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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 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 15.11.2011 
do 15.11.2017 

Navrhnutý 
rektorom UPJŠ 

U.S.Steel 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 
-15.05.2012 

Navrhnutý 
ministrom školstva 
-Odvolaný 
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 PaedDr. 
Mgr., art. 

od 15.05.2009 
do 15.05.2015 

Navrhnutý 
ministrom školstva 

Štátna filharmónia  
Košice 

Husár Ján doc., JUDr.,  
CSc.,  
mim. prof. 

od 01.02.2012 
do 01.02.2016  

Vymenovaný na  
návrh AS UPJŠ 
(zamestnan. časť) 

Právnická 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 
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III. 
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
 
Dátum konania: 10. 05. 2012 
Miesto konania: Dom hostí. Mánesova ul. v Košiciach 

 

 Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
 

Prítomní:  
Ján Bílek, Richard Duda, Peter Himič, Ján Husár, Ján Király, Július Klein, Jozef Ondáš, Martin Pitorák, 
Michal Tkáč, Zdenko Trebuľa  
 

Ospravedlnení: 
Peter Dvorský, Andrea Figulová, Vladimíra Ledecká, Branislav Šebo 
 

Prizvaní:  
Ladislav Mirossay, Karol László, Adriana Sabolová 
 

 Voľby predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA v súlade s čl. IV. ods. 1 
Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ riadil priebeh zasadnutia, ako aj priebeh volieb predsedu 
Správnej rady. Voľby predsedu Správnej rady sa konali v zmysle čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ 
tajným hlasovaním s účasťou najmenej dvoch tretín členov Správnej rady. Nadpolovičná časť hlasov  
zvolila za kandidáta na predsedu Správnej rady doc. JUDr. Jána Husára, CSc., mim. prof.  
 

 Súpis rozhodnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 

Uznesenie č. 1/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 7  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ za rok 2011 a odporúča predsedovi Správnej 
rady zabezpečiť odoslanie správy na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj 
zabezpečiť zverejnenie správy na webovej stránke univerzity.  
 
Uznesenie č. 2/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm.. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 2011 bez pripomienok  
 
Uznesenie č. 3/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 16a ods. 9  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 4/2012 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 4  zákona č. 131/2002 a ust. § 10 ods. 6 Z. z. 
o vysokých školách schvaľuje rozpočet UPJŠ na rok 2012. 
 
Uznesenie č. 5/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2013 za podmienky, že budú splnené tieto kritériá: kladný hospodársky výsledok UPJŠ v Košiciach za 
rok 2012; úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov; úspešnosť v získavaní 
mimodotačných zdrojov . 
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Uznesenie č. 6/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach na základe splnenia kritérií, schválených na zasadnutí Správnej rady 
UPJŠ dňa 28. 4. 2011, schvaľuje finančnú odmenu rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. 
(za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ v roku 2011, za úspešnosť v získavaní 
finančných prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov).  
 
Uznesenie č. 7/2012: 
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 udeľuje 
predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu u nájomcu spol. DAVITAL, s. r. o. Banská Bystrica na 
obdobie 5 rokov. 
 
Uznesenie č. 8/2012: 
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 udeľuje 
predchádzajúceho súhlasu s predĺžením doby nájmu na prenájom nebytových priestorov, 
nachádzajúcich sa v jednotlivých budovách fakúlt a Rektorátu UPJŠ v Košiciach tak, ako sú uvedené 
v Zmluve o nájme, uzavretej dňa 1. 4. 2007 v znení dodatkov č. 1-11 o celkovej výmere 8,25 m2 
s nájomcom DAVITAL s. r. o. Banská Bystrica na obdobie 5 rokov s podmienkou, že ukončenie 
nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa pred uplynutím dohodnutej doby nájmu bude možné 
realizovať výpoveďou aj bez udania dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou.   
 
Uznesenie č. 9/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v areáli Ústavu telesnej výchovy na športu  UPJŠ 
v Košiciach na Medickej ul., a to 2 tenisových kurtov na parc. č. 1857 vo výmere 1203 m2, časť 
pozemku na parc. č. 1871/35 vo výmere 23 m2, časť pozemku na parc. č. 1871/41 vo výmere 3,5 m2 
a časť nebytových priestorov v objekte ŠDaJ UPJŠ – mužské a ženské šatne o výmere 26,6 m2 
s nájomcom Ivan Hudáček – Tenistar, Košice na obdobie 5 rokov s podmienkou, že ukončenie 
nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa pred uplynutím dohodnutej doby nájmu bude možné 
realizovať výpoveďou aj bez udania dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou. 
 
Uznesenie č. 10/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v suteréne budovy Teoretických ústavov 
Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP č. 1 v Košiciach o výmere 46 m2 s nájomcom Občianske 
združenie ODOS Košice na obdobie 3 rokov s podmienkou, že ukončenie nájomnej zmluvy zo strany 
prenajímateľa pred uplynutím dohodnutej doby nájmu bude možné realizovať výpoveďou aj bez udania 
dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou.  
 
