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Zápisnica č. 2/2023 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 28.02.2023,  

konaného vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice 
 

 
Prítomní (prezenčne):  
MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA, Ing. Juraj Girman, Mgr. Lucia Huličová, JUDr. Tomáš Illeš, prof. 
RNDr. Peter Samuely, DrSc., JUDr. Lukáš Tomaš 
 
Prítomní (dištančným spôsobom): 
PhDr. Vladimír Puchala, MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH (pripojil sa neskôr) 
 
Ospravedlnení:  
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA,  
 
Prizvaní: 
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), Ing. Julianna 
Máté, PhD. (kandidátka na 9. člena SR UPJŠ), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor UPJŠ), RNDr. Ing. 
Michal Tkáč, PhD. (kvestor UPJŠ),  
 
 
 

 
1. OTVORENIE 

 
V zmysle čl. V ods. 11 štatútu Správnej rady UPJŠ (ďalej len „štatút SR UPJŠ“) otvoril zasadnutie 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach (ďalej len „SR“) predseda SR Tomáš Illeš, ktorý privítal všetkých 
prítomných a na základe prezenčnej listiny konštatoval, že SR je uznášaniaschopná, pretože je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov SR (čl. VI bod 2 písm. a) štatútu SR UPJŠ).  
 
PROGRAM 
 

Predseda SR predložil prítomným tento návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia a schválenie zápisnice z predchádzajúceho 
zasadnutia 

2. Vypočutie kandidáta na deviateho člena Správnej rady UPJŠ  
3. Voľby deviateho člena Správnej rady UPJŠ 
4. Schválenie metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023  
5. Schválenie rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023 
6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s prenájmom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov pre 

nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Prítomní členovia SR nevzniesli žiadne návrhy na doplnenie predloženému programu zasadnutia.  
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OVEROVATELIA ZÁPISNICE 
 
Predseda SR Tomáš Illeš potvrdil overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia SR UPJŠ zo dňa 
7. 2 .2023, ktorú overili JUDr. Tomáš Illeš a JUDr. Lukáš Tomaš.  
Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia navrhol JUDr. Tomáša Illeša a JUDr. Lukáša Tomaša. 
Prítomní členovia SR nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.    
 
Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie. 
 
 

„Správna rada UPJŠ v Košiciach  v súlade s čl. V ods. 7 štatútu SR UPJŠ schvaľuje program zasadnutia 
a schvaľuje overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia SR UPJŠ dňa 7.2.2023. Za overovateľov 
zápisnice z dnešného zasadnutia schvaľuje JUDr. Tomáša Illeša a JUDr. Lukáša Tomaša.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 8  
Počet prítomných členov: 6 (z toho aktuálne jeden dištančným spôsobom)  
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 6 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
UZNESENIE 7 / 28.02.2023 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach  v súlade s čl. V ods. 7 štatútu SR UPJŠ schvaľuje program zasadnutia 
a schvaľuje overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia SR UPJŠ dňa 7.2.2023. Za overovateľov 
zápisnice z dnešného zasadnutia schvaľuje JUDr. Tomáša Illeša a JUDr. Lukáša Tomaša.   
 
 
2. VYPOČUTIE KANDIDÁTA NA DEVIATEHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ  
 
Predseda SR Tomáš Illeš v zmysle uznesenia č. 5 / 07.02.2023 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ a čl. 
III ods. 3 písm. d) Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach informoval, že v rámci stanovenej lehoty na 
podávanie návrhov na deviateho člena SR UPJŠ mu bol elektronicky predložený jeden návrh zo strany 
člena SR Juraja Girmana, ktorý obsahoval pracovný životopis kandidáta. Navrhovanou kandidátkou je 
Ing. Julianna Máté, PhD., ktorú predseda SR Tomáš Illeš pozval na toto zasadnutie za účelom vypočutia. 
Následne vyzval kandidátku J. Máté, aby sa predstavila. Julianna Máté sa členom SR predstavila, 
informovala ich svojom záujme stať sa členkou SR a o svojom zamýšľanom vklade pre činnosť SR 
a v súlade s čl. III ods. 3 písm. d) Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach zodpovedala na otázky členov 
SR UPJŠ a osôb prítomných na zasadnutí.  
 
