Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM 

Technickej univerzity v Košiciach s účinnosťou od 01.12.2017. 

34/2017 AS TUKE schvaľuje Organizačný poriadok UVP TECHNICOM s prílohami 

s účinnosťou od 01.12.2017. 

35/2017 AS TUKE schvaľuje Návrh pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry 

UNIVERZITNÉHO VEDECKÉHO  PARKU TECHNICOM na Technickej univerzite 

v Košiciach s účinnosťou od 01.12.2017. 

36/2017 AS TUKE schvaľuje Zmenu č. 2 Organizačného poriadku UCITT TUKE s účinnosťou 

od 01.12.2017. 

37/2017 AS TUKE súhlasí so zrušením Inkubátora Technickej univerzity v Košiciach a jeho 

organizačného poriadku dňom 30. 11. 2017. 

38/2017 AS TUKE schvaľuje Dodatok č. 8 k Štatútu Technickej univerzity v Košiciach 

s pripomienkami. AS TUKE zároveň schvaľuje vydanie úplného znenia Štatútu TUKE. 

39/2017 AS TUKE schvaľuje Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Technickej univerzity 

v Košiciach s účinnosťou od  01.12.2017 bez pripomienok. AS TUKE zároveň 

schvaľuje vydanie úplného znenia Organizačného poriadku TUKE. 

40/2017 AS TUKE schvaľuje Zmenu č. 2 Organizačného poriadku Rektorátu Technickej 

univerzity v Košiciach a zmenu organizačnej štruktúry TUKE s účinnosťou 

01.12.2017. 

41/2017 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí s kúpou nehnuteľnosti na základe  

Dohody o urovnaní a prevode vlastníckeho práva k stavbe, predmetom ktorej je prevod 

vlastníckeho práva k stavbe od spoločnosti Truck Center Košice, s.r.o. v konkurze, 

ktorá je zapísaná na LV č. 15415 so súpisným číslom 2042 ako budova obchodu a 

služieb, kat.územie Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II a nachádza sa 

v areáli Popradská 58, Košice za sumu urovnania 20 000,00 €. 

42/2017 AS TUKE prerokoval návrh rektora a súhlasí s predajom pozemkov v súčasnosti 

zapísaných ako pozemky  registra E-KN parc. č. parc. č. 2659 vo výmere 878 m2 - 

záhrady, parc.č. 2662/3  vo výmere 238 m2 - záhrady na LV č. 15063 v  k.ú. Severné 

mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. na meno Technickej univerzity 

v Košiciach a ktoré budú na základe Geometrického plánu č. 3/2016 overeného 

Okresným úradom, Katastrálny odbor dňa 27.07.2017 zapísané ako pozemky registra 

C-KN parc. č. 2228/5 až 2228/11. Zároveň ukladá Odboru legislatívno-právnemu  

 



 

Rektorátu TUKE zabezpečiť proces predaja v súlade so zák. č. 176/2004 Z.z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení a to minimálne za 

cenu určenú znaleckým posudkom. 

43/2017 AS TUKE prerokoval návrh rektora TUKE a súhlasí so zámenou 2 pozemkov 

v celkovej výmere 98 m2, ktoré sú  vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity 

v Košiciach nasledovne:  

pozemok registra E-KN parcela č.2660 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2  

pozemok registra E-KN parcela č. 2661 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2 

všetko zapísané na LV č. 15063 v k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres 

Košice I za časť pozemku registra E-KN parcela. č. 2503 - orná pôda zapísanom na LV 

č. 14964 v k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice  I na meno vlastníka 

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice vo výmere určenej geometrickým 

plánom, 

bezodplatne, vzhľadom na predpokladanú rovnakú výmeru a umiestnenie zamieňaných 

pozemkov. V prípade rozdielu vo výmere zamieňaných pozemkov bude jednou zo 

strán doplatená suma zodpovedajúca rozdielu. 

 

44/2017 AS TUKE prerokoval návrh rektora a súhlasí so zriadením vecného bremena za 

odplatu k pozemku registra C-KN parcela č. 6098/1 zapísanom na LV č.  4645 v k.ú. 

Prešov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach v prospech 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., odštepný závod Košice.  Rozsah 

vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť uloženie a realizáciu stavby a 

v umožnení prístupu k zriadeniu stavby za účelom vykonania následnej údržby a opráv 

po celú dobu životnosti stavby. 

45/2017 AS TUKE súhlasí s uzavretím zmlúv o nájme, ktoré plánuje TUKE uzavrieť so 

subjektmi podľa prílohy na dobu dlhšiu ako 1 rok. 

46/2017 AS TUKE schvaľuje návrh na odpísanie pohľadávok CASSO - ARCH, s.r.o., Košice a 

KRUŠGEO.SK, s.r.o., Košice v celkovej sume 18 324,50 €. 

47/2017 AS TUKE schvaľuje  Príkaz rektora Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 

na TUKE pre akademický rok 2018/2019  bez pripomienok. 

48/2017 AS TUKE schvaľuje návrh Dodatku č. 5 Štipendijného poriadku TUKE s účinnosťou 

od 07.11.2017 bez pripomienok. AS TUKE zároveň schvaľuje vydanie úplného znenia 

Štipendijného poriadku TUKE. 

49/2017 AS TUKE schvaľuje návrh Organizačného poriadku ICV TUKE. 

50/2017 AS TUKE schvaľuje návrh Organizačnej smernice OS/TUKE/H1/01 pre vzdelávanie. 

 

 

 



 

51/2017      AS TUKE prerokoval návrh rektora a súhlasí s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech tretej osoby s Tenisová akadémia Prešov, s.r.o., Prešov, na základe 

ktorej bude zriadené bezodplatné vecné bremeno k pozemku registra C-KN parcela č. 

6098/1 zapísanom na LV č.  4645 v k.ú. Prešov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

Technickej univerzity v Košiciach v prospech tretej osoby - SPP - distribúcia, a.s. 

Bratislava. Rozsah vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť existenciu 

inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 

zariadení a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  č. G1-1665/17, ako aj 

prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 

údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 

rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

 

 

 

      prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.                                                                  Bc. Tomáš Hurčík  
              člen AS TUKE                                                                       člen ŠK AS TUKE 

 

 

  

      doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

                    predseda AS TUKE 

 

 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.                      


