
 

 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

rektor UPJŠ v Košiciach 

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

tel.: 055 / 622 26 08, fax: 622 81 09, IČO: 00397768 

e-mail: rektor@upjs.sk, http://www.upjs.sk 

 

doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 

predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach  
e-mail: jan.husar@upjs.sk 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY  
 

UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 
 

 za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁJ  2012 
 
 
 
 



2 

 

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 vyuţívaním jej majetku a finančných prostriedkov 
poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy.   

 
Správna rada UPJŠ sa vo svojej činnosti riadi Štatútom Správnej rady, ktorý bol schválený na zasadnutí 
Správnej rady dňa 15. 4. 2009 a odsúhlasený na Akademickom senáte UPJŠ dňa 21. 5. 2009. Štatút 
Správnej rady nadobudol účinnosť jeho schválením ministrom školstva SR dňa 30. 9. 2009. Správna 
rada UPJŠ sa vo svojej činnosti ďalej riadi Rokovacím poriadkom Správnej rady, ktorý bol schválený na 
zasadnutí Správnej rady dňa 15. 4. 2009 a nadobudol účinnosť dňom zrušenia Štatútu Správnej rady 
UPJŠ zo dňa 25. 2. 2003 ministrom školstva, t. j. 30. 9. 2009.  

 

II. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Meno Priezvisko Titul Funkčné  

obdobie 
Kvóta Zamestnávateľ 

Dvorský Peter  od 01.12.2009 
do 01.12.2015 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Slovenské  
národné divadlo 
Bratislava 

Király Ján Ing. od 15.11.2011  
do 15.11.2017 

Navrhnutý  
Rektorom UPJŠ 

FRUCONA a.s. 
Košice 

Ondáš 
 

Jozef RNDr., PhD.,  
MBA. 

od 14.11.2007  
do 14.11.2013 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

T - Systems 
Slovakia s.r.o. 
Košice 

Pitorák Martin Ing. od 15.05.2005  
do 15.05.2011 
od 15.11.2011 
do 15.11.2017 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

U.S.Steel s.r.o. 
Košice 

Porvažník  Marián JUDr. od 15.05.2005  
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Drevopil Slovakia 
s.r.o., Košice 

Tkáč Michal RNDr., Ing. od 14.11.2007 
do 14.11.2013 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Dopravný podnik 
Mesta Košice 

Trebuľa Zdenko JUDr. od 14.11.2007 
do 14.11.2013 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

Košický 
samosprávny kraj 

Bílek Ján Ing., JUDr. od 19.09.2008 
do 19.09.2014 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Advokát 
Košice 

 Šebo Branislav Ing., MBA od 10.12.2010 
do 10.12.2016 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

IBM Slovensko 
s.r.o., Bratislava 

Figulová Andrea Mgr., PhD. od 20.12.2011 
do 20.12.2017  

Navrhnutá 
ministrom školstva 

Projektová  
manažérka, Ba 

Duda Richard Ing., MBA od 17.10.2011 
do 17.10.2017 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

HOWE Slovensko 
s.r.o. Košice 

 Himič Peter Mgr., PhD. od 15.05.2009 
do 15.05.2015 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Štátne divadlo 
Košice 

Klein Július Mgr., Art. od 15.05.2009 
do 15.05.2015 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Štátna filharmónia  
Košice 

Šipoš  Štefan Ing. od 15.05.2005 
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Slovenská 
sporiteľňa, Košice 

Tóth Attila Ing., CSc. od 15.05.2005 
do 15.05.2011 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Novitech a.s. 
Košice 

Husár Ján doc., JUDr.,  
CSc. 

od 10.12.2007 
do 10.12.2011 

Vymenovaný na  
návrh AS UPJŠ 
(zamestnan. časť) 

Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach 
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Makóová Erika Bc. od 01.12.2009 
do 01.12.2011 

Vymenovaná na  
návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 

Filozofická fakulta 
UPJŠ v Košiciach 
 

Ledecká Vladimíra  od 01.12.2011 
do 01.12.2013 

Vymenovaná na  
návrh AS UPJŠ 
(študentská časť) 

Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach 
 

 
 

III. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH   
 
III. 1) 
Dátum konania: 28. 4. 2011 
Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice 

 
P r o g r a m :   Otvorenie 

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2010 
  Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2010 

Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2010 
 Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2011 

  Rôzne  
                         
Informácie o zasadnutí  

 

 Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSC. otvoril zasadnutie, 
privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny 
konštatoval, ţe Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, pretoţe nie sú  prítomné dve 
tretiny celkového počtu členov 

 

 Tajomníčka správnej rady Mgr. Adriana Sabolová predniesla správu o činnosti správnej rady za 
rok 2011, ktorú vypracovala v súlade s ust. § 41 ods. 7  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predloţil správu o činnosti UPJŠ za rok 
2010, ktorá bola vypracovaná v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Správa bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 13. 4. 2011. 

 

 Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predloţil správu o hospodárení UPJŠ za rok 
2010, ktorá bola vypracovaná v súlade s ust. § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa bola 
schválená na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 27. 4. 2011. 

 

 Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predloţil informáciu o rozpočte UPJŠ na rok 
2011, ktorý pozostáva z výnosov a nákladov na kalendárny rok (príjmová časť: dotačné 
a nedotačné príjmy; tvorba centrálneho fondu a výdavková časť: rozdeļovanie dotácie na 
rektorát, fakulty, univerzitné pracoviská; dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
programov; dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť; dotácia na rozvoj vysokej 
školy a dotácia na sociálnu podporu študentov).  

 

 Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby kritériá pre udelenie 
finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2012 boli nasledovné: 
- dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ za rok 2011 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov  

 

 Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. na základe splnenia 
kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ (uznesenie č. 8/2010 zápisnice č. 
1/2010)), schválených dňa 1. 6. 2010, navrhol udeliť finančnú odmenu rektorovi UPJŠ.  
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 Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. Informoval prítomných o ţiadosti V. 
Pomikalovej, bytom Levoča, Francisciho 21 o predlţenie doby nájmu priestorov v budove UPJŠ 
na Kostlivého ul. v Košiciach vo výmere 9,4 m2 na obdobie 5 rokov, a to za účelom zriadenia 
a prevádzkovania kopírovacích sluţieb. Predmetnú ţiadosť schválilo vedenie UPJŠ dňa 21. 3. 
2011 a Akademický senát UPJŠ dňa 13. 4. 2011. 

 

 
 

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí 
 
 

Prítomní: Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Bc. Erika  
Makóová, Ing. Štefan Šipoš, RNDr. Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuļa  
 

Ospravedlnení: Ing. JUDr. Ján Bílek, Peter Dvorský, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA., Ing. Martin 
Pitorák, JUDr. Marián Porvaţník, Ing. Branislav Šebo, MBA., Ing. Attila Tóth, CSc.  
 

Prizvaní: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Vyjadrenia a odporúčania správnej rady 

 

 K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ za rok 2010 prítomní členovia správnej rady nevzniesli 
ţiadne pripomienky. 

 K správe o činnosti UPJŠ za rok 2011 prítomní členovia správnej rady nevzniesli ţiadne 
pripomienky.  

 Členovia Správnej rady UPJŠ v Košiciach vyjadrili znepokojenie nad trendom hospodárenia 
Lekárskej fakulty UPJŠ, ktoré ohrozuje celkové hospodárenie UPJŠ a  odporučili rektorovi 
UPJŠ, aby prijal účinné opatrenia na predchádzanie nedostatkov v hospodárení Lekárskej 
fakulty UPJŠ. 

 K rozpočtu UPJŠ na rok 2011 prítomní členovia správnej rady nevzniesli ţiadne pripomienky.  

 K návrhu kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ prítomní členovia správnej rady 
nevzniesli ţiadne pripomienky.  

