
1 
 

 
 
 

Zápisnica č. 2/2014 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 16. 5. 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,  Bc. Vladimíra Ledecká, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., 
MBA, Ing. Martin Pitorák, RNDr., Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Štefan Šipoš 
 
Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
3. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2014 
4. Správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2013 
5. Správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2013 
6. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2013 
7. Rôzne 
8. 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 určený Ing. Martin Pitorák.   
 
2. VOĽBA PODPREDSEDU SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH 

 
V súlade s čl. 5 ods. 1 Štatútu Správnej rady UPJŠ boli zabezpečené všetky technicko-organizačné 
opatrenia k tomu, aby sa mohla uskutočniť voľba podpredsedu Správnej rady UPJŠ. Pán Jozef Ondáš 
zastával funkciu podpredsedu Správnej rady od 7. 3. 2008 do 14. 11. 2013 (do konca jeho funkčného 
obdobia). Podľa čl. 5 ods. 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ je na uskutočnenie volieb potrebná účasť 
najmenej dvoch tretín členov Správnej rady. Táto podmienka bola splnená, pretože na zasadnutí boli 
prítomní 11 členovia Správnej rady.  
 
Člen Správnej rady Ing. JUDr. Ján Bílek navrhol za podpredsedu Správnej rady UPJŠ pána RNDr. Jozef 
Ondáša, PhD., MBA. Jeho návrh podporili JUDr. Zdenko Trebuľa a Ing. Martin Pitorák. RNDr. Jozef 
Ondáš, PhD., MBA súhlasil so svojou kandidatúrou.  
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Za skrutátorov boli určení Bc. Vladimíra Ledecká a Ing. Richard Duda, MBA. Poverení skrutátori oznámili 
tento výsledok hlasovania: 
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 5/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 5 ods. 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a na základe tajného 
hlasovania zvolila za podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach RNDr. Jozefa Ondáša, PhD., MBA.  

 
 

3. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2014 
 
Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ v Košiciach v celkovom objeme 25 039 139 Eur. pre rok 2014 
prezentoval kvestor Ing. K. László podľa programovej štruktúry: 

- dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov  
- dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť  
- dotácia na sociálnu podporu študentov vysokých škôl  
- účelová dotácia (záloha na klinické pracoviská, príspevok na činnosť Botanickej záhrady a 

Ústavu Európskeho práva, rôzne druhy štipendií, príspevok na stravovanie študentov, na 
ubytovanie a prevádzku študentských domovov, na kultúrne a športové aktivity, pedagogické 
praxe a príspevok pre TJ Slávia UPJŠ Košice)  

 
Rozpis dotácie je realizovaný na základe Pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ v roku 2014. 

- rozpis dotácie na jednotlivé súčastí univerzity, podprogram 077 11 01, kategória 610 – mzdy 
(rozpis miezd na fakulty a univerzitné pedagogické pracoviská podľa výkonov vo vzdelávacej a 
výskumnej činnosti) 

- rozpis dotácie na jednotlivé súčasti univerzity, podprogram 077 12 01 výskum a vývoj, kategória 
610 mzdy (rozpis miezd na fakulty a univerzitné pedagogické pracoviská podľa výkonov vo vede) 

- rozpis dotácie na jednotlivé súčasti univerzity, podprogram 077 11 01, kategória 630 – tovary 
a služby  

- rozdelenie dotácie na štipendiá (štipendiá doktorandov, štipendia nových doktorandov, 
doktorandov prijatých v r. 2012 a 2013, motivačné štipendiá pre denných študentov, motivačné 
štipendiá pre študentov vo vybraných študijných odboroch)   

-  
Diskusia: 
 
V diskusii vystúpili p. Bílek, p. Ondáš, p. Pitorák, p. Trebuľa, p. Himič, p. Ledecká, ktorí sa zaujímali 
o vysvetlenie nasledovných otázok:  

- aké hlavné riziká vidí univerzita v dotácii MŠVVaŠ SR pre UPJŠ na rok 2014 
- aký je stav mzdových finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2014 v porovnaní 

s minuloročným rozpočtom 
- či sú v rozpočte zohľadnené aj pohľadávky z minulého obdobia 
- či motivačné štipendiá pre študentov zahŕňajú denných aj externých študentov 

 
K nastoleným otázkam sa vyjadril Ing. Karol László, kvestor UPJŠ. 
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Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 6/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 4  zákona č. 131/2002 a ust. § 10 ods. 6 Z. z. 
o vysokých školách schvaľuje rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2014. 

