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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 15.04.2009 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 15.04.2009 a nadobudol 
účinnosť dňom zrušenia Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 25.02.2003 ministrom školstva, 
t. j. 30.09.2009.  
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I. 
ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
 

Priezvisko Meno Titul Funkčné  
obdobie 
 

Kvóta 

Šipoš Štefan 
 

Ing. od 24.04.2020 
do 24.04.2026 
 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Király Ján Ing. od 10.01.2018  
do 10.01.2024 
 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Pitorák Martin Ing. od 10.01.2018  
do 10.01.2024 
 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Hruška Ivan  Ing. od 12.04.2016  
do 12.04.2022 
 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Vašiv Vladislav JUDr. od 23.03.2018 
do 23.03.2024 
 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Girman Juraj Ing. od 16.07.2020 
do 16.07.2026 
 

Navrhnutý rektorom UPJŠ 
 

Potokárová 
 
 

Lucia Mgr. od 15.05.2021 
do 15.05.2027 

Navrhnutá ministrom školstva 

Bidulský  Róbert doc., Ing., PhD. od 16.07.2020 
do 16.07.2026 
 

Navrhnutý ministrom školstva 

Trnka Rastislav Ing. od 17.08.2018 
do 17.08.2024 
 

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 
Odvolaný k 20.08.2021 

Miko Ladislav doc. RNDr., PhD. od 14.11.2020 
do 14.11.2026 
 

Navrhnutý ministrom školstva 

Nebeský 
 
 

Ľubomír PhDr., Mgr., PhD. od 15.05.2021 
do 15.05.2027 

Navrhnutý ministrom školstva 

Tekeli Jozef doc., JUDr., PhD. od 22.05.2020 
do 22.05.2024 
 

Vymenovaný na návrh AS UPJŠ 
(zamestnanecká časť) 

Jánošík Jakub  MDDr. od 03.01.2020 
do 03.01.2022 
 

Vymenovaný na návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 
Odvolaný k 20.03.2021 

Tomaš 
 

Lukáš JUDr. od 21.03.2021 
do 21.03.2023 

Vymenovaný na návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 
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II. 
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
 
Dátum konania: 17. 5. 2021 
Miesto konania:  Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice 
Kombinovaným spôsobom (online prostredníctvom portálu webex / prezenčne) 

 
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Prítomní (prezenčnou formou): 
Ing. Juraj Girman, Ing. Ján Király, doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., Ing. Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš, 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Lukáš Tomaš 
 

Prítomní (virtuálnou formou): 
doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD., Ing. Ivan Hruška, Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Rastislav Trnka 
 

Ospravedlnený:  
JUDr. Vladislav Vašiv  
 

Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor UPJŠ), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor UPJŠ), doc. JUDr. 
Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), Mgr. Adriana Sabolová 
(tajomníčka Správnej rady UPJŠ) 
 
Program 
 

1. Úvod 
2. Výročná správa UPJŠ v Košiciach za rok 2020 

a) Správa o činnosti  
b) Správa o hospodárení 

3. Rozpočet UPJŠ v Košiciach (rozpis výnosov a nákladov) na rok 2021 
4. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2020 
5. Rôzne 

a) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
b) Informácia o záznamoch výsledkov hlasovania členov Správnej rady UPJŠ spôsobom per 

rollam zo dňa 29.09.2020 a 01.02.2021 
c) Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v nadchádzajúcom roku 2022 
d) Návrh na schválenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach na základe splnenia 

kritérií, ktoré boli prijaté uznesením č. 7 na zasadnutí správnej rady dňa 12.6.2020 
6. Záver 

 
Súpis diskusných príspevkov a prijatých uznesení   
 

 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2020 
 
Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2020 bola obsahovo spracovaná podľa čl. 6 Smernice 
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania 
výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. Jej osnovu tvoria 
základné informácie o univerzite; prehľad najdôležitejších faktov a činností; informácie o poskytovanom 
vysokoškolskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní; informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti, oblasť ľudských zdrojov, podporné činnosti, rozvojové aktivity; medzinárodné aktivity, vzťahy 
s verejnosťou.  
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Diskusné príspevky:   
 
- Naďalej podporovať trend rozvoja spolupráce univerzity so súkromným sektorom;  
- Iniciovať aktívne zapájanie sa študentov a absolventov do rozvojových aktivít univerzity s cieľom 

využiť jej inovatívny potenciál;    
- Budovať marketingovú infraštruktúru univerzitných vedeckých a technologických parkov ako súčasť 

Košického klastra nového priemyslu (CNIC). Členovia SR ocenili zámer vzniku CNIC, nakoľko 
predstavuje pól vedeckej, technickej a priemyselnej excelentnosti v oblastiach biomedicíny, 
biotechnológie, digitálnych technológií, progresívnych materiálov a zelených technológií s dosahom 
nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj na celé územie Slovenska. 