 Prítomní členovia odporučili udeliť rektorovi UPJŠ odmenu. na základe splnenia kritérií pre 
udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 

 Správna rada nevzniesla ţiadne pripomienky k ţiadosti V. Pomikalovej, bytom Levoča, 
Francisciho 21 o predlţenie doby nájmu priestorov v budove UPJŠ na Kostlivého ul. 
v Košiciach vo výmere 9,4 m2 na obdobie 5 rokov, a to za účelom zriadenia a prevádzkovania 
kopírovacích sluţieb. 
 

Súpis rozhodnutí správnej rady 
 
Vzhļadom na to, ţe Správna rada UPJŠ nebola uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 
Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o týchto uzneseniach: 

 

 Uznesenie č. 1/2011 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 7  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie 
Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2010 a súhlasí s jej znením.  
 

 Uznesenie č. 2/2011 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na 
vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2010 bez pripomienok. 
 

 Uznesenie č. 3/2011 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 16a ods. 9  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaļuje Výročnú 
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správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2010, pričom vyjadruje znepokojenie nad trendom 
hospodárenia Lekárskej fakulty UPJŠ, ktoré ohrozuje celkové hospodárenie UPJŠ a preto odporúča 
rektorovi UPJŠ, aby prijal účinné opatrenia na predchádzanie nedostatkov v hospodárení Lekárskej 
fakulty UPJŠ. 
 

 Uznesenie č. 4/2011 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaļuje v súlade s ust. § 41 ods. 4 a podļa ust. § 10 ods. 6 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2011. 
 

 Uznesenie č. 5/2011 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaļuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2012 za podmienky, ţe budú splnené tieto kritériá: kladný hospodársky výsledok UPJŠ v Košiciach za 
rok 2011; úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov; úspešnosť v získavaní 
mimodotačných zdrojov . 
 

 Uznesenie č. 6/2011 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaļuje finančnú odmenu pre rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
L. Mirossaya, DrSc., a to na základe kritérií, prijatých v uznesení č. 8/2010 zápisnice č. 1/2010 zo 
zasadnutia Správnej rady UPJŠ, konaného dňa 1. 6. 2010 (za kladný hospodársky výsledok za rok 
2010, za úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za získavanie 
mimodotačných zdrojov.  
 

 Uznesenie č. 7/2011 
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 
schvaļuje predĺţenie doby nájmu u nájomcu Viera Pomikalová, bytom Levoča, Francisciho č. 21 na 
obdobie 5 rokov. Jedná sa o predlţenie doby nájmu priestorov v budove UPJŠ na Kostlivého ul. 
v Košiciach vo výmere 9,4 m2 na obdobie 5 rokov, a to za účelom zriadenia a prevádzkovania 
kopírovacích sluţieb. 
 
III. 2) 
Dátum konania: 22. 7. 2011 
Miesto konania: Rektorát, kancelária rektora UPJŠ 

 
P r o g r a m :   Otvorenie 
  Návrh na určenie platu rektora UPJŠ 
  Rôzne  
                         
Informácie o zasadnutí  

 
●   Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSC. otvoril zasadnutie, privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, ţe 
Správna rada UPJŠ je uznášania schopná. 
 
●    Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol určiť plat rektora UPJŠ v súlade 
s ust. § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
 
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí 
 

Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. 
Július Klein, Bc. Erika Makóová, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA., Ing. Branislav Šebo, MBA., Ing. 
Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuļa  
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Ospravedlnený: Peter Dvorský 
Prizvaná: Mgr. Adriana Sabolová 
 
Vyjadrenia a odporúčania správnej rady 

 

 K návrhu na určeniu platu rektora UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli ţiadne 
pripomienky. 
 

Súpis rozhodnutí správnej rady 
 

 Uznesenie č. 18/2011 
Správna rada UPJŠ  podļa  ust. § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách určuje plat rektora UPJŠ 
v súlade s ust. § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v nadväznosti na čl. 4 ods. 2 písm. a) Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 
1/2009, ktorým sa vydávajú platové podmienky na poskytovanie platových náleţitostí zamestnancom 
UPJŠ v Košiciach. 
 
