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I. ÚVOD 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach (ďalej len „správna rada“) je orgán, ktorý bol ustanovený v zmysle 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). Vznik správnej rady bezprostredne súvisí 
s transformáciou vysokých škôl z rozpočtových organizácií na verejnoprávne inštitúcie, s prechodom 
vlastníctva majetku štátu do vlastníctva verejných vysokých škôl a s ich prechodom na systém viac 
zdrojového financovania. Správna rada je orgán, ktorého poslaním je uplatňovanie a presadzovanie 
verejného záujmu činnosti UPJŠ najmä v súvislosti s vyuţívaním jej majetku a finančných prostriedkov 
poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy.   

 
Správna rada UPJŠ sa vo svojej činnosti riadi Štatútom Správnej rady, ktorý bol schválený na zasadnutí 
Správnej rady dňa 15. 4. 2009 a odsúhlasený na Akademickom senáte UPJŠ dňa 21. 5. 2009. Štatút 
Správnej rady nadobudol účinnosť jeho schválením ministrom školstva SR dňa 30. 9. 2009. Správna 
rada UPJŠ sa vo svojej činnosti ďalej riadi Rokovacím poriadkom Správnej rady, ktorý bol schválený na 
zasadnutí Správnej rady dňa 15. 4. 2009 a nadobudol účinnosť dňom zrušenia Štatútu Správnej rady 
UPJŠ zo dňa 25. 2. 2003 ministrom školstva, t. j. 30. 9. 2009.  

 
II. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Meno Priezvisko Titul Funkčné  

obdobie 
Kvóta Zamestnávateľ 

Dvorský Peter  od 01.12.2009 
do 01.12.2015 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Slovenské  
národné divadlo 
Bratislava 

Ondáš 
 

Jozef RNDr., PhD.,  
MBA. 

od 14.11.2007  
do 14.11.2013 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

T - Systems 
Slovakia s.r.o. 
Košice 

Pitorák Martin Ing. od 15.05.2005  
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

U.S.Steel s.r.o. 
Košice 

Porvažník  Marián JUDr. od 15.05.2005  
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Drevopil Slovakia 
s.r.o., Košice 

Tkáč Michal RNDr., Ing. od 14.11.2007 
do 14.11.2013 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Dopravný podnik 
Mesta Košice 

Trebuľa Zdenko JUDr. od 14.11.2007 
do 14.11.2013 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Košický 
samosprávny kraj 

Bílek Ján Ing., JUDr. od 19.09.2008 
do 19.09.2014 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Advokát 
Košice 

 Šebo Branislav Ing., MBA od 10.12.2010 
do 10.12.2016 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

IBM Slovensko 
s.r.o., Bratislava 

 Himič Peter Mgr., PhD. od 15.05.2009 
do 15.05.2015 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Štátne divadlo 
Košice 

Klein Július PaedDr, 
Mgr., art. 

od 15.05.2009 
do 15.05.2015 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Štátna filharmónia  
Košice 

Sabol František MUDr., PhD. od 15.05.2009 
do 15.05.2015 

Navrhnutý 
ministrom školstva 
 Odvolaný   

        10.12.2010 

VÚSCH a.s. 
Košice 

Šipoš  Štefan Ing. od 15.05.2005 
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Slovenská 
sporiteľňa, Košice 

Tóth Attila Ing., CSc. od 15.05.2005 
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Novitech a.s. 
Košice 

Husár Ján doc., JUDr.,  
CSc. 

od 10.12.2007 
do 10.12.2011 

Vymenovaný na  
návrh AS UPJŠ 
(zamestnan. časť) 

Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach 
 

Makóová Erika Bc. od 01.12.2009 
do 01.12.2011 

Vymenovaná na  
návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 

Filozofická fakulta 
UPJŠ v Košiciach 
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III. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ   
 
III. a) 
Dátum konania: 1. 6. 2010  
Miesto konania: Kancelária rektora, rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2 

P r o g r a m :   Otvorenie 
  Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009 

Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
 Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2010 

  Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
 Rôzne  

                         
Informácie o zasadnutí  
 
V súlade s čl 5  ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach bol overením správnosti 
písomného záznamu zo zasadnutia poverený Mgr. Peter Himič, PhD. 
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predloţil členom správnej rady Výročnú 
správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009. Informoval o projektovej úspešnosti univerzity 
v získavaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, čo výrazne pomohlo k  zlepšeniu 
vybavenia vedeckých pracovísk. V roku 2009 výskumné kolektívy univerzity, vo viacerých prípadoch 
ako súčasť výskumných konzorcií, boli úspešné v rámci Operačného programu Výskum a vývoj – Výzvy 
na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce. 
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predloţil členom správnej rady Výročnú 
správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009. Kvestor UPJŠ v Košiciach Ing. Stanislav Benčo 
informoval prítomných o hospodárskom výsledku univerzity, ktorý bol ziskový v celkovej činnosti vo 
výške 1 105 380,80 €. Spojením úsilia všetkých súčastí univerzity sa podarilo dosiahnuť kladný 
hospodársky výsledok, vyrovnávajúci stratu z minulých rokov s moţnosťou tvorby rezervného fondu.    
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predloţil členom správnej rady 
Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2010. Kvestor UPJŠ v Košiciach Ing. Stanislav Benčo informoval 
prítomných o rozdelení dotácie Ministerstva školstva SR na UPJŠ na rok 2010, ako aj o rozpočte UPJŠ 
na rok 2010, ktorý bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 18. 3. 2010. 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. predloţil členom správnej rady 
Správu o činnosti správnej rady UPJŠ za rok 2009. Tajomníčka správnej rady Mgr. Adriana Sabolová 
prítomných informovala o zasadnutiach správnej rady počas roka 2009, o účasti jej členov na 
jednotlivých zasadnutiach, o vyjadreniach a odporúčaniach správnej rady, o zmenách v zloţení členstva 
počas roka 2009 a o súpise rozhodnutí správnej rady.  
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. predloţil na prerokovanie členom správnej 
rady: 
 

o Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
o Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
o rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2010 
o Správu o činnosti správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2009  
o  návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺţením doby nájmov u nájomcov: 

Súkromná materská škola Košice, Základná škola s materskou školou pri zdravotnom zariadení 
Košice, Orange Slovensko, bufet Cvoreňová Anna Košice a TJ Slávia UPJŠ v Košiciach 

o  návrh na valorizáciu platu rektora UPJŠ - prof. MUDr. L. MIrossaya, DrSc.   
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o  návrh  kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach - prof. MUDr. 
Ladislavovi Mirossayovi, DrSc.  

o návrh finančnej odmeny  rektorovi UPJŠ v Košiciach - prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, 
DrSc. v súlade s uznesením č. 6/2009 zápisnice č. 2/2009 zo zasadnutia správnej rady UPJŠ, 
konaného dňa 15. 5. 2009 (za kladný hospodársky výsledok za rok 2009,  úspešnosť 
v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, úspešnosť v získavaní mimodotačných 
zdrojov. 

      
 
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí 
 

Člen 
Správnej rady 

Účasť / neúčasť 
1. 6. 2010 

Ing. JUDr. Ján Bílek Prítomný 

Peter Dvorský Ospravedlnený 

Mgr, Peter Himič, PhD. Prítomný 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc. Prítomný 

PaedDr. Mgr., art  Július Klein Prítomný 

Bc. Erika Makóová Prítomný 

RNDr. Jozef Ondáš, PhD, MBA. Ospravedlnený 

Ing. Martin Pitorák Prítomný 

JUDr. Marián Porvaţník Ospravedlnený 

MUDr. František Sabol, PhD. Prítomný 

Ing. Štefan Šipoš Prítomný 

RNDr., Ing. Michal Tkáč Prítomný 

Ing. Attila Tóth, CSc. Ospravedlnený 

JUDr. Zdenko Trebuľa Prítomný 

 
 
Vyjadrenia a odporúčania správnej rady 
 

o správna rada oceňuje dosiahnuté výsledky v činnosti UPJŠ za rok 2009 
o správna rada odporúča zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 2009  
o správna rada oceňuje dosiahnuté výsledky v hospodárení UPJŠ za rok 2009 
o správna rada odporúča schváliť Výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 2009  
o správna rada odporúča schváliť rozpočet UPJŠ na rok 2010 
o správna rada odporúča schváliť Správu o činnosti správnej rady UPJŠ za rok 2009  
o správna rada odporúča udeliť predchádzajúci súhlas s predĺţením doby nájmov u nájomcov: 

Súkromná materská škola Košice, Základná škola s materskou školou pri zdravotnom zariadení 
Košice, Orange Slovensko, bufet Cvoreňová Anna Košice a TJ Slávia UPJŠ v Košiciach 

o správna rada odporúča zobrať na vedomie informáciu o valorizovanom funkčnom plate rektora 
UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc. 

o správna rada odporúča schváliť kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ prof. 
MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. v roku 2011, ak univerzita dosiahne kladný hospodársky výsledok 
za rok 2010, bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
a z mimodotačných zdrojov 

o správna rada odporúča schváliť finančnú odmenu rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, 
DrSc. za kladný hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2009, za úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov a za získavanie mimodotačných zdrojov 
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Súpis rozhodnutí správnej rady 
 

Uznesenie č. 2/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na 
vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009 s tým, ţe oceňuje dosiahnuté 
výsledky v činnosti univerzity v roku 2009.   
 