 
4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2013 
 
Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2013 predniesol kvestor Ing. K. László. UPJŠ 
hospodárila v roku 2013 v podmienkach produktívnej prevádzky finančného informačného systému SAP 
SOFIA. Hlavným zdrojom financovania boli dotácie zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorých časť univerzita 
získala súťažným spôsobom prostredníctvom domácich grantov, grantov z iných kapitol ministerstiev a 
časť zo zahraničných grantov. Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2013 bol určený MŠVVaŠ SR 
dotačnou zmluvou a v priebehu roka bol upravovaný dodatkami. Návrh rozdelenia dotácie na jednotlivé 
súčasti univerzity schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2013. 
 
V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách naša univerzita využíva na finančné 
zabezpečenie svojej činnosti aj ďalšie zdroje, ktoré si získava vlastnými aktivitami a v roku 2013 sa jednalo 
o finančné prostriedky v objeme 24 219 301,38 €. Na pokrytie výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie a 
výskumnú činnosť, a taktiež na rozšírenie existujúcej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a zavedenia 
moderných informačných a komunikačných technológií získala univerzita aj ďalšie mimodotačné zdroje 
najmä z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie vlastné zdroje 
financovania sme získali z podnikateľskej činnosti, z prenájmu, zo školného a poplatkov spojených so 
štúdiom, z darov, z príjmov za ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku a 
iných aktivít. 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila hospodársky rok 2013 so ziskom z celkovej činnosti 
587 882,87 €. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 530 514,87 € a podnikateľská činnosť bola zisková 
vo výške 57 368,00 €. 

- Lekárska fakulta ukončila hospodárenie v roku 2013 so ziskom v objeme 354 078,55 €. Na 
vykázanom hospodárskom výsledku sa podieľala hlavná činnosť ziskom 347 998,47 € a 
podnikateľská činnosť ziskom vo výške 6 080,08 €.  

- Prírodovedecká fakulta ukončila hospodárenie v roku 2013 so ziskom v objeme 107 917,02 €, z 
toho hlavná činnosť 88 294,44 € a v podnikateľskej činnosti vykázala zisk vo výške 19 622,58 €.  

- Právnická fakulta dosiahla v hodnotenom období zisk 39 088,79 €, na ktorom sa podieľala hlavná 
činnosť objemom 37 206,15 € a podnikateľská činnosť objemom 1 882,64 €. 

- Fakulta verejnej správy v hodnotenom období dosiahla v hlavnej činnosti zisk 74 082,35 €. 
- Filozofická fakulta v hodnotenom období dosiahla zisk 19 141,47 €, na ktorom sa podieľala hlavná 

činnosť objemom 19 091,87 € a podnikateľská činnosť 49,60 €. 
- Hospodársky výsledok rektorátu a univerzitných pracovísk je strata vo výške 6 426,15 €, z toho 

v hlavnej činnosti strata 36 158,41 € a v podnikateľskej činnosti zisk vo výške 29 732,26 €. 
 
Schválený rozpočet na rok 2013 bol 25 599 610,00 €. V priebehu roka 2013 boli z úrovne MŠVVaŠ SR 
realizované úpravy rozpočtu v celkovom objeme 3 065 906,65 €. V roku 2013 nebola pre UPJŠ schválená 
kapitálová dotácia. V priebehu roka 2013 boli z úrovne MŠVVaŠ SR realizované úpravy rozpočtu v 
celkovej výške 3 669 246,00 € (okrem iného napr. aj na odkúpenie pozemkov v hospodárskej časti 
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Botanickej záhrady v objeme 615 000,00 € a na odkúpenie pozemkov v Botanickej záhrade od 
Dominikánskeho konventu v objeme 3 000 000,00 €).  
 