 

Uznesenie č. 3 / 17.05.2021 
 

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 2020. 

 
 VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2020 

 
Obsahovú časť Výročnej správy o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2020 tvorí ročná účtovná 
závierka (súvaha, výkazy ziskov a strát, rozbor hospodárskeho výsledku), analýza výnosov a nákladov 
(analýza čerpania mzdových výdavkov, hospodárenie jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity, analýza 
výdavkov na štipendiá, sociálna podpora študentov), vývoj fondov, rekapitulácia zúčtovania so štátnym 
rozpočtom (bežná a kapitálová dotácia, čerpanie kapitálových výdavkov z iných zdrojov), návrh 
zúčtovania hospodárskeho výsledku. 
 
Diskusné príspevky: 
 
- Naďalej podporovať aktivity univerzity za účelom vyššieho podielu na výnosoch z podnikateľskej 

činnosti v zmysle rozšírenia spolupráce UPJŠ s podnikateľskými subjektami;  
- Zhodnotenie miery spokojnosti k prioritám v rámci zveľaďovania majetku univerzity a čerpania 

mzdových prostriedkov. 
 

Uznesenie č. 4 / 17.05.2021 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2020 
s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2020. Správna rada 
UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby získaný zisk 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. 

 

 ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH (ROZPIS VÝNOSOV A NÁKLADOV) NA ROK 2021 
 
Prezentácia rozpisu nákladov a výnosov UPJŠ v Košiciach v zmysle Pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ 
pre roky 2016-2021 (dotačné) a plánov nákladov a výnosov zostavených rektorátom, fakultami a útvarmi 
UPJŠ (mimo dotačné). Rozpis nákladov na rok 2021 spolu: 62 604 365 € (dotačné 44 448 880 €, 
mimodotačné 18 155 485 €). Rozpis výnosov na rok 2021 spolu: 63 033 744 € (dotačné 44 422 233 €, 
mimodotačné 18 611 512 €). Plánovaný hospodársky výsledok: 429 379,57 €. 
 
Diskusné príspevky: 
 
Rozprava k vývoju fondov, tvorených na UPJŠ, k stavu a tvorbe rezervného fondu, ako aj k analýze 
čerpania mzdových prostriedkov 
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Uznesenie č. 5 / 17.05.2021 
 

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 (rozpis výnosov a nákladov) na rok 2021. 

 
 SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2020 

 
Správa obsahuje základné údaje o činnosti SR, prehľad zmien v personálnom zložení SR, závery 
a odporúčania členov SR na svojich zasadnutiach. Prvé zasadnutie v hodnotenom období sa konalo 
12.6.2020. Členovia SR poskytli univerzite odporúčania, rady, tvorivé podnety, ako aj rôznorodé 
stanoviská, ktoré univerzita využije vo svojej činnosti. Ďalšie zasadnutie bolo plánované 18.12.2020, 
avšak vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19 a platné opatrenia 
hlavného hygienika SR bolo zrušené. Hlasovanie SR spôsobom per rollam sa v roku 2020 uskutočnilo tri 
krát (31.3. - 3.4.2020; 7.4. - 11.4.2020; 25.9. - 28.9.2020). 
 

Uznesenie č. 6 / 17.05.2021 
 

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 berie na vedomie Správu 
o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2020. 

 
 RÔZNE 

 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
 

Uznesenie č. 7 / 17.05.2021 
 

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 udeľuje predchádzajúci 
súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov pre nájomcu ALMIKAN, s. r. o. Košice za účelom 
prenájmu nebytových priestorov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 v Košiciach vo 
výmere 81,30 m2 - oddychovej zóny pre študentov a zamestnancov UPJŠ v Košiciach. 