 

IV. HLASOVANIE PER ROLLAM 
 

IV. 1) 
 
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 16. 03. 2011 aţ 31. 03. 2011 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“:  
 

 Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
s návrhom rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. s predĺžením doby 
nájmu u nájomcu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP) na dobu 10 
rokov, a to 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 Slovenskej 
republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 
464P2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. S UNLP Košice bola dňa 12. 8. 2010 
uzavretá nájomná zmluva na prenájom priestorov v objekte Teoretických ústavov na 
Tr. SNP č. 1 v Košiciach vo výmere 700 m2 za účelom prevádzkovania odd. 
Patológia, a to na obdobie 1 roka.  

 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 4 
 

 Uznesenie  č. 1/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu 
u nájomcu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP) na dobu 10 rokov, a to 
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 Slovenskej republiky č. 259/1993 
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464P2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  
 

IV. 2) 
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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 16. 03. 2011 aţ 31. 03. 2011 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“:  
  

 Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
s návrhom rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. s predĺžením doby 
nájmu u nájomcu Ing. Jarmila Krejzová, PhD. – Záhradníctvo J&A, Ďurďošík 118, 044 
45 Bidovce na obdobie 10 rokov, a to 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 Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. Z. o Slovenskej lesníckej komore 
v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. S menovanou bola 
dňa 1. 3. 2010 uzavretá nájomná zmluva na prenájom priestorov v areáli Botanickej 
záhrady UPJŠ v Košiciach vo výmere 31,95 m2 za účelom zriadenia predajne 
záhradného centra pre potreby záhradkárov.  

 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 4 
 

 Uznesenie č. 2/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu 
u nájomcu Ing. Jarmila Krejzová, PhD. – Záhradníctvo J&A, Ďurďošík 118, 044 45 Bidovce 
na obdobie 10 rokov, a to 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 
Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. Z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 
464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 

IV. 3) 
 
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 6. 5. 2011 aţ 14. 5. 2011 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“:  
 

 SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2010   
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
 
Uznesenie č. 9/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 7  zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov berie na vedomie Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2010 a súhlasí 
s jej znením.  
 

 SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2010 
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
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Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
 
Uznesenie č. 10/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2010 bez 
pripomienok. 
  

 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2010 
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
Po4et hlasujúcich „zdrţal sa“: 1 
 
Uznesenie č. 11/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach Správna rada UPJŠ v Košiciach Správna rada UPJŠ v Košiciach 
v súlade s ust. § 16a ods. 9  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaļuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ 
v Košiciach za rok 2010, pričom vyjadruje znepokojenie nad trendom hospodárenia Lekárskej fakulty 
UPJŠ, ktoré ohrozuje celkové hospodárenie UPJŠ a preto odporúča rektorovi UPJŠ, aby prijal účinné 
opatrenia na predchádzanie nedostatkov v hospodárení Lekárskej fakulty UPJŠ. 
 

 ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2011 
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0  
Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
 
Uznesenie č. 12/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaļuje v súlade s ust. § 41 ods. 4 a podļa ust. § 10 ods. 6 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2011. 
 

 NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0  
Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
 
Uznesenie č. 13/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaļuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2012 za podmienky, ţe budú splnené tieto kritériá: kladný hospodársky výsledok UPJŠ v Košiciach za 
rok 2011; úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov; úspešnosť v získavaní 
mimodotačných zdrojov . 

 

 NÁVRH NA FINANČNÚ ODMENU REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH 
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Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0  
Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
 
Uznesenie č. 14/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaļuje finančnú odmenu pre rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
L. Mirossaya, DrSc., a to na základe kritérií, prijatých v uznesení č. 8/2010 zápisnice č. 1/2010 zo 
zasadnutia Správnej rady UPJŠ, konaného dňa 1. 6. 2010 (za kladný hospodársky výsledok za rok 
2010, za úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za získavanie 
mimodotačných zdrojov. 

