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Zápisnica č. 1/2021 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 17.05.2021,  

konaného v priestoroch Veľkej zasadačky, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice  
kombinovaným spôsobom (online prostredníctvom portálu webex / prezenčne) 

 
 
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) 
 

 

Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) Jozef Tekeli privítal prítomných a otvoril zasadnutie.  
Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že SR  je uznášaniaschopná, pretože sú prítomné dve tretiny 
jej členov.  
 
Podpredseda SR Jozef Tekeli predložil program zasadnutia: 
 

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 
 
Podpredseda SR Jozef Tekeli predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach  v súlade s čl. IV Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
schvaľuje predložený program zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach. “  
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Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14  
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4  
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 1 / 17.05.2021 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach  v súlade s čl. IV Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
schvaľuje predložený program zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach.  

 
Podpredseda SR Jozef Tekeli navrhol za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia SR Ing. Juraja 
Girmana a Ing. Štefana Šipoša a požiadal prítomných o hlasovanie. 
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby overovateľmi zápisnice zo zasadnutia SR dňa 
17.05.2021 boli Ing. Juraj Girman a Ing. Štefan Šipoš. “  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4  
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 

Uznesenie č. 2 / 17.05.2021 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby overovateľmi zápisnice zo zasadnutia SR dňa 
17.05.2021 boli Ing. Juraj Girman a Ing. Štefan Šipoš. 

 

1. ÚVOD  
 

Tajomníčka SR Adriana Sabolová informovala o zmenách v personálnom zložení SR. 
 

Členovia, ktorým uplynulo funkčné obdobie: 
- Peter Himič (6 ročné funkčné obdobie skončilo dňom 15.5.2021) 
- Július Klein (6 ročné funkčné obdobie skončilo dňom 15.5.2021) 

 

Kandidáti, ktorí boli nominovaní za členov SR z kvóty MŠVVaŠ:  
- Mgr. Lucia Potokárová  
- PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.  

 

Člen za študentskú časť, ktorý ukončil štúdium na UPJŠ a vzdal sa členstva dňa 24.02.2021: 
- Jakub Jánošík  

 

Noví členovia: 
- Róbert Bidulský (6 ročné funkčné obdobie začalo plynúť dňom 16.07.2020) 
- Juraj Girman (6 ročné funkčné obdobie začalo plynúť dňom 16.07.2020) 
- Ladislav Miko (6 ročné funkčné obdobie začalo plynúť dňom 14.11.2020) 
- Lukáš Tomaš (2 ročné funkčné obdobie začalo plynúť dňom 21.03.2021)  

 
Podpredseda SR Jozef Tekeli zablahoželal novovymenovaným členom a vyjadril presvedčenie, že ich 
členstvo bude pre činnosť Správnej rady UPJŠ prospešná. 
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2. VÝROČNÁ SPRÁVA UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2020  
 

a) 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.  
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák prezentoval Výročnú informáciu o stave a rozvoji UPJŠ v Košiciach za rok 
2020. Podotkol, že dôležitým krokom pri vytváraní kvalitného medzinárodného prostredia na UPJŠ bola 
v roku 2020 implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R). Upriamil pozornosť na 
aktivity univerzity, zrealizované v oblasti implementácie vnútorného systému zabezpečovania 
a overovania kvality, ako aj na proces transformácie projektu TIP-UPJŠ na CNIC – Cassovia New Industry 
Project (koordinácia vývoja a zavádzania inovácií a nových technológií do praxe). 
 
Výročná správa UPJŠ v Košiciach za rok 2020 bola prerokovaná na zasadnutiach Vedenia UPJŠ 
19.04.2021, Rozšíreného kolégia rektora 26.04.2021, Vedeckej rady 14.05.2021 a schválená na 
zasadnutí Akademického senátu UPJŠ 13.05.2021. Je zverejnená na webovej stránke univerzity: 

- Výročná správa o činnosti 
- Príloha č. 1 Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch 
- Príloha č. 2 Tabuľková príloha 
- Príloha č. 3 Košický klaster nového priemyslu (CNIC) 
- Príloha č. 4 Príloha k časti X Rozvoj 

 
Diskusné príspevky: 
L. Miko, J. Király, M. Pitorák, R. Bačárová, J. Girman, J. Tekeli, R. Trnka, P. Sovák 
 

- 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. 

 
Návrh uznesenia znie: 
 
„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.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4  
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0  

https://www.upjs.sk/public/media/14238/Sprava-o-cinn-2020.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/14238/PRILOHA-1-2020.pdf
https://www.upjs.sk/univerzita/legislativa-dokumenty/spravy/o-cinnosti-upjs/
https://www.upjs.sk/public/media/14238/PRILOHA-3-CNIC-2020.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/14238/PRILOHA-4-2020.pdf
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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. 

 
b) 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. 
 

