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Zápisnica č. 1/2012 
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

zo dňa 10. 5. 2012, 
konaného v Dome hostí, Mánesova 1 v Košiciach 

 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., 
Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA.  Ing. Martin Pitorák, 
RND Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa  
 
Ospravedlnení: 
Peter Dvorský, Mgr. Andrea Figulová, PhD., Vladimíra Ledecká,  Ing. Branislav Šebo, MBA.   
 
Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľby predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
3. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2011 
4. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2011 
5. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2011 
6. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2012 
7. Rôzne 

 
1. OTVORENIE 
 
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA  otvoril zasadnutie, 
privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, 
že Správna rada UPJŠ je uznášania schopná, pretože sú  prítomné dve tretiny celkového počtu členov. 
 
Úvodom požiadal rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. o odovzdanie menovacích 
dekrétov novovymenovaným členom Správnej rady: p. Richardovin Dudovi, p. Jánovi Husárovi a p. 
Martinovi Pitorákovi.  
 
2. VOĽBY PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA informoval prítomných, 
o tom, že bývalému predsedovi Správnej rady doc. JUDr. Jánovi Husárovi, CSc. skončilo funkčné 
obdobie dňa 10. 12. 2011 a nové funkčné obdobie, ako člena Správnej rady, mu začalo dňa 1. 2. 2012. 
Z tohto dôvodu v súlade s čl. IV. ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ riadi podpredseda 
Správnej rady priebeh zasadnutia, ako aj priebeh volieb predsedu Správnej rady.  
 
Voľby predsedu Správnej rady sa konali v zmysle čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ. Voľba sa 
uskutočnila tajným hlasovaním s účasťou najmenej dvoch tretín členov Správnej rady. Nadpolovičná 
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časť hlasov  zvolila za kandidáta na predsedu Správnej rady doc. JUDr. Jána Husára, CSc. Po zvolení 
predsedu bol zhotovený písomný záznam o výsledku volieb, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
Ďalší priebeh zasadnutia viedol novozvolený predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 

3. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2011 
 

Tajomníčka správnej rady Mgr. Adriana Sabolová predniesla správu o činnosti správnej rady za rok 
2011, ktorú vypracovala 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.  
 
Diskusia: 
 

K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
 

Uznesenie č. 1/2012: 

Správna rada UPJŠ  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.  

 

4. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2011 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 
2011, ktorá bola vypracovaná 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. Striktne sa riadila 
osnovou podľa Smernice č. 46/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

- Základné informácie o univerzite 
- Prehľad faktov a činností univerzity za minulý rok 
- Informácie o poskytovanom VŠ vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní 
- Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti  
- Habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov 
- Zamestnanci univerzity 
- Podpora študentov a podporné činnosti univerzity 
- Rozvoj a medzinárodné aktivity  
- Systém kvality 

Výročná správa o činnosti UPJŠ za rok 2011 bola schválená na zasadnutí vedenia UPJŠ dňa 7. 5. 2012 
a bude ďalej predložená na zasadnutie Akademického senátu UPJŠ dňa 17. 5. 2011, na zasadnutie 
Vedeckej rady UPJŠ dňa 1. 6. 2012. V súlade so smernicou MŠVVaŠ SR bude odoslaná na MŠVVaŠ 
SR do      20. 5. 2012. 

 
Diskusia: 
 

K výročnej správe o činnosti UPJŠ za rok 2011  prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne 
pripomienky.  

 

Uznesenie č. 2/2012: 

Správna rada UPJŠ 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  
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5. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2011 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 
2011, ktorá bola schválená na zasadnutí vedenia UPJŠ dňa 7. 5. 2012 a bude ďalej predložená na 
zasadnutie Akademického senátu UPJŠ dňa 17. 5. 2011 a na zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ dňa 1. 6. 
2012. V súlade so Smernicou č. 46/2011 MŠVVaŠ SR bude odoslaná na MŠVVaŠ SR do 20. 5. 2012. 
 

Kvestor UPJŠ Ing. Karol László uviedol, že univerzita ukončila hospodársky rok 2011 so ziskom  
z celkovej činnosti 371 773,72 €. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 324 045,51 € a podnikateľská 
činnosť bola zisková vo výške  47 728,21 €. Za hodnotené obdobie boli vykázané celkové výnosy 
v objeme 37 137 582,96 € a celkové náklady v objeme 36 765 809,24 €. Správa o hospodárení podáva 
detailné informácie o: 

- rozbore hospodárskeho výsledku 
- analýze výnosov a nákladov 
- rekapitulácii zúčtovania so štátnym rozpočtom 
- vývoji fondov 
- ročnej účtovnej závierke (súvaha, výkazy ziskov a strát 

 
Diskusia: 
 

Členovia Správnej rady UPJŠ v Košiciach vyjadrili spokojnosť s výsledkom hospodárenia univerzity za 
rok 2011. K samotnej správe nevzniesli žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 3/2012: 
 

Správna rada UPJŠ  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. 

