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ZÁPISNICA č. 1/2010 

 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
zo dňa 1. 6. 2010, 

konaného v Kancelárii rektora Rektorátu UPJŠ v Košiciach 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. Julius 
Klein, Bc. Erika Makóová, Ing. Martin Pitorák, MUDr. František Sabol, PhD., Ing. Štefan Šipoš, Ing. 
RNDr. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 

Ospravedlnení:  
Peter Dvorský, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA., JUDr. Marián Porvažník, Ing. Attila Tóth, CSc. 
 

Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
3. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
4. Rozpočet UPJŠ na rok 2010 
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2009 
6. Rôzne 
 
Prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ, odovzdal úvodom zasadnutia menovacie dekréty novým 
členom Správnej rady UPJŠ: 

 Mgr. Petrovi Himičovi, PhD. 

 PaedDr. Mgr. art. Júliusovi Kleinovi 

 Bc. Erike Makóovej 

 MUDr. Františkovi Sabolovi, PhD. 

 Petrovi Dvorskému (neúčasť na zasadnutí bola ospravedlnená) 
Novým členom Správnej rady UPJŠ zaželal veľa úspechov pri výkone tejto veľmi významnej funkcie. 
 
1. OTVORENIE 
 

Predseda Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
otvoril zasadnutie Správnej rady UPJŠ, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že Správna rada UPJŠ je uznášaniaschopná, nakoľko sú 
prítomné aspoň dve tretiny jej členov.     
 
 

Uznesenie č. 1/2010: 
 

a) Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
súhlasí s predloženým programom rokovania.  
 

b) Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ v súlade s čl. 5 ods. 1 Rokovacieho 
poriadku Správnej rady UPJŠ poveruje Mgr. Petra Himiča, PhD. overením správnosti písomného 
záznamu zo zasadnutia Správnej rady. 
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2. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ ZA ROK 2009 
 

- informatívnu správu predložil prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ 
- projektová úspešnosť univerzity v získavaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 

napomôže k výraznému zlepšeniu vybavenia vedeckých pracovísk univerzity v oblasti vedeckej 
infraštruktúry  

- v roku 2009 výskumné kolektívy univerzity, vo viacerých prípadoch ako súčasť výskumných 
konzorcií, boli úspešné v rámci Operačného programu Výskum a vývoj - Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1.: Podpora sietí excelen tných 
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. 
Štyri tímy (Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu - SEPO; Centrum excelentnosti  pre 
výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu - CEVA; Centrum 
excelentnosti informatických vied a znalostných systémov - CaKS; Centrum pokročilých 
fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach - Extrem) začali v ostatnom roku 
riešenie projektov, ďalšie dva kolektívy v rámci schválených projektov sú ako partneri súčasťou 
konzorcií (CePM - Centrum excelentnosti progresívnych materálov s nano a submikrónovou 
štruktúrou; CKV - Centrum kozmických výskumov:vplyvy kozmického počasia), v ktorých 
žiadatelia sú mimo univerzity. 

 
Vyjadrenie Správnej rady UPJŠ k Výročnej správe o činnosti UPJŠ za rok 2009: 

- Správna rada UPJŠ oceňuje dosiahnuté výsledky v činnosti UPJŠ za rok 2009  
 

Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ vyzval prítomných k hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k Výročnej správe o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 2/2010: 
 
 

Správna rada UPJŠ 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 berie na vedomie Výročnú 
správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2009 s tým, že oceňuje dosiahnuté výsledky v činnosti UPJŠ 
v roku 2009.   

 
 

3. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2009 
 

- informatívnu správu predložil Ing. S. Benčo, kvestor UPJŠ 
- UPJŠ ukončila hospodársky rok 2009 so ziskom v celkovej činnosti vo výške 1 105 380,80 eur. 

Na hospodárskom výsledku sa podieľali všetky súčasti univerzity 
- spojením úsilia a spoločného hospodárenia všetkých zamestnancov sa podarilo dosiahnuť za 

UPJŠ kladný hospodársky výsledok, vyrovnávajúci stratu z minulých rokov s možnosťou tvorby 
rezervného fondu 

 

Vyjadrenie Správnej rady UPJŠ k Výročnej správe o hospodárení UPJŠ za rok 2009: 
- Správna rada UPJŠ oceňuje dosiahnuté výsledky v hospodárení UPJŠ za rok 2009  
- Správna rada UPJŠ odporúča schváliť Výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 2009 

 

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
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Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ vyzval prítomných k  hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k Výročnej správe o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 3/2010: 
 
 

Správna rada UPJŠ v súlade s ust. § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Výročnú správu 
o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2009. 

