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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 využívaním jej majetku a finančných prostriedkov 
poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy.   

 

 
 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach sa vo svojej činnosti riadi Štatútom Správnej rady, ktorý bol schválený 
na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach dňa 15. 4. 2009 a odsúhlasený na Akademickom senáte 
UPJŠ v Košiciach dňa 21. 5. 2009. Štatút Správnej rady nadobudol účinnosť jeho schválením ministrom 
školstva SR dňa 30. 9. 2009. Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 v Košiciach zo dňa 25. 2. 2003 ministrom školstva, 
t. j. 30. 9. 2009.  
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I. 
ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
 

Priezvisko Meno Titul Funkčné  
Obdobie 
 

Kvóta 

Šipoš Štefan 
 

Ing. od 24.04.2014 
do 24.04.2020 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Király Ján Ing. od 15.11.2011  
do 15.11.2017 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Ondáš 
 

Jozef RNDr., PhD., MBA od 14.01.2014  
do 14.01.2020 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Pitorák Martin Ing. od 15.11.2011 
do 15.11.2017 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Hruška Ivan  Ing. od 12.04.2016  
do 12.04.2022 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Trebuľa Zdenko JUDr. od 14.01.2014  
do 14.01.2020 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
Odvolací dekrét z 29.12.2017, 
vzdanie sa funkcie člena správnej 

rady na vlastnú žiadosť. 

Bílek Ján Dr.h.c., JUDr., Ing. od 14.11.2014 
do 14.11.2020 

Navrhnutý ministrom školstva 
 

Figulová Andrea Mgr., PhD. od 20.12.2011 
do 20.12.2017  

Navrhnutá ministrom školstva 
 

Duda Richard Dipl. Ing., MBA od 17.10.2011 
do 17.10.2017 

Navrhnutý ministrom školstva 
 

Himič Peter Mgr., PhD. od 15.05.2015 
do 15.05.2021 

Navrhnutý ministrom školstva 
 

Klein Július PaedDr. Mgr., art. od 15.05.2015 
do 15.05.2021 

Navrhnutý ministrom školstva 
 

Jurkovič Jozef Mgr. od 11.11.2016 
do 11.11.2022 

Navrhnutý ministrom školstva 
 

Husár Ján prof., JUDr., CSc. od 12.04.2016 
do 12.04.2020 

Vymenovaný na návrh AS UPJŠ 
(zamestnanecká časť) 

Lipták 
 

František Mgr., Ing. od 16.03.2015 
do 16.03.2017 

Vymenovaný na návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 

Bánovčin Juraj MDDr. od 17.08.2017 
do 17.08.2019 

Vymenovaný na návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 

 
 

II. 
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
 
Dátum konania: 19. 5. 2017 
Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice 

 

 Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 

 

Prítomní: 
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Mgr. Jozef Jurkovič, 
Ing. Ján Király,  PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA, Ing. Martin Pitorák, Ing. 
Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 

Ospravedlnení: 
Dipl. Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Ivan Hruška  
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Prizvaní:  
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová 
(tajomníčka Správnej rady) 
 

 Program 
 

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2017 
3. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
4. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
6. Informácia o stave rekonštrukcie budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Ústavu chemických vied 

na Moyzesovej 11 v Košiciach, poškodenej rozsiahlym požiarom dňa 9. 12. 2016 
7. Rôzne 
8. Záver 

 

 Súpis uznesení Správnej rady UPJŠ v Košiciach podľa jednotlivých bodov programu 
 
ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2017 
 

Diskusný príspevok: 
- Absencia výziev projektov EŠIF sa prejavuje nižšími predpokladanými výnosmi v roku 2017 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
 

Uznesenie č. 1 / 19.5.2017 
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 2017.  

 
VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2016 
 

Diskusné príspevky: 
- zefektívňovať hospodársko-správnu agendu a naďalej skvalitňovať riadenie na univerzite 
- pokračovať v získavaní prostriedkov v rámci viaczdrojového financovania 
- vynaložiť snahu na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2017 

 
 

Uznesenie č. 2 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2016. Správna rada 
UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby zisk v objeme 1 118 333,81 € bol v zmysle §16a zákona 131/2002 
Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške, 
nakoľko UPJŠ nevykazuje stratu minulých rokov. 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2016 
 

Diskusné príspevky: 
- Rozvíjať naďalej vzťahy s mestom Košice, kultúrnymi inštitúciami a ďalšími spoločnosťami  
- Posilňovať výchovu doktorandov a mladých výskumných a pedagogických pracovníkov 

(vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ) 
- Podporovať mobility študentov a zamestnancov  
- Vytvárať podmienky pre zriaďovanie postdoktorandských miest na UPJŠ 
- Ocenenie snahy, že UPJŠ sa ako partner aktívne zapojila do výzvy na národný projekt IT 

Akadémia 
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Uznesenie č. 3 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 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 2016. 
 