3. VOĽBY DEVIATEHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ  
 
Predseda SR Tomáš Illeš po vypočutí kandidátky na deviateho člena SR UPJŠ predložil návrh postupu 
volieb deviateho člena SR a za skrutátorov volieb navrhol JUDr. Lukáša Tomaša a prof. RNDr. Petra 
Samuelyho, DrSc. 
 
Prítomní členovia SR nevzniesli žiadne návrhy na zmenu či doplnenie predloženého návrhu postupu 
volieb deviateho člena SR UPJŠ a zároveň súhlasili s navrhovanými skrutátormi volieb. Predseda SR 
Tomáš Illeš sa opýtal člena SR V. Puchalu, ktorý bol na zasadnutí prítomný online, či sa mieni zúčastniť 
volieb deviateho člena dištančným spôsobom. Člen SR V. Puchala sa vyjadril, že sa vzhľadom na tajnosť 
hlasovania a jeho dištančnú účasť na zasadnutí, volieb nezúčastní a pri tomto bode programu nebude 
prítomný n azasadnutí. 
 
Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním.  
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Výsledky volieb deviateho člena SR UPJŠ:  
Počet členov SR, ktorí svoj hlasovací lístok odovzdali: 5  
Počet členov SR, ktorí svoj hlasovací lístok neodovzdali: 0 
Meno kandidáta, ktorý získal najvyšší počet hlasov:  Ing. Julianna Máté, PhD., 5 hlasov 
 
Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie. 
 

„Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. III ods. 3  Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach a na 
základe tajného hlasovania zvolila za deviateho člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach Ing. Juliannu 
Máté, PhD.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 8  
Počet hlasujúcich členov SR: 5  
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 5 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
 
 
UZNESENIE 8 / 28.02.2023 

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. III ods. 3  Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach a 
na základe tajného hlasovania zvolila za deviateho člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach Ing. 
Juliannu Máté, PhD. 

 
Na základe výsledkov hlasovania o deviatom členovi SR UPJŠ, predseda SR T. Illeš zablahoželal novej 
členke SR J. Máté a odovzdal jej menovací dekrét.  
 
4. SCHVÁLENIE METODIKY ROZPISU DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU UPJŠ NA ROK 2023 
 
Predseda SR Tomáš Illeš vyzval rektora UPJŠ P. Sováka, aby odôvodnil predložený návrh metodiky 
rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023.   
 
Rektor P. Sovák predložil členom SR v súlade s dôvodovou správou návrh metodiky rozpisu štátnej 
dotácie na UPJŠ v roku 2023. Dôvodová správa spolu s tabuľkovou časťou bola členom SR vopred 
zaslaná ako podkladový materiál tohto zasadnutia.  Materiál je koncepčne založený na úprave 
zaužívaných pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ v r. 2015-2022. Umožňuje realizovať detailný rozpis 
štátnej dotácie na jej organizačné položky podľa schválených pravidiel, konkrétne údaje sa nachádzajú 
v prílohe Rozpisu dotácie.  Základné princípy metodiky UPJŠ 2023 sa opierajú o tieto zásady: 

1. Materiál  v Čl. 1 predstavuje všetky príjmy univerzity z dotačných i nedotačných zdrojov. 
Predložený materiál sa orientuje len na pravidlá rozdelenia štátnej dotácie na základe Dotačnej 
zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a univerzitou, pričom dotácia pozostáva z dvoch podprogramov 
07711 (vzdelávanie) a 07712 (inštitucionálna veda). Metodika UPJŠ tak vytvára základ pre 
konštrukciu celkového rozpočtu univerzity a jej organizačných jednotiek spôsobom, aby vo forme 
ich nákladov a výnosov mohol byť predložený a schválený vyrovnaný rozpočet celej univerzity 
najneskôr v priebehu mesiacov apríl 2023(vypracovanie) a máj 2023 (schválený v AS UPJŠ a SR 
UPJŠ).   