 
4. ROZPOČET UPJŠ NA ROK 2010 

 

- informatívnu správu predložil Ing. S. Benčo, kvestor UPJŠ 
- rozdelenie dotácie MŠ SR na UPJŠ na rok 2010, ako aj rozpočet UPJŠ na rok 2010 

pozostávajúci z výnosov a nákladov boli schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ 
dňa 18. 3. 2010  

 

  Vyjadrenie Správnej rady UPJŠ k rozpočtu UPJŠ na rok 2009: 
- Správna rada UPJŠ odporúča schváliť rozpočet UPJŠ na rok 2010. 

 
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ vyzval prítomných k  hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k Rozpočtu UPJŠ v Košiciach na rok 2010. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 

 

Uznesenie č. 4/2010: 
 
 

Správna rada UPJŠ v súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet UPJŠ na rok 2010. 

 
 
5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2009 
 

- informatívnu správu predložila Mgr. A. Sabolová, kancelárka UPJŠ 
- v roku 2009 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia (15. 4. 2009 a 15. 5. 2009)  
- v roku 2009 ukončili členstvo v Správnej rade J. Király, F. Oravec, M. Somora, P. Skalický. 

Novými členmi Správnej rady sa od 1. 12. 2009 stali P. Dvorský a E. Makóová, od 15. 5. 2009 
P. Himič, J. Klein, F. Sabol 
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  Vyjadrenie Správnej rady UPJŠ k rozpočtu UPJŠ na rok 2009: 
- Správna rada UPJŠ berie na vedomie Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 

2009 bez pripomienok a odporúča schváliť ju. 
 
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ vyzval prítomných k  hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k Správe o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2009. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 

 

Uznesenie č. 5/2010: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 
2009. 

 
6. RÔZNE 
 
a/ Ţiadosti o predĺţenie doby nájmov 
Predseda Správnej rady UPJŠ v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 17/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore predložil na schválenie žiadosti o predĺženie doby nájmov nasledovne: 
 
Nájomca Dátum 

uzavretia  
zmluvy 

Doba 
trvania 
nájmu 

Prenajatý 
priestor 
v m2 

Cena  
/m2/rok 

Zľava Nájom/rok 
 

Navrhovaná 
doba 
nájmu 

Súkromná 
materská 
škola, 
Košice 

25.02.2010 01.03.2010 
- 
28.02.2011 

administr. 
priest.- 
349 m2 

40 € 50 % 7 561 € 10 rokov 

servis. 
priest. 
83 m2 

14 € 

Základná 
škola 
s materskou 
školou pri 
zdravotnom 
zariadení, 
Košice 

29.12.2009 01.01.2010 
- 
31.12.2010 

administr. 
priest.- 
111,5 m2 

23 € 50 % 1 282,50 € 5 rokov 

Orange 
Slovensko 

14.01.2010 01.01.2010 
- 
31.12.2010 

časť 
strechy 
budovy  
45,5 m2 

- - 8 761 € 5 rokov 

Cvoreňová 
Anna, 
Košice 

01.01.2010 01.01.2011 administr. 
priest.- 
361,1 m2 

30 € 50 % 5 712,75 € 5 rokov 

administr. 
priest.- 
35,1 m2 

10 € 

sklad 
10,5 m2 

23 € 

TJ Slávia 
UPJŠ v 
Košiciach 

16.04.2010 20.04.2010 
- 
19.10.2010 

Tenisové 
kurty –  
3 604 m2 

4 € 50 % 3 604 € 5 rokov 

 



 5 

Vyjadrenie Správnej rady UPJŠ k predloženým žiadostiam o predĺženie doby nájmov: 
- Správna rada UPJŠ odporúča schváliť predmetné žiadosti o predĺženie doby nájmov. 

