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Zápisnica č. 1/2014 

zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 6. 2. 2014 
 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., 
mim. prof., Ing. Ján Király,  PaedDr. Mgr. art. Július Klein,  RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, Ing. Martin 
Pitorák, RNDr., Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Štefan Chudoba, PhD. 
 
Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Pozemky v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach  
3. Záver 

 
1. OTVORENIE 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) doc. JUDr. Ján Husár, CSc. otvoril zasadnutie, privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že 
Správna rada UPJŠ je uznášaniaschopná, pretože sú prítomné dve tretiny celkového počtu členov. Za 
overovateľa zápisnice bol členmi správnej rady ustanovený PaedDr. Mgr. art. Július Klein.  
 
Predseda SR konštatoval, že dnešné zasadnutie sa uskutočňuje namiesto zasadnutia, zvolaného na 
deň 6. 12. 2013 s rovnakým programom, ktoré sa neuskutočnilo vzhľadom na to, že sa ospravedlnila 
väčšina členov SR a ani predseda sa na rokovaní nemohol zúčastniť.  
 
2. POZEMKY V BOTANICKEJ ZÁHRADE UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Predseda SR doc. Husár informoval prítomných o návrhu rektora UPJŠ prof. Mirossaya na udelenie 
predchádzajúceho súhlasu SR s odkúpením pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady 
UPJŠ  od ich vlastníka Dominikánskeho konventu Košice. Uviedol, že Akademický senát UPJŠ 
v Košiciach udelil predbežný súhlas s odkúpením týchto pozemkov na svojom zasadnutí dňa 30. 1. 
2014.   
 
Kvestor UPJŠ Ing. László informoval o tom, že predpokladaná výmera odkúpených pozemkov je cca 
51 000 m2 a predpokladaná kúpna  cena 3 mil. €. Zároveň predložil geometrický plán s vyznačením 
dotknutých pozemkov, ktoré budú tvoriť predmet kúpnej zmluvy. Pán rektor prof. Mirossay doplnil 
informáciu aj o tých pozemkoch v Botanickej záhrade, ktoré zatiaľ nie sú predmetom kúpy.  
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Diskusia: 
 

Predseda SR doc. Husár sa opýtal pána kvestora, za akých podmienok bola Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu poskytnutá finančná dotácia našej univerzite na odkúpenie pozemkov 
v Botanickej záhrade. 

Kvestor Ing. László v odpovedi uviedol, že štátna dotácia pridelená na odkúpenie pozemkov 
v Botanickej záhrade nie je súčasťou kapitálovej dotácie, a teda nebola realizovaná na úkor rozpočtu 
univerzity.    
 
Ďalej sa predseda SR opýtal, či štátna dotácia bola účelovo vyčlenená na odkúpenie pozemkov 
(konkrétnych parciel) v Botanickej záhrade alebo bude výber parciel predmetom dohody  a či priemerná 
suma 59 € za m2 bude zakomponovaná aj v kúpnej zmluve. 

Kvestor Ing. László v odpovedi potvrdil, že štátna dotácia bola účelovo vyčlenená na odkúpenie 
pozemkov v Botanickej záhrade, konkrétne parcely neboli zadefinované, avšak ide o expozičné plochy 
Botanickej záhrady. Čo sa týka priemernej kúpnej ceny za 1 m2, pán kvestor uviedol, že ide o priemernú 
cenu, ktorá vychádza zo znaleckého posudku, pričom v znaleckom posudku sú niektoré pozemky 
ocenené vyššou cenou a iné nižšou vzhľadom na ich lokalizáciu. 
 

Ing. Duda vyslovil názor, že úspešné zavŕšenie procesu odkúpenia pozemkov v BZ si zasluhuje 
poďakovanie p. rektorovi UPJŠ. 
 

Predseda SR doc. Husár navrhol, aby SR udelila predchádzajúci súhlas s odkúpením 
pozemkov v Botanickej záhrade.     
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 12 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 1/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s odkúpením pozemkov nachádzajúcich 
sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ od ich vlastníka Dominikánskeho konventu Košice s 
predpokladanou výmerou odkúpených pozemkov cca 51 000 m2 a predpokladanou kúpnou  
cenou 3 mil. €.  

 
Predseda SR doc. Husár navrhol, aby SR vyslovila poďakovanie pánovi rektorovi prof. Mirossayovi za 
úspešné zavŕšenie odkúpenia pozemkov v Botanickej záhrade.  
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 12 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
 

Uznesenie č. 2/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach vyslovuje poďakovanie rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, 
DrSc. za úspešné zavŕšenie procesu odkúpenia pozemkov v Botanickej záhrade UPJŠ od 
Dominikánskeho konventu Košice.      
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3. ZÁVER 
 
Predseda SR doc. Husár informoval, že v dňoch 28. 6. až 5. 7. 2013 prebehlo hlasovanie per rollam 
k návrhu rektora UPJŠ prof. Mirossaya na založenie právnickej osoby – obchodnej spoločnosti 
s ručením obmedzeným, zameranej na transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do 
praxe.  Na základe výsledku hlasovania per rollam, keď za prijatie navrhnutého uznesenia hlasovalo 9 
členov SR, počet hlasov proti: 0, počet nehlasujúcich: 4 bolo prijaté uznesenie č. 9/2013: 
 

Uznesenie č. 9/2013: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí:  
     a) s návrhom rektora UPJŠ na založenie právnickej osoby – obchodnej spoločnosti s ručením 
obmedzeným, zameranej na transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do praxe,  
     b) s vložením peňažného vkladu do obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, zameranej na 
transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do praxe vo výške 5 000,- €.  

 
Keďže zasadnutia Správnej rady sú verejné, je potrebné hlasovaním potvrdiť rozhodnutie prijaté per 
rollam. Predseda SR doc. Husár navrhol, aby členovia SR potvrdili uznesenie č. 9/2013. 
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 12 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
 

Uznesenie č. 3/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach potvrdzuje uznesenie č. 9/2013 v tomto znení: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí:  
     a) s návrhom rektora UPJŠ na založenie právnickej osoby – obchodnej spoločnosti s ručením 
obmedzeným, zameranej na transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do praxe,  
     b) s vložením peňažného vkladu do obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, zameranej na 
transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do praxe vo výške 5 000,- €.  

 

Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. poďakoval 
prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí.  

 

   ..........................................................              .......................................................... 

                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
          PaedDr. Mgr. art. Július Klein, v. r.                              doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., v. r.  

 

Zapísala dňa 6. 2. 2014  
Mgr. Adriana Sabolová 