 
6. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2012 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a kvestor Ing. Karol László predložili informatívnu 

správu o rozpočte UPJŠ na rok 2012, ktorý pozostáva z výnosov a nákladov na kalendárny rok 

(príjmová časť: dotačné a nedotačné príjmy; tvorba centrálneho fondu a výdavková časť: rozdeľovanie 

dotácie na rektorát, fakulty, univerzitné pracoviská; dotácia na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov; dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť; dotácia na rozvoj 

vysokej školy a dotácia na sociálnu podporu študentov).  

Diskusia: 
 

K rozpočtu UPJŠ na rok 2012 prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
 

Uznesenie č. 4/2012 
 

Správna rada UPJŠ  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. 

 
7. NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol schváliť kritériá pre udelenie 
finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2013 : 

- dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ za rok 2012 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov (4 mil. €) 
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov (6 mil. €) 
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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 . 

 
8. NÁVRH NA FINANČNÚ ODMENU REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH   
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. pripomenul, že na 
predchádzajúcom zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 28. 4. 2011 (uznesenie č. 5/2011) boli schválené 
kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2012. Vzhľadom k tomu, že tieto kritériá 
boli splnené, docent Husár navrhol schváliť rektorovi UPJŠ profesorovi Mirossayovi finančnú odmenu 
(za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2011, za úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov). 
 
Diskusia: 
 

Prítomní členovia prijali predmetný návrh bez pripomienok.   
 

Uznesenie č. 6/201: 
 
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).  

 
 

9. RÔZNE 
 
Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. informoval prítomných o : 
 

 žiadosti rektora UPJŠ prof. Mirossaya zo dňa 28. 11. 2011 o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s predĺžením doby nájmu u nájomcu – obchodná spoločnosť DAVITAL s. r. o. Banská 
Bystrica na obdobie 5 rokov. So spoločnosťou bola dňa 1. 4. 2007 uzavretá nájomná zmluva na 
prenájom priestorov v budovách UPJŠ vo výmere 4,29 m2 za účelom zriadenia 
a prevádzkovania výdajových nápojových a tovarových automatov pre potreby študentov 
a zamestnancov UPJŠ. 

 
Diskusia: 

 

K predloženej žiadosti členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky a odporučili udeliť 
predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu u nájomcu – obchodnej spoločnosti DAVITAL s. r. o. 
Banská Bystrica na obdobie 5 rokov. 
 

Uznesenie č. 7/2012: 
Správna rada UPJŠ 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. 
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Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. informoval prítomných o : 
 

 žiadosti rektora UPJŠ prof. Mirossaya zo dňa 2. 4. 2012 o udelenie 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. Účelom nájmu je prevádzkovanie 
výdajových nápojových a tovarových automatov.  

 
Diskusia: 

 

K predloženej žiadosti členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky a odporučili udeliť 
predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na prenájom nebytových priestorov u nájomcu – 
obchodnej spoločnosti DAVITAL s. r. o. Banská Bystrica na obdobie 5 rokov. 
 

Uznesenie č. 8/2012: 
Správna rada UPJŠ 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.   

 
Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. informoval prítomných o : 
 

 žiadosti rektora UPJŠ prof. Mirossaya zo dňa 24. 2. 2012 o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
s uzavretím nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľností v areáli Ústavu telesnej výchovy 
a športu UPJŠ na Medickej ul. v Košiciach, a to 2 tenisových kurtov vo výmere 1203 m2, časť 
pozemku vo výmere 23 m2, časť pozemku 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. Účelom nájmu bude vykonávanie podnikateľskej činnosti 
v oblasti tenisového športu dospelých, mládeže a detí. 
 
 

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. 

 
Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. informoval prítomných o : 
 

 žiadosti rektora UPJŠ profesora Mirossaya zo dňa 25. 1. 2012 o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu 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. 
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Diskusia: 
 

K predloženej žiadosti členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky a odporučili udeliť 
predchádzajúceho súhlasu 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. 

 

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.  

 

 Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. informoval o možných spôsoboch riešenia 
územnej integrity Botanickej záhrady UPJŠ. 

 
10. ZÁVER 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. poďakoval prítomným za ich 
aktívnu účasť na zasadnutí. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. po skončení 
zasadnutia pozval prítomných na obed do priestorov salónika Domu hostí na Mánesovej ul. 1 
v Košiciach. 

 

 

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

                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
        RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, v. r.                                      doc. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r. 

 

Zapísala dňa 10. 5. 2012  
Mgr. Adriana Sabolová 
 

 

 

 

 
 

 