 

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2016 

 

Uznesenie č. 4 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach  v súlade s ust. § 41 ods. 7  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2016 bez pripomienok. 
 
 

INFORMÁCIA O STAVE REKONŠTRUKCIE BUDOVY PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY -ÚSTAVU 
CHEMICKÝCH VIED NA MOYZESOVEJ 11 V KOŠICIACH, POŠKODENEJ ROZSIAHLYM POŽIAROM 
9. 12. 2016  
 

Rektor UPJŠ Pavol Sovák o stave rekonštrukcie budovy Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ na Moyzesovej 11 v Košiciach, ktorá bola dňa 9. 12. 2016 výrazne poškodená rozsiahlym požiarom. 
K informácii nebolo prijaté uznesenie. 
 
RÔZNE  
 
a)  TECHNOLOGICKÝ A INOVAČNÝ PARK UPJŠ (TIP-UPJŠ) 
 
Diskusné príspevky: 

- K zásadám delenia výkonov: nielen zapojenie expertov z TIP-UPJŠ, ale aj domácich 
zamestnancov má vychádzať z potrieb fakúlt a univerzity a riadiť sa osobitnými predpismi     

- Vypracovať precízny komunikačný plán a predstaviť projekt cieľovým skupinám (partnerom) 
v podnikateľskej sfére 

 

Uznesenie č. 5 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu rektora UPJŠ Pavla Sováka o zámere 
zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ) a vyjadruje podporu k predloženému zámeru 
zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ). 
 
 

b) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SPRÁVNEJ RADY  
    (nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva UPJŠ kúpou pozemku v k.ú. Danišovce) 
 
 

Uznesenie č. 6 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s nadobudnutím nehnuteľného majetku 
do vlastníctva UPJŠ kúpou pozemku na parc. č. 91 o výmere 1 343 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. 
Danišovce, obec Danišovce okres Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č. 164 za účelom realizácie 
prístavby k existujúcemu objektu ÚVZ Danišovce, a to za cenu určenú v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 
 
 

c) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
    (uzavretie Dodatku č. 2  k nájomnej zmluve pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach) 
 

Uznesenie č. 7 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím Dodatku č. 2 k nájomnej 
zmluve na dobu 12 rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, Košice, IČO: 31313949, zastúpenej 
prof. RNDr. A. Feherom, DrSc. Jedná sa o prenájom telocvične T1 o výmere 272,74 m2, nachádzajúcej 
sa v Košiciach, Park Angelinum 9. Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti Klubu 
karate. 
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  d)  ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
       (predĺženie doby nájmu u nájomcu VÚSCH, a. s. Košice) 
 

Uznesenie č. 8 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na dobu 5 rokov 
u nájomcu VÚSCH, a. s. Košice za účelom vykonávania administratívnych prác nájomcom v priestoroch 
budovy v užívaní LF UPJŠ, Tr. SNP č. 1, Košice, III. sekcia, kancelária o výmere 15,84 m2.. 

 
   e) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
       (predĺženie doby výpožičky u vypožičiavateľa Ústav experimentálnej fyziky SAV v budove PF) 
 

Uznesenie č. 9 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ udeľuje  predchádzajúci súhlas s predĺžením doby výpožičky na 5 
rokov u vypožičiavateľa Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice za účelom vykonávania vedecko-
výskumných prác vypožičiavateľom v budove v užívaní PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice. Jedná sa 
o priestory prízemia a suterénu budovy PF UPJŠ o celkovej výmere 902,54 m2. 

  
    f) NÁVRH NA UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ 
 

Uznesenie č. 10 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2016, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2016. 

  
  g) NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH    

V ROKU 2018 
 

Uznesenie č. 11 / 19.5.2017 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2018: kladný hospodársky výsledok za rok 2017, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov. 