 
Informácia o záznamoch výsledkov hlasovania členov Správnej rady UPJŠ spôsobom per rollam 
zo dňa 29.09.2020 a 01.02.2021 
 

Uznesenie č. 8 / 17.05.2021 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o záznamoch výsledkov hlasovania členov 
SR spôsobom per rollam zo dňa 29.09.2020 a 01.02.2021. 

 
Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v nadchádzajúcom roku 2022 
 

Uznesenie č. 9 / 17.05.2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2022 nasledovne: kladný hospodársky výsledok za rok 2021, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov. 
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Návrh na schválenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach na základe splnenia kritérií, 
ktoré boli prijaté uznesením č. 7 na zasadnutí správnej rady dňa 12.6.2020 
 

Uznesenie č. 10 / 17.5.2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 
finančnú odmenu za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2020, úspešnosť v získavaní 
finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov, a to na základe toho, že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala 
uznesením č. 7 na svojom zasadnutí dňa 12. 6. 2020.  

 
 
Dátum konania: 9. 12. 2021 
Miesto konania:  Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice 
Kombinovaným spôsobom (online prostredníctvom portálu webex / prezenčne) 

 
 
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Prítomní (prezenčnou formou): 
Ing. Juraj Girman, Ing. Martin Pitorák, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
 

Prítomní (online formou): 
doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD., doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.,  
Mgr. Lucia Potokárová, Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Lukáš Tomaš, JUDr. Vladislav Vašiv 
 

Ospravedlnení:  
Ing. Ivan Hruška, Ing. Ján Király, Ing. Rastislav Trnka 
 

Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor UPJŠ), prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (prorektor UPJŠ), 
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (prorektor UPJŠ), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor UPJŠ), doc. 
JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), Mgr. Adriana 
Sabolová (tajomníčka Správnej rady UPJŠ) 
 
Program 
 
1. Výročná správa o kvalite vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 

2020/2021  
2. Informácia o priebehu procesu implementácie vnútorného systému kvality na UPJŠ v Košiciach 

 
Súpis diskusných príspevkov a prijatých uznesení   
 

 VÝROČNÁ SPRÁVA O KVALITE VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NA UPJŠ 
V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021  

 
Predkladaná správa sumarizuje najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele, dáta, informácie a vývojové 
trendy s cieľom analyzovať ich, vyhodnotiť úroveň kvality vzdelávania na UPJŠ 1., 2. a spojenom 1. a 2. 
stupni štúdia v dennej i externej forme v akademickom roku 2020/2021 a následne vytvoriť predpoklad 
pre prijímanie opatrení na ďalší rozvoj UPJŠ v tejto oblasti jej činnosti z úrovne vedenia univerzity. 
 

Uznesenie č. 13 / 09.12.2021 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie Výročnú správu o kvalite vysokoškolského vzdelávania 
na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2020/2021.    
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 INFORMÁCIA O PRIEBEHU PROCESU IMPLEMENTÁCIE VNÚTORNÉHO SYSTÉMU 
KVALITY NA UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Diskusné príspevky: 
 
- Členovia SR ocenili komplexnosť oboch správ, predložených v rámci programu rokovania 

a pozitívne zhodnotili dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti procesu 
implementácie vnútorného systému kvality na UPJŠ.  

- Odporučili naďalej posilňovať postavenie UPJŠ vo vzdelávacom priestore pre domácich 
i zahraničných študentov a zvýšiť reálne možnosti uplatnenia jej absolventov  v praxi. Zároveň 
systematicky monitorovať, prehodnocovať a skvalitňovať študijné programy v súlade s vnútorným 
systémom kvality, reflektujúc na spoločenskú potrebu a technologické trendy. Zacieliť pozornosť na 
kvalitu doktorandského štúdia a rozvoj grantového systému pre doktorandov.   

- Navrhli zabezpečiť primeranú náročnosť na absolventov jednotlivých fakúlt, napr. analýzou počtu 
neúspešných študentov predčasne končiacich štúdium, počtu prerušení štúdia, či dôvodov štúdia 
v nadštandardnej dĺžke štúdia. Realizáciou prieskumov medzi absolventmi získavať informácie 
o uplatnení absolventov v praxi, monitorovať ich spokojnosť so štúdiom a prijímať návrhy na 
zvýšenie kvality vzdelávania. Budovať poskytovanie kariérových služieb a podporovať 
zamestnanosť študentov a absolventov (rozvíjať pôsobnosť Career Club). 