Opatrenia vyplývajúce z analýzy výsledkov hospodárenia UPJŠ za rok 2020 komentoval kvestor UPJŠ 
Michal Tkáč: optimalizovať organizačnú štruktúru, zefektívňovať hospodársko-správnu agendu za účelom 
skvalitnenia práce a manažérskeho riadenia na univerzite; získavať ďalšie zdroje financovania v rámci 
viaczdrojového financovania; zabezpečiť dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 
a účinnosti pri nakladaní s dotačnými a mimodotačnými finančnými prostriedkami v rámci viaczdrojového 
financovania na univerzite; zabezpečiť manažovanie nakladania s finančnými prostriedkami s cieľom 
dosiahnuť kladný hospodársky výsledok v roku 2021.  
 

UPJŠ hospodárila v roku 2020 s finančnými prostriedkami zo všetkých zdrojov v objeme celkom  68 923 
995,35 €. Návrh zúčtovania hospodárskeho výsledku: zisk UPJŠ v objeme 2 937 491,71 € bude 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 hospodárení bola prerokovaná na zasadnutiach Vedenia UPJŠ, Rozšíreného kolégia 
rektora UPJŠ a schválená na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 13.05.2021. Je zverejnená na 
webovej stránke univerzity: 

- Výročná správa o hospodárení 
- Tabuľková príloha 

 
Diskusné príspevky:  
L. Miko, I. Hruška, M. Tkáč, P. Sovák 

 

- 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 

 
Návrh uznesenia znie: 
 

„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.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 

https://www.upjs.sk/public/media/14241/sprava-o-hospodareni-upjs-za-rok-2020.pdf
https://www.upjs.sk/univerzita/legislativa-dokumenty/spravy/o-hospodareni-upjs/
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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. 

 
3. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH (ROZPIS VÝNOSOV A NÁKLADOV) NA ROK 2021 
 
Kvestor UPJŠ Michal Tkáč predložil rozpis 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: 
L. Miko, I. Hruška, M. Tkáč 
 

- Rozprava k vývoju fondov, tvorených na UPJŠ, k stavu a tvorbe rezervného fondu, ako aj 
k analýze čerpania mzdových prostriedkov 

 
Návrh uznesenia znie: 
 
„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.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

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. 

 
4. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2020  
 
Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2020 komentovala tajomníčka SR Adriana 
Sabolová. 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). 

https://www.upjs.sk/public/media/3617/sprava-o-cinnosti-spravnej-rady-upjs-2020.pdf
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Návrh uznesenia znie: 
„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“. 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

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. 

 
5. RÔZNE  
 

5.1. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
 

Podpredseda SR Jozef Tekeli informoval členov SR o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka, č. j. REK 
000523/2020-UPA/5183 zo dňa 03.05.2021, ktorým požiadal správnu radu o zabezpečenie 
predchádzajúceho súhlasu s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov pre nájomcu ALMIKAN, s. r. o. 
Košice. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov Lekárskej fakulty UPJŠ, tzv. oddychovú zónu pre 
študentov a zamestnancov UPJŠ o celkovej výmere 81,30 m2. Priestory sa nachádzajú na druhom 
poschodí budovy Teoretických ústavov na Triede SNP 1 v Košiciach. 

 
Návrh uznesenia znie: 
„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.“  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7  
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

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. 
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5.2. Informácia o záznamoch výsledkov hlasovania členov SR spôsobom per rollam zo dňa 
29.09.2020 a 01.02.2021 

 
Predloženie informácie o výsledku hlasovania členov SR spôsobom per rollam v roku 2020 a 2021. 

a) Záznam o výsledku hlasovania zo dňa 29.09.2020 
b) Záznam o výsledku hlasovania zo dňa 01.02.2021  

 
Návrh uznesenia znie: 
„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.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

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. 

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

 

Podpredseda SR Jozef Tekeli predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„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:“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

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. 

 
5.4. 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 
 

Podpredseda SR Jozef Tekeli požiadal kvestora UPJŠ Michala Tkáča, aby zhodnotil splnenie kritérií, 
ktoré boli prijaté uznesením č. 7 na zasadnutí SR 12.6.2020. Kvestor potvrdil splnenie kritérií.  
 

https://www.upjs.sk/public/media/3620/zapisnica-sr-upjs-290920-vysledok-hlas.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/3620/SR-zaznamy-hlasovanie-per-rollam-010221.pdf
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Podpredseda R Jozef Tekeli požiadal prítomných členov SR, aby navrhli výšku odmeny rektorovi UPJŠ 
Pavlovi Sovákovi. Následne požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„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 “.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov prezenčnou formou: 7 
Počet prítomných členov virtuálnou formou: 4 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

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.  

 
Záver zasadnutia: 
Podpredseda SR Jozef Tekeli poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí. 
 
 
 
 
 
                              ....................................................................... 

      doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.        
             podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
 
 
                                                  
 
 
.......................................................................      ...................................................................... 
                 Ing. Juraj Girman                             Ing. Štefan Šipoš 
               overovateľ zápisnice                   overovateľ zápisnice 
                                   
  
 
 
 
Zapísala dňa 17.05.2021  
Mgr. Adriana Sabolová, tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach 