Uznesenie č. 3/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Výročnú 
správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009. 
 
Uznesenie č. 4/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet 
UPJŠ v Košiciach na rok 2010. 
 
Uznesenie č. 5/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 
2009. 
 
Uznesenie č. 6/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 17/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 259/1993 Z. 
z. o Slovenskej lesníckej komore schvaľuje ţiadosti o predĺţenie doby nájmov a udeľuje predchádzajúci 
súhlas u nájomcov: 
 
Nájomca Dátum 

uzavretia  
zmluvy 

Doba 
trvania 
nájmu 

Prenajatý 
priestor 
v m

2 

Cena  
/m

2
/rok 

Zľava Nájom/rok 
 

Navrhovaná 
doba 
nájmu 

Súkromná 
materská 
škola, 
Košice 

25.02.2010 01.03.2010 
- 
28.02.2011 

administr. 
priest.- 
349 m

2
 

40 € 50 % 7 561 € 10 rokov 

servis. 
priest. 
83 m

2
 

14 € 

Základná 
škola 
s materskou 
školou pri 
zdravotnom 
zariadení, 
Košice 

29.12.2009 01.01.2010 
- 
31.12.2010 

administr. 
priest.- 
111,5 m

2
 

23 € 50 % 1 282,50 € 5 rokov 

Orange 
Slovensko 

14.01.2010 01.01.2010 
- 
31.12.2010 

časť 
strechy 
budovy  
45,5 m

2
 

- - 8 761 € 5 rokov 

Cvoreňová 
Anna, 
Košice 

01.01.2010 01.01.2011 administr. 
priest.- 
361,1 m

2
 

30 € 50 % 5 712,75 € 5 rokov 

administr. 
priest.- 
35,1 m

2
 

10 € 

sklad 
10,5 m

2
 

23 € 

TJ Slávia 
UPJŠ v 
Košiciach 

16.04.2010 20.04.2010 
- 
19.10.2010 

Tenisové 
kurty –  
3 604 m

2
 

4 € 50 % 3 604 € 5 rokov 
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Uznesenie č. 7/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie valorizovaný funkčný plat rektora UPJŠ prof. MUDr. 
L. Mirossaya, DrSc. v súlade s nariadením vlády č. 578/2009 Z. z. zo dňa 9. 12. 2009 (platným 
s účinnosťou od 1. 1. 2010), ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. 
  
Uznesenie č. 8/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektora UPJŠ 
v Košiciach, platné pre rok 2011 (kladný hospodársky výsledok za rok 2010, úspešnosť v  získavaní 
finančných prostriedkov z eurofondov a v získavaní mimodotačných zdrojov 
 
Uznesenie č. 9/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje finančnú odmenu pre rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc., a to v súlade s uznesením č. 6/2009 zápisnice č. 2/2009 zo zasadnutia 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach, konaného dňa 15. 5. 2009 (za kladný hospodársky výsledok za rok 
2009, za úspešnosť univerzity v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a z mimodotačných 
zdrojov. 
 
III. b) 
Dátum konania: 15. 12. 2010  
Miesto konania: Dom hostí Úradu vlády SR, Mánesova 1, Košice 

P r o g r a m :   Otvorenie 
            Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 aţ 2017 
            Rôzne  

                        Záver  
 
Informácie o zasadnutí  
 
V súlade s čl 5  ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach bola overením správnosti 
písomného záznamu zo zasadnutia poverená Bc. Erika Makóová. 
  
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. informoval členov správnej rady o  príprave 
Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2011 aţ 2017. V súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov poţiadal o vyjadrenie k tomuto dokumentu. 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. predloţil na prerokovanie členom správnej 
rady: 
 
o návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺţením doby nájmu na 10 rokov u nájomcu 

Ing. P. Ţelinského , s ktorým má univerzita uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom priestorov 
umyvárne v garáţach na Sládkovičovej ul. v Košiciach; 

o návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺţením doby nájmu u nájomcu Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava na dobu 5 rokov v budove Teoretických 
ústavov, Trieda SNP 1 v Košiciach; 

o návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy o nájme priestorov starej 
budovy bývalého Edičného strediska UPJŠ na Mánesovej ul. 23 v Košiciach na dobu 10 rokov 
s MVDr. K. Čulenovou za účelom realizácie výchovy a vzdelávania detí a s tým súvisiacich 
relaxačno-pohybových aktivít 
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Účasť jednotlivých členov na zasadnutí 
 