 
Dátum konania: 01. 10. 2012 
Spôsob rokovania: 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 28. 9. 2012 až 1. 10. 2012 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“: Záznamy o výsledku hlasovania boli vypracované 1. 10. 2012.  
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A) 
 Predmet hlasovania 

 
Predloženie návrhu vedenia UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice a Technickou 
univerzitou v Košiciach na založenie záujmového združenia právnických osôb podľa  ust. § 
20f - § 20j  zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
Hlavným cieľom činnosti tohto záujmového združenia bude realizácia projektu Steelpark  - 
Kreatívna fabrika. Uvedený projekt bude  súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto 
kultúry 2013 a zabezpečenie jeho udržateľnosti. Steelpark – Kreatívna fabrika je projekt 
nekomerčného charakteru pozostávajúci z viacerých technologických inštalácií, ktorých 
podstatou je hravou a zaujímavou formou inšpirovať deti a mladých k hlbšiemu záujmu 
o vedu, technológie, techniku a oboznámiť ich s jej jednotlivými odvetviami. Akademický 
senát UPJŠ v Košiciach udelil predchádzajúci súhlas s predmetným návrhom na svojom 
zasadnutí dňa 28. 9. 2012.  

 
 Výsledky hlasovania:  

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 1 
 
Uznesenie č. 11/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto udeľuje 
predchádzajúci súhlas s návrhom vedenia UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice 
a Technickou univerzitou v Košiciach založiť záujmové združenie právnických osôb podľa  ust. § 20f - § 
20j  zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom 
činnosti tohto záujmového združenia bude realizácia projektu Steelpark  - Kreatívna fabrika. Uvedený 
projekt bude  súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a zabezpečenie jeho 
udržateľnosti. Steelpark – Kreatívna fabrika je projekt nekomerčného charakteru pozostávajúci 
z viacerých technologických inštalácií, ktorých podstatou je hravou a zaujímavou formou inšpirovať deti 
a mladých k hlbšiemu záujmu o vedu, technológie, techniku a oboznámiť ich s jej jednotlivými 
odvetviami. 
 
B) 

 Predmet hlasovania 

 
Predloženie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom: 

a) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ na Jesennej ul. 5 v Košiciach 
b) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach 

a to medzi UPJŠ v Košiciach a TEKO a. s. Košice na dobu 15 rokov, pričom pred uplynutím dohodnutej 
doby nájmu bude možné realizovať ukončenie platnosti oboch nájomných zmlúv výpoveďou aj bez 
udania dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou. Akademický senát UPJŠ v Košiciach udelil 

predchádzajúci súhlas s predmetným návrhom na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2012.  
 
 

 Výsledky hlasovania:  

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 1 
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Uznesenie č. 12/2012: 
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 nájomnej zmluvy na prenájom: 

a) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach 
b) Odovzdávacej stanice tepla, nachádzajúcej sa v objekte UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach 

a to medzi UPJŠ v Košiciach a TEKO a. s. Košice na dobu 15 rokov, pričom pred uplynutím dohodnutej 
doby nájmu bude možné realizovať ukončenie platnosti oboch nájomných zmlúv výpoveďou aj bez 
udania dôvodov najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou. 
 

C) 
 Predmet hlasovania 

 
Predloženie návrhu na uzavretie zmluvy o výpožičke s ÚEF SAV Košice na výpožičku 
miestnosti č. 03A o výmere 4,38 m2 v suteréne budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach na ulici Park Angelinum č. 9 v Košiciach na obdobie 5-tich rokov. Účelom 
výpožičky je užívanie miestnosti výlučne v súvislosti s riešením projektu spolufinancovaného 
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu  SR, kód ITMS projektu 26210120021 
v súlade s predmetom činnosti vypožičiavateľa vymedzenom dokladom v zriaďovacej listine 
nájomcu, platnej ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. Akademický senát UPJŠ v Košiciach udelil 
predchádzajúci súhlas s predmetným návrhom na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2012.  

 
 Výsledky hlasovania:  

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 1 
 
Uznesenie č. 13/2012: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje 
predchádzajúci súhlas s uzavretím zmluvy o výpožičke s ÚEF SAV Košice na výpožičku miestnosti č. 
03A o výmere 4,38 m2 v suteréne budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na ulici Park 
Angelinum č. 9 v Košiciach na obdobie 5-tich rokov. Účelom výpožičky je užívanie miestnosti výlučne 
v súvislosti s riešením projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu  
SR, kód ITMS projektu 26210120021 v súlade s predmetom činnosti vypožičiavateľa vymedzenom 
dokladom v zriaďovacej listine nájomcu, platnej ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. 
 
Dátum konania: 12. 12. 2012 
Miesto konania: Rektorát UPJŠ, Šrobárova 1 v Košiciach 

 

 Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
 

Prítomní:  
Ján Bílek, Richard Duda, Ján Husár, Ján Király, Vladimíra Ledecká, Zdenko Trebuľa  
 

Ospravedlnení: 
Peter Dvorský, Andrea Figulová, Peter Himič, Július Klein, Jozef Ondáš, Martin Pitorák, Michal Tkáč 
 

Prizvaní:  
Ladislav Mirossay, Karol László, Adriana Sabolová 
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 Informácia o priebehu zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach 

 

Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. na základe prezenčnej listiny 
konštatoval, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, pretože nie sú  prítomné dve tretiny 
celkového počtu členov. 
 
Bodom programu zasadnutia bola informácia rektora UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc. 
o problematike pozemkov v Botanickej záhrade UPJŠ (BZ). V diskusii prítomní členovia Správnej rady 
na základe predloženej právnej analýzy stavu pozemkov BZ prerokovali rôzne možnosti riešenia 
nastolenej problematiky.   
 
Záver: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o problematike pozemkov v Botanickej 
záhrade UPJŠ v Košiciach.  
 
 

V. ZÁVER 
 
Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 
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 využije vo svojej činnosti.. 
 
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 24. 5. 2013. 
 
 
 
 
 
                                            doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., v. r.                   
                                                   predseda  
                                                                                                         Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
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