Diskusia: 
 
V diskusii vystúpili p. Király a p. Ondáš.  
Členovia Správnej rady sa pochvalne vyjadrili k výsledkom hospodárenia UPJŠ v roku 2013 a ocenili 
ukončenie hospodárskeho roka so ziskom v súčasnom náročnom období.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 7/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach  v súlade s ust. § 16a ods. 9  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2013. Zároveň pozitívne oceňuje 
výsledky  ziskového hospodárenia na UPJŠ v roku 2013.   

 
 
5. SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2013 
 
Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2013 predstavil rektor UPJŠ prof. L. Mirossay v súlade 
s osnovou, ktorú stanovuje Smernica č. 46/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Správa zahŕňa prehľad najdôležitejších faktov a činnosti UPJŠ, informácie o poskytovanom 
vysokoškolskom vzdelávaní, o výskumnej a rozvojovej činnosti, medzinárodných aktivitách. Jedným z 
ukazovateľov, ktorý svedčí o kvalite rozpočtu a hospodárenia s verejnými prostriedkami je hospodársky 
výsledok, ktorý v roku 2013 dosiahol výšku 587 882,87 Eur.     
 
V roku 2013 bolo na UPJŠ implementovaných 8 projektov štrukturálnych fondov EÚ z Európskeho 
sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie. Zároveň bolo implementovaných 21 projektov z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Výskum a vývoj.  
 
Postavenie UPJŠ zhodnotila na sklonku roka 2013 Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 
v rámci hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl. Lekárska, Prírodovedecká a Právnická fakulta sa 
umiestnili na 2. miestach, Filozofická fakulta na 5. mieste a Fakulta verejnej správy na priečke desiatej. 
 
Diskusia: 
 
V diskusii vystúpili p. Himič, p. Ledecká, p. Király, p. Ondáš, p. Trebuľa, ktorí sa pozitívne vyjadrili 
k výsledkom riešenia problematiky pozemkov v Botanickej záhrade UPJŠ.  
 

- vyjadrili poďakovanie vedeniu UPJŠ za realizáciu aktívnych účastí iniciatívnych študentov na 
medzinárodných, či národných kongresoch a konferenciách    

- ocenili výsledky činnosti univerzity za rok 2013 a udržanie jej kvality v konkurenčnom 
akademickom prostredí, čo sa uplatňuje v miere uplatniteľnosti absolventov v praxi  

- vyzdvihli snahy univerzity motivačne podporovať mladú generáciu v orientácii na vysokoškolské 
štúdium     
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Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 2013 bez pripomienok. Zároveň oceňuje 
výsledky snahy UPJŠ v rámci riešenia problematiky pozemkov v Botanickej záhrade UPJŠ.  

 
 
6. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2013 
 
Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2013 predstavila tajomníčka správnej rady Mgr. 
A. Sabolová. Prezentovala zmeny, ktoré nastali v zozname členov správnej rady počas hodnoteného 
obdobia, ako aj súpis rozhodnutí, záverov a uznesení z jednotlivých zasadnutí. 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 9/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach  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 2013 a odporúča predsedovi správnej rady 
zabezpečiť odoslanie správy na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zabezpečiť  jej 
zverejnenie na webovej stránke UPJŠ. 

 
 
7. RÔZNE 
 
a) MEDPHARM s. r. o. – žiadosť o predchádzajúci súhlas 
 
Predseda SR doc. Husár informoval, že v dňoch 2. až 9. 4. 2014 prebehlo hlasovanie per rollam k žiadosti 
rektora UPJŠ prof. Mirossaya o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ s uzavretím 
zmluvy o nájme na dobu 7 rokov, uzatvorenej medzi UPJŠ v Košiciach (ako prenajímateľom) a obchodnou 
spoločnosťou MEDPHARM s. r. o. (ako nájomcom). Predmetom zmluvy je prenájom laboratórnych 
priestorov v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, Košice o celkovej výmere 42,458 m2, 
v ktorých bude prebiehať výskum v spolupráci so zamestnancami UPJŠ v rámci projektu CELIM. Na 
základe výsledku hlasovania per rollam, keď za prijatie navrhnutého uznesenia hlasovalo 11 členov SR, 
počet hlasov proti: 0, počet nehlasujúcich: 2, bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 4/2014: 
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Uznesenie č. 4/2014: 
 