 

 ŢIADOSŤ O PREDĹŢENIE DOBY NÁJMU U NÁJOMCU V. POMIKALOVÁ, LEVOČA 
 
Výsledky hlasovania:  
Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0  
Počet nehlasujúcich hlasov: 2 
 
Uznesenie č. 15/2011: 
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 
schvaļuje predĺţenie doby nájmu priestorov v budove UPJŠ na Kostlivého ul. v Košiciach vo výmere 9,4 
m2 u nájomcu Viera Pomikalová, bytom Levoča, Francisciho č. 21 na obdobie 5 rokov, a to za účelom 
prevádzkovania kopírovacích sluţieb. 
 
 

IV. 4) 
 
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 15. 9. 2011 aţ 30. 9. 2011 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“:  

 

 NÁVRH NA PREVOD – ODPREDAJ NEHNUTEĻNÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE UPJŠ 
NA MOYZESOVEJ 16 V KOŠICIACH MINIMÁLNE ZA CENU URČENÚ ZNALECKÝM 
POSUDKOM  

 

Výsledky hlasovania:   
Počet členov SR: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 16/2011: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. §41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeļuje predchádzajúci súhlas 
k prevodu – odpredaju nehnuteļného majetku vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach nachádzajúceho sa na 
Moyzesovej ul. č. 16 v Košiciach minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom. Nehnuteļný majetok 



10 

 

je zapísaný na LV č. 1167, k. ú. Košice – Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I. 
Jedná sa o nasledovné nehnuteļnosti: 

- Budova č. súp. 1047 na parc. č. 313 – meštiansky dom 
- Budova na parc. č. 309/3 - garáţ 
- Budova na parc. č. 309/4 - garáţ 
- Budova na parc. č. 309/5 - garáţ 
- Budova na parc. č. 309/6 - garáţ 
- Budova na parc. č. 313 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 644 m2 
- Budova na parc. č. 309/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2 
- Budova na parc. č. 309/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 
- Budova na parc. č. 309/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 
- Budova na parc. č. 309/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 
- Budova na parc. č. 309/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 

Všeobecná hodnota nehnuteļnosti bola určená vo výške 1 270 000,- € znaleckým posudkom č. 
102/2011, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Ladislavom Tóthom, Košice zo dňa 14.04.2011. 
 

IV. 5)  
 
V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej 
rady UPJŠ prebehlo dňa 24. 11. 2011 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per 
rollam“:  

 

 NÁVRH NA PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS S UZAVRETÍM NÁKOMNEJ ZMLUVY S 
NÁJOMCOM MESTO KOŠICE, ZASTÚPENÉ MUDR. R. RAŠIM, PHD., 
PRIMÁTOROM MESTA KOŠICE, A TO NA DOBU NEURČITÚ. 

 
Výsledky hlasovania:   
Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 13 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
Uznesenie č. 17/2011: 
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 
Slovenskej republiky 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 uzavretím 
nákomnej zmluvy s nájomcom Mesto Košice, zastúpené MUDr. R. Rašim, PhD., primátorom 
mesta Košice, a to na dobu neurčitú. 
 
Predmetom nájomnej zmluvy je nájom časti pozemku na parc. 253 na Moyzesovej ul. č. 9 v 
Košiciach vo výmere 40 m2 za účelom vybudovania inžinierskych sietí – zemnej prípojky SO 
02.06 NN s odbernými zariadeniami pre stavbu “PARK MOYZESOVA” – segment 
“Moyzesova – stred” stavebnníka Mesto Košice (ďalej “inžinierske siete”) v súlade s 
projektovou dokumentáciou, vypracovanou Ing. arch. Jánom Simonidesom, Košice dňa 14. 
10. 2011.  

 
 

V. ZÁVER 
 
Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej rady, významné osobnosti 
z praxe, samosprávnych orgánov a verejnoprávnych inštitúcií poskytli univerzite odporúčania, rady, 
tvorivé podnety, ako aj rôznorodé stanoviská, ktoré univerzita vyuţije vo svojej činnosti.. 
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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 a schválená na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 10. 5. 2012. 
 
 
 
 
 

                                           doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
         predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 

      
              

 
Vypracovala: 
Mgr. Adriana Sabolová 
Tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach 