- Komentár k návrhu vyjadrenia prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k novému zneniu 
novelizácie vysokoškolskej legislatívy, ktoré je výsledkom medzirezortného pripomienkového 
konania a ktorého zámerom je, okrem iného, zachovať princíp inštitucionálnej autonómie 
a samosprávneho riadenia vysokých škôl. 

- Diskusia k trendu vývoja počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na študijné programy 
v akademickom roku 2020/2021. Záujem o bakalárske a doktorské štúdium mierne vzrástol, vďaka 
čomu univerzita dosiahla v počte zapísaných študentov päťročné maximum. Problémom zostáva 
veľký rozdiel v počte prijatých a počte zapísaných študentov. Zaujímavým ukazovateľom tak vo 
vzťahu ku kvalite prijímacieho konania, ako aj primeranej podpore a vedeniu študentov v zmysle 
štandardov kvality je počet študentov, ktorým sa po zapísaní na štúdium podarilo ukončiť prvý ročník. 
Záujem o magisterské štúdium (počet prihlásených) mierne poklesol, avšak celkový počet 
zapísaných študentov sa zvýšil. Počet absolventov denného bakalárskeho štúdia je veľmi blízky 
počtu podaných prihlášok na magisterské štúdium. Univerzita analyticky sleduje a percentuálne 
vyhodnocuje počet študentov, ktorí boli buď vylúčení zo štúdia pre neprospech, alebo štúdium 
zanechali. Pozitívne možno vnímať to, že ani špecifiká dlhodobého, prevažne dištančného 
vzdelávania (z dôvodu pandémie COVID-19), nemali výraznejšie negatívne dopady na úspešnosť 
študentov. 

- Diskusia k ďalšej prognóze udržateľnosti stavu kvality vzdelávania a najmä k jeho ďalšiemu rastu 
s ohľadom na demografickú štruktúru, populačnú krivku a globálnu konkurenciu na trhu. V záujme 
univerzity je potrebné zatraktívniť prostredie pre študentov, podporiť vznik inovácií a prepájať ich so 
súkromným sektorom. Významné postavenie v tejto oblasti predstavuje združenie Košický klaster 
nového priemyslu, ktorý má za cieľ koordinovať a posilniť spoluprácu troch košických univerzít 
a ďalších členov združenia, presadzovať prenos výsledkov výskumu a transfer technológií medzi 
akademickou, výskumno-vývojovou a podnikateľskou sférou. V nadväznosti na vnútorný systém 
kvality bola kreovaná Medzinárodná rada UPJŠ, ako stály poradný orgán rektora, ktorý sa zaoberá 
kvalitou a hlavnými smermi vzdelávacej a tvorivej činnosti univerzity v medzinárodnom kontexte.  

- Návrh na zváženie, aby bol do správy o vzdelávaní v budúcom období v rámci kvalifikačnej štruktúry 
funkčných miest učiteľov doplnený aj počet vysokoškolských učiteľov s vedeckou hodnosťou „doktor 
vied“, čo môže mať, okrem iného, vplyv aj na plnenie štandardov kvality.  

- Dôraz je potrebné klásť aj na výkonný faktor kvality výchovy a vzdelávania, a teda status pozície a 
činnosti samotných vysokoškolských učiteľov. Vo veľkej miere túto oblasť zastrešujú princípy 
Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R), napr. systém hodnotenia a oceňovania; práva 
duševného vlastníctva; prístup k odbornej príprave; stabilita a stálosť zamestnania; uznanie 
profesie; nepretržitý profesionálny rozvoj; etické zásady, atď. 
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Uznesenie č. 14 / 09.12.2021  
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o priebehu procesu implementácie 
vnútorného systému kvality na UPJŠ.   

 
 

III. 
 

HLASOVANIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH SPÔSOBOM 
„per rollam“ 

 
 
V súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 14.1.-31.1.2021 hlasovanie 
členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
a súčasné opatrenia vlády SR proti šíreniu koronavírusu sa voľby podpredsedu Správnej rady UPJŠ 
v Košiciach uskutočnili tajným hlasovaním, a to korešpondenčným spôsobom „per rollam“ v súlade s čl. 
V Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 
 
VOĽBY PODPREDSEDU SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Uznesenie č. 1 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach zvolila za 
podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.  