2. Schválenie rozpisu dotácie umožňuje univerzite a fakultám zabezpečenie všetkých úloh. 
V priebehu roka je Štátna dotácia upravovaná účelovými dodatkami, ktoré súvisia najmä 
s grantovou úspešnosťou resp. s podporou rozvoja univerzity zo strany MŠVVaŠ SR a teda nie 
je potrebné opätovné schvaľovanie na úrovni AS a SR. 



4 
 

3. Univerzita uplatňuje výkonový princíp prerozdeľovania časti dotácie (po odčítaní financií podľa 
ods.4) v súlade s metodikou MŠVVaŠ SR. Pedagogický výkon i výkon v tvorivej činnosti sa 
prejavuje v prerozdeľovaní dotácie na mzdy i TaS. Výkonová časť dotácie sa rozdeľuje na fakulty, 
Technologický a inovačný park (ďalej len TIP) a Ústav telesnej výchovy a športu (ďalej len 
ÚTVaŠ) v pomeroch v akých boli univerzitou získané zo štátneho rozpočtu. 

4. Na zabezpečenie zákonom stanovených činností univerzity je pred realizáciou ods.3 najprv 
nutné: 

a. Vytvoriť účelové fondy (tradične RF, HF, ŠtipF,) za účelom a vo výške, ktoré sú 
definované v Čl. 2. Novinkou pre rok 2023 je Stabilizačný fond (SFa-SFc). SFa a SFc sa 
zriaďujú ako systémové, SFb sa vyčleňuje len pre rok 2023. 

b.  z pridelenej dotácie vyčleniť prostriedky pre rektorát a UP (10.8% pre mzdy a 15% pre 
TaS)  

c. zadefinovať univerzitné špecifiká a vyčleniť potrebné zdroje. Ide o financie na energie, 
odpadové hospodárstvo, poistenie majetku, centrálne služby, IKT infraštruktúru, podporu 
študentských spolkov, záujmovej činnosti a pod.. (viď záložka 07711-TaS  ) 

5. Univerzita uplatňuje viaceré princípy solidarity na kompenzovanie dôsledkov špecifického 
postavenia niektorých zložiek univerzity. Nie je možné v plnom rozsahu aplikovať Metodiku 
MŠVVaŠ SR na financovanie vnútorných jednotiek univerzity.  

a. Tradične univerzity uplatňuje princípy solidarity sa prejavujú opatreniami v Čl.3 ods.4, Čl. 
4 ods. 3 a 4., Čl. 4a ods.3, Čl. 5 ods.4.- 6. Vzhľadom na nové trendy v metodike MŠVVaŠ 
SR pre rok 2024 sa tieto princípy uplatňujú pravdepodobne naposledy. 

b. novým a najvýznamnejším opatrením  na posilnenie princípu solidarity je zriadenie 
Stabilizačného fondu v jeho troch zložkách podľa Čl. 2 ods. 5. Ide o prejav solidarity zo 
strany LF, PF a Rektorátu k zabezpečeniu najmä mzdových prostriedkov pre ostatné 
fakulty. 

c. za prejav spolupatričnosti k univerzite považujem schválenie univerzitných špecifík. 
Alokované prostriedky prirodzene  chýbajú v TaS na zabezpečenie kvality výučby 
a spoločným úsilím rektorátu, fakúlt i UP sú kompenzované nedotačnými príjmami 
(podnikateľskou činnosťou, školné),  výkonom v grantoch, rozvojovými projektami.... 

