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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 
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Košice, 1. 10. 2012  
 

ZÁZNAM O VÝSLEDKU HLASOVANIA ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
SPÔSOBOM ROKOVANIA PER ROLLAM 

 
V súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 28. 9. 2012 až 
1. 10. 2012 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“:  
 
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. 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. 
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