 
HODNOTIACA SPRÁVA ÚROVNE KVALITY POSKYTOVANÉHO VZDELÁVANIA NA UPJŠ 
V KOŠICIACH NA I., II. A SPOJENOM I. A II. STUPNI V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 
 
Uznesenie č. 2 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie Hodnotiacu správu úrovne kvality poskytovaného 
vzdelávania na UPJŠ v Košiciach na I., II. a spojenom I. a II. stupni v akademickom roku 2019/2020. 

 
SCHVÁLENIE VSTUPU  UPJŠ V KOŠICIACH DO ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH 
OSÔB INOVAČNÉ CENTRUM KOŠICKÉHO  KRAJA“ 
 
Uznesenie č. 3 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje vstup UPJŠ v Košiciach do záujmového združenia právnických 
osôb Inovačné centrum Košického kraja. 

 
SCHVÁLENIE VSTUPU UPJŠ V KOŠICIACH DO ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB 
KOŠICKÝ KLASTER NOVÉHO PRIEMYSLU 
 
Uznesenie č. 4 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje vstup UPJŠ v Košiciach do záujmového združenia právnických 
osôb Košický klaster nového priemyslu.  

 
SCHVÁLENIE VSTUPU UPJŠ V KOŠICIACH DO ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB 
CENTRUM VÝSKUMU VODÍKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 
Uznesenie č. 5 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje vstup UPJŠ v Košiciach do záujmového združenia právnických 
osôb Centrum výskumu vodíkových technológií.  
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ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU K NÁVRHU REKTORA UPJŠ 
V KOŠICIACH K PRÁVNEMU ÚKONU ZÁMENY NEHNUTEĽNOSTI V AREÁLI BOTANICKEJ 
ZÁHRADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Uznesenie č. 6 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas k návrhu rektora UPJŠ v Košiciach 
k právnemu úkonu  zámeny nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ 
v Košiciach, a to: 

a) Nehnuteľnosti vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach, a to: 
- budova vrátnice súp. č. 3369 na pozemku parcely č. 1453/2, k. ú. Košice Severné mesto, 

obec Košice – Sever, okres Košice I. – hodnota ZP č. 12/2020 je 6 895,57 € 
- pozemok parc. č. 1454/2, k. ú.  (56 m2) Košice Severné mesto, obec Košice – Sever, okres 

Košice I. – hodnota stanovená ZP č. 12/2020 je 2 778,72 € 
b) nehnuteľnosti vo vlastníctve Dominikánskeho konventu Košice, a to: 

- pozemok parc. č. 1452/7 vo výmere 1 027 m2, k.ú. Košice Severné mesto, obec Košice – 
Sever, okres Košice I. na základe geometrického plánu č. 22/2020, hodnota stanovená ZP 
č. 12/2020 je 63 026,99 €, 

pričom UPJŠ v Košiciach doplatí Dominikánskemu konventu Košice rozdiel medzi hodnotami  
zamieňaných nehnuteľností, t. j. čiastku vo výške 53 352,70 €. 

 
ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU K NÁVRHU REKTORA UPJŠ 
V KOŠICIACH K PRÁVNEMU ÚKONU ZÁMENY POZEMKOV V AREÁLI BOTANICKEJ ZÁHRADY 
UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Uznesenie č. 7 / 2021 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas k návrhu rektora UPJŠ v Košiciach 
k právnemu úkonu  zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, 
a to časť pozemku vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach vo výmere 138 m2 na novovytvorenej parc. č. 
1435/25, ktorá vznikla oddelením z pozemku na parc. č. 1435/1 na základe GP č. 24/2020, LV 1167, k. 
ú.: Košice Sever, okres Košice I. za pozemok na parc. č. 1434/34, zapísaného na LV č. 14858 vo 
vlastníctve MVDr. Kornélie Čulenovej a MVDr. Petra Čulena, Košice o výmere 71 m2, pričom hodnota 
zamieňaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 17/2020 zo dňa 20.07.2020 v sume 
9 900 eur. 

 
IV. 

ZÁVER 
 
 
Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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/.  
 
 
 
 

        JUDr. Vladislav Vašiv 
predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 