 
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ, vyzval prítomných k hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k predmetným žiadostiam o predĺženie doby nájmov. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 6/2010: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 17/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore schvaľuje žiadosti o predĺženie doby nájmov nasledovne: 
 
Nájomca Dátum 

uzavretia  
zmluvy 

Doba 
trvania 
nájmu 

Prenajatý 
priestor 
v m2 

Cena  
/m2/rok 

Zľava Nájom/rok 
 

Navrhovaná 
doba 
nájmu 

Súkromná 
materská 
škola, 
Košice 

25.02.2010 01.03.2010 
- 
28.02.2011 

administr. 
priest.- 
349 m2 

40 € 50 % 7 561 € 10 rokov 

servis. 
priest. 
83 m2 

14 € 

Základná 
škola 
s materskou 
školou pri 
zdravotnom 
zariadení, 
Košice 

29.12.2009 01.01.2010 
- 
31.12.2010 

administr. 
priest.- 
111,5 m2 

23 € 50 % 1 282,50 € 5 rokov 

Orange 
Slovensko 

14.01.2010 01.01.2010 
- 
31.12.2010 

časť strechy 
budovy  
45,5 m2 

- - 8 761 € 5 rokov 

Cvoreňová 
Anna, 
Košice 

01.01.2010 01.01.2011 administr. 
priest.- 
361,1 m2 

30 € 50 % 5 712,75 € 5 rokov 

servis.  
priest.- 
35,1 m2 

10 € 

sklad 
10,5 m2 

23 € 

TJ Slávia 
UPJŠ v 
Košiciach 

16.04.2010 20.04.2010 
- 
19.10.2010 

tenisové 
kurty –  
3 604 m2 

4 € 50 % 3 604 €1 5 rokov 

Pozn.: 1 Alikvótna cena za dohodnutú dobu nájmu 
 

b) Valorizácia platu rektora 
Predseda Správnej rady UPJŠ predložil informáciu o valorizovanom funkčnom plate rektora UPJŠ prof. 
MUDr. L. Mirossaya, DrSc., a to v súlade s nariadením vlády č. 578/2009 Z. z. zo dňa 9.12.2009, ktorým 
sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
platný s účinnosťou od 1. januára 2010. 
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Vyjadrenie Správnej rady UPJŠ k valorizácii platu rektora UPJŠ: 
- Správna rada UPJŠ berie na vedomie informáciu o valorizácii platu rektora UPJŠ 

. 
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ vyzval prítomných k hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k valorizácii platu rektora. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 7/2010: 
 
Správna rada UPJŠ berie na vedomie valorizovaný funkčný plat rektora UPJŠ prof. MUDr. L. 
Mirossaya, DrSc. v súlade s nariadením vlády č. 578/2009 Z. z. zo dňa 9.12.2009, ktorým sa ustanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platný 
s účinnosťou od 1. januára 2010. 

 

c/ Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
Predseda Správnej rady UPJŠ predložil návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ za: 
 

- kladný hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2010 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov  

 

Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ, vyzval prítomných k hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k návrhu kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8/2010: 
 
Správna rada UPJŠ schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ za : 
- kladný hospodársky výsledok úspešnosť UPJŠ za rok 2010 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov  

 

d) Návrh na finančnú odmenu rektorovi UPJŠ    
Predseda Správnej rady UPJŠ na základe splnenia kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi 
UPJŠ, schválených dňa 15. 5. 2009, navrhol udeliť finančnú odmenu rektorovi UPJŠ.  
 

Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ, vyzval prítomných k hlasovaniu za prijatie 
uznesenia k návrhu na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ za kladný hospodársky výsledok za 
rok 2009. 
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Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 14 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov „za“: 10  
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 9/2010: 
 
Správna rada UPJŠ schvaľuje finančnú odmenu pre rektora UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., a to 
v súlade s uznesením č. 6/2009 zápisnice č. 2/2009 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ, konaného dňa 
15. 05. 2010 (kladný hospodársky výsledok za rok 2009, úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov a za získavanie mimodotačných zdrojov.  

 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. J. Husár, CSc. záverom zasadnutia poďakoval prítomným za 
ich aktívnu účasť. Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. zároveň pozval členov Správnej 
rady na obed do priestorov hotela Teledom. 
 
 
 
 
.............................................................                                       ............................................................... 
       Mgr. Peter Himič, PhD.                       doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
        overovateľ zápisnice                                                         predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
    
 
 
Zapísala: Mgr. Adriana Sabolová 
V Košiciach dňa 1. 6. 2010 