 
 

Dátum konania: 13. 12. 2017 
Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice   

 
Prítomní: 
MDDr. Juraj Bánovčin, Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, prof. JUDr. 
Ján Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA,  
 

Ospravedlnení:  
Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa 
  
Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová 
(tajomníčka Správnej rady) 
 

 Program 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o plnení Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2016 - 2021 
3. Rôzne 
4. Záver 
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 Závery k bodu 1) programu zasadnutia 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach Ján Husár na základe prezenčnej listiny konštatoval, že 
správna rada nie je uznášania schopná. Zároveň informoval o zmenách v zozname členov SR: 

- Ukončenie členstva: Richard Duda, Ján Király, Martin Pitorák  
- Nový člen: Juraj Bánovčin  
- Žiadosť o ukončenie členstva: Zdenko Trebuľa  

 

 Záver k bodu 2) programu zasadnutia 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala správu o plnení Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2016 až 
2021. Uznesenie k tejto správe však nebolo prijaté, pretože správna rada nebola uznášania schopná. 
 
Diskusné príspevky: 

- Potreba nachádzať motivačné mechanizmy pre uchádzačov o štúdium na tie študijné programy, 
ktoré v súčasnosti vykazujú veľmi nízky počet študentov (nedostatočný výtlak pre prax). 

- Základňa kvalitných uchádzačov o štúdium na univerzite musí byť budovaná na tých stredných 
školách a gymnáziách, ktoré obsadzujú v rebríčkoch kvality vzdelávania popredné miesta.    

- Podporné stimuly o vzbudenie záujmu u žiakov študovať niektorý z odborov na univerzite je 
nevyhnutné zaujímavými formami vytvárať už na prvom a druhom stupni základných škôl. 

- Vyjadrenie uznania nad pravidelným úspešným umiestnením sa UPJŠ v medzinárodných 
rankingoch a celosvetových hodnoteniach univerzít.  

- Kooperácia tretieho sektoru s univerzitou v rozvoji Univerzitných vedeckých parkov vyžaduje 
najskôr predloženie konkrétneho ekonomického modelu zo strany univerzity s jasnými cieľmi 
požadovanej podpory a s poukázaním na kľúčové faktory úspechu. V biznis pláne je potrebné 
poukázať na všetky príležitosti a riziká, predložiť marketingový plán 

 

 Závery k bodu 3) programu zasadnutia 
 

a) Žiadosť o súhlas SR s uzavretím nájomnej zmluvy pre TJ Slávia UPJŠ  
Uznesenie k predmetnej žiadosti nebolo prijaté, nakoľko SR nebola uznášania schopná - neboli 
prítomné dve tretiny z celkového počtu členov. Žiadosť bude znovu prerokovaná na najbližšom 
zasadnutí SR v roku 2018. 
 

b) Žiadosť o súhlas SR s predĺžením doby výpožičky a nájmu  
- u vypožičiavateľov  Košický bridžový klub, o.z. Košice a KOR OZPŠaV pri UPJŠ  
- u nájomcov Bernadclub Košice s.r.o. Košice a Orange Slovensko, a.s. Bratislava  
Uznesenie k predmetnej žiadosti nebolo prijaté, nakoľko SR nebola uznášania schopná - neboli 
prítomné dve tretiny z celkového počtu členov. Žiadosť bude opätovne predložená k schváleniu 
na najbližšom zasadnutí SR v roku 2018. 
 

c) Žiadosť o súhlas SR so zúčtovaním zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia prenajatého 
majetku po skončení nájomného pomeru do nákladov UPJŠ   
Uznesenie k predmetnej žiadosti nebolo prijaté, nakoľko SR nebola uznášania schopná - neboli 
prítomné dve tretiny z celkového počtu členov. Žiadosť bude znovu prerokovaná na najbližšom 
zasadnutí SR v roku 2018   
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III. 
ZÁVER 

 
Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 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 využije vo svojej činnosti.. 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach (SR) vyjadruje poďakovanie vedeniu UPJŠ za spoluprácu a za vytváranie 
dôstojných podmienok pre uskutočňovanie zasadnutí SR. 
 
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 11. 5. 2018. 
 
   
 
 
 
 
Vypracovala:                   prof. JUDr. Ján Husár, CSc.            
Mgr. Adriana Sabolová                                 predseda  
Tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach                                      Správnej rady UPJŠ v Košiciach 


