
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV KANDIDÁTOV NA ČLENOV  
SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

 
Akademický senát UPJŠ v Košiciach v súlade s § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „ZVŠ“) vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Správnej rady 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Návrhy kandidátov na členov Správnej rady 
UPJŠ v Košiciach sa predkladajú elektronicky Akademickému senátu UPJŠ v Košiciach.  
 
Spôsob predkladania návrhov: vyplnenie Formulára - Návrh kandidáta na člena Správnej rady 
UPJŠ v Košiciach vrátane všetkých požadovaných príloh, ktorých vzory sú sprístupnené 
v dokumentoch na stiahnutie. Doručenie formulára vrátane príloh bude zo strany UPJŠ 
potvrdené zaslaním potvrdzujúceho E-mailu navrhovateľovi aj navrhovanému kandidátovi. 
V prípade, ak potvrdzujúci E-mail zo strany UPJŠ nebude doručený, prosíme kontaktujte Bc. 
Andreu Jánošíkovú, asistentku Akademického senátu UPJŠ v Košiciach E-mailom alebo 
telefonicky na č. +421 918 897 105. 
 
E-mail na predkladanie návrhov: andrea.janosikova@upjs.sk 
 
Termín na predkladanie návrhov: do 12. septembra 2022 do 12:00 hod.  
 
Osoby oprávnené predkladať návrhy kandidátov na členov Správnej rady UPJŠ 

v Košiciach podľa § 40 ods. 3 ZVŠ (ďalej „navrhovateľ“):  

 

- právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa § 
2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [a) nadácie, b) 
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, c) neinvestičné 
fondy, d) občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, 
e) organizácie s medzinárodným prvkom.] 

- obce,  
- samosprávne kraje,  
- Slovenská akadémia vied,  
- verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o 

spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl,  
- reprezentatívne združenia zamestnávateľov,  
- múzeá,  
- galérie, 
- divadlá. 

 
Požiadavky na kandidátov na člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach (§ 40 ods. 3 ZVŠ)1: 

 

- významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti,  

                                                           
1 Splnenie týchto požiadaviek musí vyplývať z predloženého štruktúrovaného životopisu navrhovaného kandidáta. 
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- predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni, 
- významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej 

školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 
prostriedkami právnickej osoby.  
 

Za člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach možno zvoliť len osobu, ktorá má (§ 40 ods. 

3 ZVŠ)2: 

 

- najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,  
- najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a  
- schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej 

osoby. 
 

 Nezlučiteľnosť funkcie člena Správnej rady UPJŠ s funkciou (§ 40 ods. 4 ZVŠ):  

 

- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,  
- člena vlády,  
- štátneho tajomníka,  
- rektora,  
- prorektora,  
- dekana a  
- vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou, 
- členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby3 podľa § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.   
 

Nezlučiteľnosť funkcie člena Správnej rady UPJŠ (§ 40 ods. 4 ZVŠ):  
 

- so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,  
- s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou 

alebo príspevkovou organizáciou,  
- s členstvom v akademickej obci UPJŠ a  
- s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.  

 

Študentská časť Akademického senátu UPJŠ môže voliť príslušného člena Správnej rady 

UPJŠ aj z členov Akademickej obce UPJŠ okrem členov Akademického senátu UPJŠ. 

 

Splnenie podmienky nezlučiteľnosti funkcie sa preukazuje čestným vyhlásením kandidáta, 

ktorého vzor nájdete v dokumentoch na stiahnutie.    

 

Dokumenty na stiahnutie:  

 

- Formulár – Návrh kandidáta na člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
- Súhlas s kandidatúrou 
- Čestné vyhlásenie kandidáta na člena Správnej rady UPJŠ k nezlučiteľnosti funkcie  
- Súhlas so spracúvaním osobných údajov kandidáta 
- GDPR – informačná povinnosť pre dotknuté osoby 

                                                           
2 Splnenie týchto požiadaviek musí vyplývať z predloženého štruktúrovaného životopisu navrhovaného kandidáta. 
3 Závislou osobou je 1) blízka osoba (podľa § 116 a 117 Občianskeho zákonníka) 2) ekonomicky, personálne alebo 
inak prepojená osoba alebo subjekt, 3) osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie (podľa § 22 zákona č. 
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) súčasťou konsolidovaného celku.  
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