 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 Slovenskej 
republiky 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 uzavretím zmluvy o nájme na dobu 7 rokov. 
Zmluva bude uzatvorená medzi UPJŠ v Košiciach ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou 
MEDPHARM s. r. o. ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom laboratórnych priestorov v objekte 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, Košice o celkovej výmere 42,458 m2, v ktorých bude 
prebiehať výskum v spolupráci so zamestnancami UPJŠ v rámci projektu CELIM. 

 
Keďže zasadnutia správnej rady sú verejné, je potrebné hlasovaním potvrdiť rozhodnutie prijaté per 
rollam. Predseda SR doc. Husár navrhol, aby členovia Správnej rady UPJŠ potvrdili uznesenie č. 4/2014. 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 10/2014: 
 
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 Slovenskej republiky 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 uzavretím zmluvy o nájme na dobu 7 rokov. Zmluva bude uzatvorená medzi 
UPJŠ v Košiciach ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou MEDPHARM s. r. o. ako nájomcom, 
ktorej predmetom je prenájom laboratórnych priestorov v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 
5, Košice o celkovej výmere 42,458 m2, v ktorých bude prebiehať výskum v spolupráci so zamestnancami 
UPJŠ v rámci projektu CELIM. 

 
b) Návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach 
 
Predseda Správnej rady doc. J. Husár predložil návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2013, a to na základe toho, že boli 
splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2013 (za úspešnosť v získavaní 
finančných prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov). 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 11/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ finančnú odmenu za splnenie kritérií, určených 
na zasadnutí SR dňa 24. 4. 2013 (za úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za 
úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov). 
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 c) Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2015  
 
Predseda Správnej rady doc. J. Husár predložil návrh na prijatie kritérií pre udelenie finančnej odmeny 
rektorovi UPJŠ v roku 2015: 

- kladný hospodársky výsledok za rok 2014 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z mimodotačných zdrojov  
- pozitívny výsledok v rámci komplexnej akreditácie, uskutočnenej v roku 2014 

 
 

Uznesenie č. 12/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2015 za tej podmienky, že hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2014 bude kladný a zároveň že UPJŠ 
bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, ako aj v získavaní mimodotačných 
zdrojov. Ďalším kritériom je dosiahnutie pozitívnych výsledkov v rámci komplexnej akreditácie UPJŠ. 

 
d) Iné 
 

- pán J. Klein informoval o možnosti spolupráce medzi UPJŠ a Univerzitou v Orlane (University of 
Central Florida in Orlando), ktorá by nadväzovala na Uzavretie dohody o spolupráci medzi UPJŠ 
a spol. Progenicyte zo dňa 27. 7. 2011.  Návrh sa týka možnosti  výmeny študentov medzi 
univerzitami,  ktorú mu ponúkol sprostredkovať  profesor Kiminobu Sugaya, Ph.D.  
 

- pán rektor L. Mirossay pozval prítomných na slávnostné odhalenie pamätnej tabule, 
symbolizujúcej slovanskú vzájomnosť a literárne vzťahy dvoch významných osobností 
ukrajinského a slovenského národa Tarasa Ševčenka a Pavla Jozefa Šafárika. Podujatie sa 
uskutoční 28. 5. 2014 v priestoroch budovy Aristoteles na Moyzesovej 9 v Košiciach. 

 
8. Záver 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. poďakoval prítomným za ich 
aktívnu účasť na zasadnutí.  
 
 
 
 
 
   ..........................................................              .......................................................... 
                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
              Ing. Martin Pitorák, v. r.                                           doc. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r. 
 
 
 
 
Zapísala dňa 16. 5. 2014  
Mgr. Adriana Sabolová 