Člen Správnej rady  Účasť / neúčasť 1. 6. 2010   

Ing. JUDr. Ján Bílek Prítomný 

Peter Dvorský Ospravedlnený 

Mgr, Peter Himič, PhD. Prítomný 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc. Prítomný 

PaedDr. Mgr., art  Július Klein Ospravedlnený 

Bc. Erika Makóová Prítomný 

RNDr. Jozef Ondáš, PhD, MBA. Prítomný 

Ing. Martin Pitorák Prítomný 

JUDr. Marián Porvaţník Ospravedlnený 

Ing. Branislav Šebo, MBA Ospravedlnený 

Ing. Štefan Šipoš Prítomný 

RNDr., Ing. Michal Tkáč Prítomný 

Ing. Attila Tóth, CSc. Prítomný 

JUDr. Zdenko Trebuľa Prítomný 

 
Odporúčania správnej rady k Dlhodobému zámeru UPJŠ na roky 2011 až 2017 
 

o vytvárať podmienky pre rozvoj umeleckého školstva prostredníctvom postupného získavania 
akreditácií tomu zodpovedajúcich študijných odborov (hudobné, tanečné, divadelné disciplíny) 
na Filozofickej fakulte UPJŠ 

o podporovať vznik a rozvoj medziuniverzitných študijných programov formou posilňovania 
spolupráce v oblasti, vzdelávania, vedy a výskumu s ostatnými univerzitami v Košiciach 

o podporovať centralizáciu vysokoškolských centier na Slovensku 
o aktívne reagovať na výzvy Európskej únie 
o zriadiť Centrum inovácií za účelom rozvoja inovačnej vedy ako holistickej vedeckej disciplíny 

a vybudovania inovačných zón na jednotlivých fakultách 
o vybudovať moţnosti vytvorenia postgraduálneho štúdia pre podnikateľov 
o vytvárať a posilňovať spoluprácu univerzity so subjektmi  súkromného a verejného sektora 

 
Súpis rozhodnutí správnej rady 
 
Uznesenie č. 11/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách vyjadrila návrhy a odporúčania k príprave dokumentu Dlhodobý zámer UPJŠ na 
roky 2011 aţ 2017 (uznesenie č. 11/2010).; 

 
Uznesenie č. 12/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady SR č. 259/1993 Z. 
z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov udelila 
predchádzajúci súhlas s predĺţením doby nájmu nájomcovi Ing. Petrovi Ţelinskému, Sobrance na 
prenájom priestorov umyvárne v garáţach na Sládkovičovej ul. v Košiciach na obdobie 10 rokov. 
 
Uznesenie č. 13/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady SR č. 259/1993 Z. 
z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov udelila 
predchádzajúci súhlas s predĺţením doby nájmu nájomcovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou na dobu 5 rokov v budove Teoretických ústavov na Triede SNP č. 1 v Košiciach. 
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Uznesenie č. 14/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady SR č. 259/1993 Z. 
z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov udelila 
predchádzajúci súhlas s uzavretím zmluvy o nájme pre MVDr. Kornéliu Čulenovú, Košice na prenájom 
priestorov starej budovy bývalého Edičného strediska UPJŠ na Mánesovej ul. 23 v  Košiciach na dobu 
10 rokov. 
 
IV. HLASOVANIE PER ROLLAM 
 
V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej 
rady UPJŠ prebehlo v dňoch 14. 01. 2010 aţ 12. 02. 2010 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“:  

o Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s návrhom rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava 
Mirossaya, DrSc. s odpísaním pohľadávky,  ktorú má Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vo výške 
65 112,60 USD, a to v  súlade s ust. článku 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.   

 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet kladných hlasov „za“: 10 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdrţal sa“: 4 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie č. 1/2010: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udelila predchádzajúci súhlas s návrhom rektora UPJŠ prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc. s odpísaním pohľadávky,  ktorú má Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vo 
výške 65 112,60 USD, a to v  súlade s ust. článku 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. 
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
 
V. ZÁVER 
 
Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 
obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej rady, významné osobnosti 
z praxe, samosprávnych orgánov a verejnoprávnych inštitúcií poskytli univerzite odporúčania, rady, 
tvorivé podnety, ako aj rôznorodé stanoviská, ktoré univerzita vyuţije vo svojej činnosti.. 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pravidelne zverejňuje informácie o zasadnutiach Správnej 
rady UPJŠ na univerzitnej webovej stránke v časti „Informácie pre verejnosť a médiá“: 
http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/spravna-rada/. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ 
v Košiciach bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 28. 4. 2011. 
 

 
 

                                           doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
         predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 

 

Vypracovala: 
Mgr. Adriana Sabolová, tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach 


