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I. ÚVOD 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach (ďalej len „správna rada“) je orgán, ktorý bol 
ustanovený v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách“). Vznik správnej rady bezprostredne súvisí s transformáciou 
vysokých škôl z rozpočtových organizácií na verejnoprávne inštitúcie, s prechodom 
vlastníctva majetku štátu do vlastníctva verejných vysokých škôl a s ich prechodom 
na systém viac zdrojového financovania.  

 

Správna rada je orgán, ktorého poslaním je uplatňovanie a presadzovanie verejného 
záujmu činnosti UPJŠ najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných 
prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy.   

 

Správna rada UPJŠ sa vo svojej činnosti riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom, 
ktorý bol schválený ministrom školstva SR listom číslo 313/2003-sekr. zo dňa 25. 02. 
2003.  

 
II. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ  
 

V kalendárnom roku 2008 bolo zloženie Správnej rady UPJŠ (SR) nasledovné:  
 
6 členov navrhol rektor UPJŠ so súhlasom 
Akademického senátu UPJŠ (kvóta rektora) 

Funkčné obdobie 

Trebuľa Zdenko JUDr. 14.11.2007 - 14.11.2013 
Tkáč Michal RNDr., Ing. 14.11.2007 - 14.11.2013 
Šipoš Štefan Ing. 15.05.2005 -  15.05.2011 
Király Ján Ing. 16.05.2003 -  16.05.2009 
Ondáš Jozef RNDr., PhD. 14.11.2007 - 14.11.2013 
Pitorák Martin Ing. 15.05.2005 - 15.05.2011 
6 členov vybral minister školstva SR po vyjadrení 
rektora UPJŠ /kvóta ministra) 

Funkčné obdobie 

Porvažník Marián JUDr. 15.05.2005 - 15.05.2011 
Oravec František JUDr. 16.05.2003 - 16.05.2009 
Somora Miloš prof., Ing., CSc. 16.05.2003 - 16.05.2009 
Tóth Attila Ing., CSc. 16.05.2003 - 15.05.2005 

16.05.2005 - 15.05.2011 
Kosár Jozef Ing. 16.05.2003 - 16.05.2009 ×× 
Bílek Ján Ing., JUDr. 19.09.2009 – 19.09.2014  
voľná kvóta    ××× 
1 člena navrhol a schválil Akademický senát 
UPJŠ (zamestnanecká časť) 

Funkčné obdobie 

Husár Ján doc., JUDr., 
CSc. 

10.12.2007 – 10.12.2011 

1 člena navrhol a schválil Akademický senát 
UPJŠ (študentská časť) 

Funkčné obdobie 

Skalický Patrik  14.11.2007 - 14.11.2009 
 
××  Minister školstva SR Ján Mikolaj odvolal listom č. j. CD-2008-5626-11916-
1:sekr. dňom 25. marca 2008 z funkcie člena Správnej rady Ing. Jána Kosára, a to 
na základe toho, že Ing. Kosár písomne požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie.  
 
××× Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. zaslal dňa 01.02.2008 
ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi písomné vyjadrenie, aby za člena Správnej 
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rady UPJŠ vymenoval pána Romana Brestovanského. Minister školstva SR listom   
zo dňa 15. 04. 2008 zaslal na adresu UPJŠ oznam o nevymenovaní pána 
Brestovanského za člena Správnej rady UPJŠ.  
 
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. zaslal dňa 25.08.2008 ministrovi 
školstva SR Jánovi Mikolajovi písomné vyjadrenie, aby za člena Správnej rady UPJŠ 
vymenoval Ing. Ladislava Lazára. V kalendárnom roku 2008 odpoveď na predmetný 
list z úrovne MŠ SR nebola doručená.  
 
III. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ   
 

V kalendárnom roku 2008 sa uskutočnili dve zasadnutia Správnej rady UPJŠ (SR). 
 
Zasadnutie Správnej rady UPJŠ dňa 07. 03. 2008 
 
Program: 
 
 

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

 
Účasť na zasadnutí: 
 

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 
 
K bodu 1/ programu: 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. 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), ktorí nahradili RNDr. Rudofa 
Bauera, CSc., doc. JUDr. Máriu Bujňákovú, CSc., prof. MVDr. Pavla Dubinského, 
DrSc., Mgr. Júliusa Kleina a prof. PhDr. Jozefa Výrosta, DrSc.. Zároveň im odovzdal 
menovacie dekréty. 
 
K bodu 2/ programu: 
 

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“. Prítomní členovia Správnej rady UPJŠ navrhli kandidáta na 
predsedu Správnej rady UPJŠ - doc. JUDr. Jána Husára, CSc. a kandidáta na 
podpredsedu Správnej rady UPJŠ - RNDr. Jozefa Ondáša, CSc.. 
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K bodu 3/ programu: 
 

Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay v rámci tohto bodu programu predložil informáciu o 
výsledkoch  evaluáciie UPJŠ uskutočnenej EUA, o zisteniach evaluačných komisií na 
Slovensku, odporúčaniach evaluačných komisií univerzitám. Zároveň predstavil plán 
investičných a ideových zámerov 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). 
 
