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ZÁPISNICA č. 1/2008 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
zo dňa 07.03.2008 

 
Prítomní: 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.,  RNDr. Jozef Ondáš, CSc., Ing. Martin Pitorák, JUDr. Marián Porvažník, 
Patrik Skalický, prof. Ing. Miloš Somora, CSc.,  Ing. RNDr. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 

Ospravedlnení: 
Ing. Ján Király, Ing. Jozef Kosár-Danč, Ing. Štefan Šipoš, Ing. Attila Tóth, CSc., JUDr. František Oravec 
 

Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UPJŠ 
3. Investičné a ideové zámery UPJŠ v Košiciach 
4. Rôzne 
 
1. OTVORENIE 
 

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. L. Mirossay otvoril zasadnutie Správnej rady 
UPJŠ a privítal prítomných. Uviedol, že vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nemá zvoleného 
predsedu UPJŠ, ani podpredsedu UPJŠ, rokovanie bude prebiehať pod jeho vedením.    
 
Rektor predstavil nových členov Správnej rady UPJŠ (doc. JUDr. Ján Husár, CSc.,  RNDr. Jozef Ondáš, 
CSc., Patrik Skalický, Ing. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,, JUDr. Zdenko Trebuľa), odovzdal im menovacie 
dekréty a zároveň im zaželal v ich náročnej funkcii veľa pracovných úspechov. Súčasne informoval 
prítomných, že Správna rada UPJŠ bude v najbližšej dobe doplnená o svojho 14. člena po jeho 
vymenovaní pánom ministrom školstva SR. 
 
Záver k bodu 1/ 
 

a) Správna rada UPJŠ v súlade s čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ schvaľuje 
predložený program rokovania.  
 

b) Rektor v súlade s čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ poveruje doc. J. Husára 
overením správnosti písomného záznamu zo zasadnutia Správnej rady. 
 
2. VOĽBY PREDSEDU A PODPREDSEDU SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
 

Rektor v súlade s čl. 5 ods. 1 Štatútu Správnej rady UPJŠ zabezpečil všetky technicko-organizačné 
opatrenia k tomu, aby mohli prebehnúť voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UPJŠ.  
Podľa čl. 5 ods. 2 Štatútu Správnej rady UPJŠ je na uskutočnenie volieb potrebná účasť najmenej 
dvoch tretín členov Správnej rady. Nakoľko táto podmienka, vzhľadom na neprítomnosť 5 členov 
Správnej rady, nebola splnená, rektor navrhol, aby v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady 
UPJŠ prebehla voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“. 
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Prítomní členovia Správnej rady UPJŠ navrhli kandidáta na predsedu Správnej rady UPJŠ: 
• Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 

 

Prítomní členovia Správnej rady UPJŠ navrhli kandidáta na podpredsedu Správnej rady UPJŠ: 
• RNDr. Jozef Ondáš, CSc. 

 
Záver k bodu 2/ 
 

Členovia Správnej rady UPJŠ súhlasia s tým, aby vzhľadom na nedostatočný počet členov prítomných 
na zasadnutí, boli voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UPJŠ uskutočnené spôsobom 
rokovania „per rollam“.   
 
3. INVESTIČNÉ A IDEOVÉ ZÁMERY UPJŠ V KOŠICIACH 
 

Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay v rámci tohto bodu programu referoval o: 
 

• výsledkoch  evaluáciie UPJŠ uskutočnenej EUA, 
• zisteniach evaluačných komisií na Slovensku 
• odporúčaniach evaluačných komisií univerzitám 
• investičnom a ideovom zámere UPJŠ, ktorý zahŕňa lokalizáciu a priestory (etapy rekonštrukcie 

priestorov UPJŠ v Košiciach), vedecký výskum a vzdelávanie (založenie a výstavba národného 
centra pre biomedicínsky výskum, založenie a výstavba národného centra progresívnych 
materiálov, založenie a rozvoj centier excelentnosti). 

 
V prípade úspešnej realizácie strategického plánu, by došlo okrem iného k významnému zlepšeniu 
podmienok ako aj k racionalizácii priestorového usporiadania UPJŠ 
 
Diskusia:  

• vyslovenie podporného stanoviska členov Správnej rady UPJŠ k rozvoju vedeckého výskumu 
a vzdelávania v oblasti biomedicíny, ako aj k rozvoju centier excelentnosti 

 

• predloženie návrhu na doplnenie investičných a ideových zámerov univerzity o rozvoj ďalšej 
aktívnej spolupráce univerzity s privátnym a verejným sektorom, predovšetkým v oblasti rozvoja 
informačných technológií 

 

• podanie odporúčania, aby do procesu výstavby národných centier v rámci investičných a 
ideových zámerov univerzity, bola aktívne zapojená čo najväčšia časť akademickej obce 

 
Záver k bodu 3/ 
 

Správna rada UPJŠ berie na vedomie informatívnu správu o investičných a ideových zámeroch 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
4. RÔZNE 
 

Informácie Ing. S. Benču, povereného zastupovaním kvestora UPJŠ: 
 

• o zámere univerzity predať nehnuteľnosť na Garbiarskej ul. v Košiciach 
• o zámere univerzity predať nehnuteľnosť na Zemplínskej Šírave (oblasť Klokočov) 
• o návrhu Pravidiel tvorby a rozdeľovania rozpočtu na UPJŠ, ktoré budú predložené na 

schválenie Akademickému senátu UPJŠ 
• o perspektíve a súčasných možnostiach ubytovania študentov na UPJŠ 
• o možnosti poskytnutia 2 % zaplatenej dane z príjmov v prospech Nadácie UPJŠ v Košiciach 
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Ing. S. Benčo (v neprítomnosti rektora) ďalej informoval prítomných členov Správnej rady o povinnosti 
Správnej rady určiť platu rektora UPJŠ v zmysle ust. § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Záver k bodu 4/ 
 

Správna rada UPJŠ v zmysle ust. § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v  súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje  určiť rektorovi UPJŠ v Košiciach funkčný 
mesačný plat s účinnosťou od 1.4.2008. 
 

Členovia Správnej rady UPJŠ súhlasia s tým, aby vzhľadom na nedostatočný počet členov prítomných 
na zasadnutí, bol návrh na schválenie určenia funkčného platu rektora UPJŠ uskutočnený spôsobom 
rokovania „per rollam“.   
 
 
Záverom zasadnutia rektor prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. poďakoval členom Správnej rady UPJŠ za 
ich aktívnu účasť a pozval ich na spoločný obed do priestorov ŠDaJ UPJŠ v Košiciach v objekte 
Rektorátu UPJŠ. 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice č. 1/2008 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 
07.03.2008 je príloha č. 1 – Záznam o výsledkoch hlasovania členov Správnej rady UPJŠ spôsobom 
rokovania „per rollam“. 