6. Predložená metodika i rozpis dotácie prešli kontrolou dát zodpovedných pracovníkov. Sú 
vyjadrením vnútornej jednoty univerzity. Vytvárajú základ pre prípravu stratégie univerzity a jej 
fakúlt na indikované zmeny v metodike MŠ VVaŠ SR pre budúce obdobie. Ide predovšetkým 
posilnenie dotácie na inštitucionálnu vedu (18%) dotácie po zohľadnení profilu hodnotenia TČ 
v rokoch 2014-2019 a dofinancovanie  na základe výkonnostných zmlúv (10% dotácie). 

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023 bola predmetom schvaľovania na 
zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 23.02.2023, ktorého sa zúčastnili aj členovia SR UPJŠ Tomáš 
Illeš a Lukáš Tomaš. Tomáš Illeš informoval ostatných členov SR o výsledku rokovania Akademického 
senátu so záverom, že Akademický senát UPJŠ schválil metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 
na UPJŠ na rok 2023.  
 
Do diskusie k návrhu sa zapojil člen SR V. Puchala, ktorý poďakoval za kvalitne spracovanú dôvodovú 
správu s tým, že významne zjednodušila pochopenie danej metodiky.  Ocenil prístup UPJŠ ku kvalite 
vzdelávania a zohľadneniu menšinových odborov na UPJŠ. Vyjadril podporu obsahu dôvodovej správy.  
 
Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie. 
 

„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 
2023.“ 
 
Hlasovanie:  



5 
 

Počet členov SR: 9  
Počet prítomných členov: 7 (z toho jeden dištančným spôsobom) 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
 
UZNESENIE 9 / 28.02.2023 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 
2023.  
 
 
 
5. SCHVÁLENIE ROZPISU DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU UPJŠ NA ROK 2023 
 
Predseda SR Tomáš Illeš vyzval rektora UPJŠ P. Sováka, aby odôvodnil predložený návrh rozpisu 
dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023.   
 
Rektor P. Sovák predložil členom SR v súlade s dôvodovou správou návrh rozpisu štátnej dotácie na 
UPJŠ v roku 2023. Dôvodová správa spolu s tabuľkovou časťou vrátane rozpisu dotácie zo ŠR bola 
členom SR vopred zaslaná ako podkladový materiál tohto zasadnutia.  Materiál je koncepčne založený 
na úprave zaužívaných pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ v r. 2015-2022. Umožňuje realizovať detailný 
rozpis štátnej dotácie na jej organizačné položky podľa schválených pravidiel. Predložený materiál udáva 
všetky dáta potrebné k rozpisu dotácie podľa schválenej metodiky. Konkrétne: 

a. Vstupy SR: zložky dotácie podľa podprogramov 07711 (vzdelávanie) a 07712 
(inštitucionálna veda), podpora ŠDaJ, sociálna podpora, špecifiká UPJŠ z pohľadu 
MŠVVaŠ SR 

b. Vstupy UPJŠ: realizácie princípov metodiky UPJŠ - vytvorenie fondov, špecifík, náklady 
na štipendiá doktorandov 

c. Sumáre: celkový výsledok pre organizačné jednotky univerzity 
d. 07711 – mzdy: dáta pre výpočet miezd na základe výkonov na podprograme vzdelávanie 
e. 07711-TaS: dáta pre výpočet TaS na základe výkonov na podprograme vzdelávanie 
f. 07712 – mzdy: dáta pre výpočet miezd na základe výkonov na podprograme VVČ 
g. 07712 – TaS: dáta pre výpočet TaS na základe výkonov na podprograme VVČ 
h. 07712-DoktSti: výpočet alokácie pre štipendiá doktorandov 
i. KA: vplyv komplexnej akreditácie 
j. Granty: grantová úspešnosť fakúlt, TIP a UTVaŠ 
k. Výkony: prehľadové dáta o výkonoch fakúlt, TIP, UTVaŠ na oboch podprogramoch, 

hodnoty KIVČ 

Predložený rozpis dotácie prešiel kontrolou dát zodpovedných pracovníkov. Sú vyjadrením vnútornej 
jednoty univerzity. Vytvárajú základ pre prípravu stratégie univerzity a jej fakúlt na indikované zmeny 
v metodike MŠ VVaŠ SR pre budúce obdobie.  
 
Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie: 
 

„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 9 
Počet prítomných členov: 7 (z toho jeden dištančným spôsobom) 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7 
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Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
UZNESENIE 10 / 28.02.2023 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023. 
  
 
6. ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU S PRENÁJMOM NEHNUTEĽNÝCH 

VECÍ NA DOBU 5 ROKOV PRE NÁJOMCU TJ SLÁVIA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda SR Tomáš Illeš informoval členov SR o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka, č. j. REK00489/2023-
UPA/371 zo dňa 08.02.2023, ktorý sa týka požiadavky o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej 
rady UPJŠ s prenájmom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov s účinnosťou od 01.03.2023 pre nájomcu TJ 
Slávia UPJŠ v Košiciach, Medická 6, 040 11 Košice, zastúpenej prof. RNDr. A. Fehérom, DrSc., IČO: 
31313949. Jedná sa o prenájom nasledovných priestorov: 

a) administratívne priestory - miestnosť č. 110 o výmere 19 m2 a miestnosť č. 113 o výmere 25 m2, 
ktoré sa nachádzajú na Medickej ul. č. 6, Košice 

b) priestory telocviční:  
- telocvičňu T2 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 239 o výmere 283,46 m2, Moyzesova ul. č. 11, 

Košice 
- telocvičňu T3,4 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1853 o výmere 833,05 m2, ul. Medická č. 6, 

Košice 
- telocvičňu T5 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1871 o výmere 607,00 m2, ul. Medická č. 6, 

Košice 
spolu o celkovej výmere 1 748,51 m2.  
 
Udelenie súhlasu SR na uzavretie nájomnej zmluvy s dobou nájmu na 5 rokov s týmto nájomcom 
negatívne neovplyvní právne postavenie UPJŠ ako prenajímateľa, nakoľko uvedenú nájomnú zmluvu 
s predĺženou dobou nájmu bude možné zo strany UPJŠ ukončiť výpoveďou bez udania dôvodu 
v jednomesačnej výpovednej lehote. 
 
Materiál bol schválený Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach dňa 23.02.2023. 
 
Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie. 
 
„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 prenájmom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov s účinnosťou od 01.03.2023 pre nájomcu TJ 
Slávia UPJŠ v Košiciach, Medická 6, 040 11 Košice, zastúpenej prof. RNDr. A. Fehérom, DrSc, IČO: 
31313949. Jedná sa o prenájom nasledovných priestorov:  
a) administratívne priestory - miestnosť č. 110 o výmere 19 m2 a miestnosť č. 113 o výmere 25 m2, 
ktoré sa nachádzajú na Medickej ul. č. 6, Košice 

b) priestory telocviční:  
- telocvičňu T2 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 239 o výmere 283,46 m2, Moyzesova ul. č. 11, 

Košice 
- telocvičňu T3,4 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1853 o výmere 833,05 m2, ul. Medická č. 6, 

Košice 
- telocvičňu T5 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1871 o výmere 607,00 m2, ul. Medická č. 6, 

Košice 
spolu o celkovej výmere 1 748,51 m2.“ 
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Hlasovanie:  
Počet členov SR: 9  
Počet prítomných členov: 7 (z toho jeden dištančnou formou) 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
UZNESENIE 11 / 28.02.2023 
 

