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