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ZÁPISNICA č. 2/2008 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
zo dňa 12.05.2008 

 
Prítomní: 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.,  Ing. Ján Király, RNDr. Jozef Ondáš, CSc., JUDr. Marián Porvažník, Patrik 
Skalický, Ing. Štefan Šipoš, Ing. Attila Tóth, CSc. 
 

Ospravedlnení: 
Ing. Martin Pitorák, prof. Ing. Miloš Somora, CSc.,  Ing. RNDr. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa, 
JUDr. František Oravec 
 

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

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ na rok 2008  
3. Výročná správa o činnosti UPJŠ za rok 2007 
4. Výročná správa o hospodárení UPJŠ  za rok 2007  
5. Rôzne 
 
1. OTVORENIE 
 

Predseda Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
otvoril zasadnutie Správnej rady UPJŠ a privítal prítomných. Zároveň uviedol, že podľa čl. 4 ods. 2 
Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ nie je Správna rada uznášaniaschopná, nakoľko nie je 
prítomných aspoň dve tretiny jej členov.     
 
Predseda Správnej rady požiadal tajomníčku Správnej rady UPJŠ Mgr. Adrianu Sabolovú, aby 
prítomných informovala o záveroch zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ zo dňa 07.03.2008 
a s výsledkami hlasovania spôsobom per rollam, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.04.2008. 
 
Predseda Správnej rady predložil dokument Rozpočet UPJŠ na rok 2008 ako bod programu rokovania.  
 
Záver k bodu 1/ 
 

a) Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
súhlasí s predloženým programom rokovania.  
 

b) Predseda Správnej rady UPJŠ v súlade s čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
poveruje RNDr. Jozefa Ondáša, CSc. overením správnosti písomného záznamu zo zasadnutia 
Správnej rady. 
 
2. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2008  
 

Predseda Správnej rady UPJŠ informoval, že Rozpočet UPJŠ na rok 2008 bol schválená na zasadnutí 
Akademického senátu UPJŠ dňa 17.04.2008. Zároveň požiadal rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava 
Mirossaya, DrSc. o slovo.  

• Informácia o príjmovej časti rozpočtu univerzity  
• Informácia o výdavkovej časti rozpočtu univerzity  
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• Informácia o výške rozpisu dotácií na rok 2008, ktorá bola schválená z úrovne MŠ SR pre našu 
univerzitu (568 760 tis. Sk na bežné výdavky a 0 Sk na kapitálové výdavky)  

• Informácia o deficite finančných prostriedkov v rámci podprogramu mzdy (cca 10 mil. Sk) 
 
 

Diskusia:  

• Dotazy členov Správnej rady k možnostiam krytia deficitu finančných prostriedkov v rámci 
podprogramu mzdy (prehodnotenie výšky nájmov na univerzite, rozvoj aktivít v rámci 
podnikateľskej činnosti, apod.)  

• ku kritériám rozpisu miezd na fakulty a univerzitné pracoviská podľa výkonov vo vzdelávacej 
činnosti (70 %) a podľa výkonov vo výskumnej činnosti (30 %) 

 
Záver k bodu 2/ 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala Rozpočet UPJŠ na rok 2008 a odporučila rektorovi zaujať 
stanovisko k možnostiam krytia deficitu mzdových prostriedkov na UPJŠ v spolupráci s fakultami 
univerzity.  
 
Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ doc. 
JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie rozpočtu UPJŠ na rok 2008 prebehlo hlasovaním členov 
Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 
3. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ ZA ROK 2007 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ požiadal rektora UPJŠ o stručnú informáciu Výročnej správy o činnosti 
UPJŠ za rok 2007. Rektor stručne informoval o jednotlivých oblastiach činností v rámci predloženej 
správy. 
 
Diskusia: 
Odporúčanie Správnej rady: 

• UPJŠ inovuje metodiku  štruktúry správy o činnosti (globálnejší pohľad univerzity na výsledky 
v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti) 

 
Stanovisko Správnej rady: 

• vyslovenie podporného stanoviska k zmene osnovy výročnej správy o činnosti pre budúce 
obdobie  

 
Záver k bodu 3/ 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2007 
a odporúča rektorovi UPJŠ v spolupráci so Správnou radou UPJŠ prehodnotiť metodiku osnovy správy 
o činnosti UPJŠ pre ďalšie obdobie.  
 
4. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ ZA ROK 2007 
 

Predseda Správnej rady požiadal kvestora UPJŠ, aby stručne informoval o Výročnej správe 
o hospodárení UPJŠ za rok 2007. Kvestor informoval, že UPJŠ ukončila hospodársky rok 2007 so 
ziskom z celkovej činnosti vo výške 8 323 tis. Sk. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 4 591 tis. Sk 
a podnikateľská činnosť bola zisková vo výške 3 732 tis. Sk. Na priaznivom hospodárskom výsledku sa 
výraznou mierou podieľala Prírodovedecká fakulta ziskom v objeme 5 061 tis. Sk, Právnická fakulta 
objemom 1 157 tis. Sk a Rektorát čiastkou 2 545 tis. Sk, ktoré vykryli stratu ostatných fakúlt. Kvestor 
ďalej poukázal na to, že UPJŠ za hodnotené obdobie vykazuje celkové výnosy vo výške 828 925 tis. Sk 
a celkové náklady vo výške 820 601 tis. Sk. Na celkovom objeme výnosov sa podieľa hlavná činnosť 
výškou 767 927 tis. Sk a podnikateľská činnosť vo výške 60 998 tis. Sk. Výrazný podiel na výnosoch 
podnikateľskej činnosti majú hlavne vzdelávacie aktivity najmä Prírodovedeckej fakulty, tržby za stravu 
zamestnancov, ubytovacie služby, apod. 
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Záver k bodu 4/ 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 
2007 bez pripomienok. 
 
5. RÔZNE 
 

• Informácia predsedu Správnej rady UPJŠ o ukončení Ing. J. Kosára – Danča z funkcie člena 
Správnej rady UPJŠ; 

• Informácia rektora UPJŠ o tom, že z úrovne Ministerstva školstva SR bol zamietnutý návrh 
rektora UPJŠ na menovanie pána R. Brestovanského za člena Správnej rady UPJŠ; 

• Informácia rektora UPJŠ o súčasnom stave a perspektíve ďalšej činnosti Ústavu vzdelávania 
UPJŠ v Rožňave; 

• Návrh členov Správnej rady, aby bola rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. na 
základe výsledkov kladného hospodárenia univerzity za rok 2007 udelená finančná odmena.  

 
Záver k bodu 4/ 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala návrh na finančnú odmenu pre rektora UPJŠ. 
 
Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ doc. 
JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie finančnej odmeny pre rektora UPJŠ prof. MUDr. 
Ladislava Mirossaya, DrSc. prebehlo hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per 
rollam“. Návrh sa predkladá 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 predpisov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády SR č. 
630/2007, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme 
 
Záverom zasadnutia predseda Správnej rady doc. JUDr. J. Husár, CSc. poďakoval členom Správnej 
rady UPJŠ za ich účasť.   
 
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice č. 2/2008 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 
12.05.2008 je príloha č. 1 – Záznam o výsledkoch hlasovania členov Správnej rady UPJŠ spôsobom 
rokovania „per rollam“. 
 
 
 
 
 
.............................................................                                         ............................................................... 
           RNDr. Jozef Ondáš, CSc.             doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
               overovateľ zápisnice                                                  predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
    
 
 
Zapísala: Mgr. Adriana Sabolová 
V Košiciach dňa 12.05.2008 