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 prenájmom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov s účinnosťou od 01.03.2023 pre nájomcu TJ 
Slávia UPJŠ v Košiciach, Medická 6, 040 11 Košice, zastúpenej prof. RNDr. A. Fehérom, DrSc, IČO: 
31313949. Jedná sa o prenájom nasledovných priestorov:  
a) administratívne priestory - miestnosť č. 110 o výmere 19 m2 a miestnosť č. 113 o výmere 25 m2, 
ktoré sa nachádzajú na Medickej ul. č. 6, Košice 
b) priestory telocviční: 
- telocvičňu T2 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 239 o výmere 283,46 m2, Moyzesova ul. č. 11, 
Košice, 
- telocvičňu T3,4 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1853 o výmere 833,05 m2, ul. Medická č. 6, 
Košice, 
- telocvičňu T5 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1871 o výmere 607,00 m2, ul. Medická č. 6, Košice,  
o celkovej výmere 1 748,51 m2.    
 
 
7. RÔZNE 
 
• Zverejnenie overenej zápisnice zo zasadnutia 

Predseda SR Tomáš Illeš navrhol, že po overení zápisnice zo zasadnutia SR UPJŠ a jej zaslaní 
všetkým členom SR na vyjadrenie, sa zápisnica zo zasadnutia SR v súlade s čl. V ods. 5 zverejní na 
webovom sídle UPJŠ.  
 
Členovia SR súhlasili s navrhovaným postupom zverejnenia zápisnice na webovom sídle UPJŠ.  

 
• Vzhľadom na potrebu vytvorenia platformy pre tajné hlasovanie členov prítomných na zasadnutí SR 

dištančnou formou navrhol predseda SR T. Illeš vytvorenie emailového účtu UPJŠ pre každého člena 
SR. Prihlasovacie údaje k jednotlivým účtom pošle tajomníčka SR každému členovi SR osobitne.  
 

• Aktuálne prebiehajú voľby do Akademického senátu UPJŠ.  
 
• Voľby rektora UPJŠ sú vyhlásené na 19. - 20. 4. 2023. 
 
 
Predsedníčka AS UPJŠ R. Bačárová 
• Informovala o schválení odmien pre členov SR UPJŠ na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 

23.02.2023 
 
 
Rektor P. Sovák 
• Informoval o rokovaniach o integrácii pre združenie košických univerzít. Združenie už existuje vo forme 

Košického klastra nového priemyslu (CNIC – Cassovia New Industry Cluster), ktoré založili univerzity. 
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Dňa 7. 3. 2023 sa uskutoční rokovanie zástupcov košických univerzít. Integrovať sa bude v hlavných 
prioritách, ktoré určuje ministerstvo pre danú výzvu, spoločne v rámci klastra CNIC. 
 

• V súvislosti s výzvou ku integračnému projektu je jednou z priorít UPJŠ zakúpenie a rýchla 
rekonštrukcia budovy Senzor v areáli Park Angelinum.  Plánuje sa tam s infraštruktúrou klastra, ktorá 
vytvára priestor pre spoločné pracoviská, inovácie SAV, Ústavu fyzikálnych vied, Ústavu 
informatických vied, Ústavu geografie. Aktuálne má UPJŠ budovu v prenájme a má záujem ju odkúpiť. 
V tejto súvislosti preto v prípade potreby poprosil členov SR o súčinnosť pri schvaľovaní jej odkúpenia.   

 
8. ZÁVER 
 
Predseda SR Tomáš Illeš poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí a stanovil predbežný 
termín nasledujúceho zasadnutia Správnej rady UPJŠ dňa 18. mája 2023.   
 
Rektor P. Sovák pozval prítomných účastníkov zasadnutia na pracovný obed v budove Minerva v areáli 
UPJŠ.  
 
 
 
                              ....................................................................... 

           JUDr. Tomáš Illeš, v.r. 
             predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
 
 
 
                                                  
 
.......................................................................      ...................................................................... 
              JUDr. Tomáš Illeš, v.r.            JUDr. Lukáš Tomaš, v.r.              
               overovateľ zápisnice                   overovateľ zápisnice 
                                   
  
 
Zapísala dňa 28.02.2023 
Mgr. Lucia Huličová, tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach 


