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

predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 

Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice 

tel.: 055 / 622 26 08, VoIP: 2341 162, fax: 622 81 09, IČO: 00397768 

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

 
P r í l o h a  

k zápisnici č. 1/2011 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ zo dňa 28. 4. 2011 
  

ZÁZNAM O VÝSLEDKU HLASOVANIA ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
SPÔSOBOM 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 6. 5. 2011 až 14. 5. 2011 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ 
spôsobom rokovania „per rollam“:  
 
1/ 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.  

 
2/ 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 
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. 
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3/ 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 „zdržal 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 schvaľuje 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. 

 
4/ 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 schvaľuje v súlade s ust. § 41 ods. 4 a podľa 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. 

 
5/ 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 schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2012 za podmienky, že 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 . 
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6/ Návrh na finančnú odmenu 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. 14/2011: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje 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. 

 

7/ 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 
schvaľuje predĺženie 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 služieb. 

 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 16. 5. 2011                               doc. JUDr. Ján Husár, CSc.  
                   predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
Zapísala:  
Mgr. Adriana Sabolová 
tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
 
 