Odporúčania členov Správnej rady: 
 

� 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. 

 
K bodu 4/ programu: 
 

Správna rada UPJŠ zobrala na vedomie informácie o zámeroch univerzity v oblasti 
predaja nehnuteľností (na Garbiarskej ul. v Košiciach, na Zemplínskej Šírave), 
o návrhu Pravidiel tvorby a rozdeľovania rozpočtu na UPJŠ, o perspektíve a 
súčasných možnostiach ubytovania študentov na UPJŠ a o možnostiach poskytnutia 
2 % zaplatenej dane z príjmov v prospech Nadácie UPJŠ v Košiciach. 
 

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 navrhla rektorovi UPJŠ v Košiciach funkčný plat s účinnosťou 
od 1. 4. 2008. Vzhľadom na nedostatočný počet prítomných členov na zasadnutí, bol 
návrh na schválenie určenia funkčného platu rektora UPJŠ uskutočnený spôsobom 
rokovania „per rollam“.   
 

• Hlasovanie per rollam: 
 

V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho 
poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 18.03.2008 až 11.04.2008 
hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“.  Záznam 
o výsledku hlasovania členov SR spôsobom rokovania per rollam tvorí prílohu č. 1 
k zápisnici č. 1/2008 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 
 
UZNESENIE č. 1: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach zvolila v súlade s čl. 5 Štatútu Správnej rady UPJŠ 
za predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Jána Husára, CSc. 
 
UZNESENIE č. 2: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach zvolila v súlade s čl. 5 Štatútu Správnej rady UPJŠ 
za podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach RNDr. Jozefa Ondáša, CSc.  
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UZNESENIE č. 3: 
 

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, 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 a v zmysle nariadenia vlády SR č. 630/2007, ktorým sa 
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme určila rektorovi UPJŠ v Košiciach funkčný mesačný plat. 
 
Zasadnutie Správnej rady UPJŠ dňa 12. 05. 2008 

 
Program:  
 

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

 
Účasť na zasadnutí: 
 
 

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 
 
K bodu 1/ programu: 
 

Predseda Správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. otvoril zasadnutie Správnej 
rady UPJŠ a zároveň uviedol, že podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Správnej 
rady UPJŠ nie je Správna rada uznášaniaschopná, nakoľko na zasadnutí nie je 
prítomných aspoň dve tretiny jej členov.     
 
K bodu 2/ programu: 
 

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 nebola uznášaniaschopná, predseda 
Správnej rady navrhol, aby schválenie rozpočtu UPJŠ na rok 2008 prebehlo 
hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 

• Hlasovanie per rollam: 
 

V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho 
poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 12.05.2008 až 29.05.2008 
hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“. Záznam 
o výsledku hlasovania členov SR spôsobom rokovania per rollam tvorí prílohu č. 1 
k zápisnici č. 2/2008 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 
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UZNESENIE č. 4: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s § 41 odsek 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje rozpočet Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na rok 
2008.  
 
K bodu 3/ programu: 
 

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.  
 
K bodu 4/ programu: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala Výročnú správu o hospodárení UPJŠ 
v Košiciach za rok 2007 bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ programu: 
 

Správna rada UPJŠ zobrala na vedomie informácie o súčasnom stave a perspektíve 
ďalšej činnosti Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave. Správna rada prerokovala 
návrh na finančnú odmenu rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. 
 
Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nebola 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 
predkladal 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. 
  

• Hlasovanie per rollam: 
 

V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho 
poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 12.05.2008 až 29.05.2008 
hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“. Záznam 
o výsledku hlasovania členov SR spôsobom rokovania per rollam tvorí prílohu č. 1 
k zápisnici č. 2/2008 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 
 
 
UZNESENIE č. 5: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach 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, určila rektorovi UPJŠ výšku finančnej odmeny. 
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V. ZÁVER 
 

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2008         
do 31. 12. 2008 obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej 
rady, významné osobnosti z praxe, samosprávnych orgánov a verejnoprávnych 
inštitúcií poskytli univerzite určité odporúčania, rady, tvorivé podnety, ako aj 
rôznorodé stanoviská za účelom ďalšieho rozvoja a ďalšej perspektívnej činnosti 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pravidelne zverejňuje informácie 
o zasadnutiach Správnej rady UPJŠ na univerzitnej webovej stránke v časti 
„Informácie pre verejnosť a médiá“: http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-
univerzite/spravna-rada/. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach bola 
prerokovaná na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 15. 04. 2009. 
 
 
 
 
 
Košice, 20. 04. 2009                                            doc. JUDr. Ján Husár, CSc., v.r. 

              predseda Správnej rady  
                   UPJŠ v Košiciach 
Zapísala: 
Mgr. Adriana Sabolová 


