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Zápisnica č. 1/2018 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 11. 5. 2018,  

konaného v priestoroch Domu hostí, Mánesova 1 v Košiciach  
 
 
Prítomní (v abecednom poradí): 
MDDr. Juraj Bánovčin, Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, prof. JUDr. 
Ján Husár, CSc., Mgr. Jozef Jurkovič,  Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, 
PhD. MBA, Ing. Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Vladislav Vašiv 
 
Prizvaní (v abecednom poradí): 
Mgr. Adriana Sabolová (tajomníčka Správnej rady), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. 
Michal Tkáč, PhD. (kvestor) 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2018 
3. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2017 
4. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2017 
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2017 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
1. OTVORENIE 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) Ján Husár privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Na 
základe prezenčnej listiny konštatoval, že SR je uznášaniaschopná, pretože sú prítomné dve tretiny z 
celkového počtu členov. Za overovateľa zápisnice bol členmi SR určený Július Klein.      
 
Predseda SR Ján Husár informoval o zmenách v zložení SR: 

- Dňa 29. 12. 2017 na základe vlastnej žiadosti ukončil členstvo v SR Zdenko Trebuľa. 
- Dňa 17. 10. 2017 skončilo funkčné obdobie členom SR Andrei Figulovej a Richardovi Dudovi.   
- S účinnosťou od 10. 1. 2018 boli na ďalšie funkčné obdobie za členov SR vymenovaní Ján Király 

a Martin Pitorák. 
- S účinnosťou od 23. 3. 2018 bol za člena SR vymenovaný Vladislav Vašiv.    
- Nominácie MŠVVaŠ SR na dvoch nových členov SR zatiaľ neboli zaslané, takže v súčasne dobe 

má SR 12 zo 14 členov. 
 
Predseda SR informoval prítomných členov o doplnení žiadosti rektora UPJŠ P. Sováka k bodu 6) 
programu zasadnutia. Obsah tejto žiadosti bude predstavený v rámci bodu Rôzne.  
  
2. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Kvestor UPJŠ Michal Tkáč predložil prehľad rozpisu nákladov a výnosov UPJŠ v Košiciach v zmysle 
Pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ pre roky 2016-2018 (dotačné) a plánov nákladov a výnosov 
zostavených rektorátom, fakultami a útvarmi UPJŠ (mimo dotačné). 
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Rozpočet UPJŠ bol schválený na zasadnutiach Rozšíreného kolégia rektora a Akademického senátu 
UPJŠ v Košiciach. 
 
Náklady spolu: 56 811 762 € (z toho dotačné 36 413 854 €, mimo dotačné 20 397 908 €) 

Výnosy spolu: 57 730 527 € (z toho dotačné 37 232 978 €, mimo dotačné 20 497 552 €) 

Hospodársky výsledok (plánovaný): 918 765 €  
 
Diskusia: 
Ján Bílek, Ivan Hruška, Ján Király, Jozef Ondáš, Martin Pitorák, Pavol Sovák, Michal Tkáč 

- diskusia k príjmom za štúdium zahraničných študentov na jednotlivých fakultách 
- diskusia k možnostiam väčšej motivácie uchádzačov o štúdium na UPJŠ z Ukrajiny    

 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach  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 
v Košiciach na rok 2018“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 1 / 11.5.2018 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach  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 
v Košiciach na rok 2018.  

 
3. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2016 
 
Kvestor UPJŠ Michal Tkáč predložil Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2017 
a uviedol, že predmetná správa bola schválená Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach dňa 10. 5. 
2018. Hlavným zdrojom financovania pre UPJŠ v hodnotenom období boli dotácie zo štátneho rozpočtu, 
v rámci ktorých časť získala súťažným spôsobom prostredníctvom domácich grantov, grantov z iných 
kapitol ministerstiev a časť zo zahraničných grantov. Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2017 bol 
určený MŠVVaŠ SR dotačnou zmluvou a jej dodatkami.  
 
UPJŠ hospodárila v roku 2017 s finančnými prostriedkami v celkovom objeme 61 307 974,84 €. 

- dotácie štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na bežné výdavky: 32 912 828,00 € 
- dotácie štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky: 319 272,00 € 
- príjmy z iných dotácií zo štátneho rozpočtu: 1 056 220,69 € 
- príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ: 8 608 995,02 €            
- zahraničné projekty: 928 819,84 €  
- dary a granty: 63 266,50 € 
- ostatné príjmy: 15 787 883,12 € 

       -     z toho školné a poplatky spojené so štúdiom: 12 958 644,83 € 
       -     podnikateľská činnosť: 1 630 689,67 € 
 
Kvestor UPJŠ M. Tkáč predložil prehľad nákladov a výnosov podľa jednotlivých fakúlt 
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Hospodársky výsledok po zdanení k 31. 12. 2017: 
 
UPJŠ spolu    3 674 166,86 €, z toho 3 529 479,54 (HČ), 144 687,32 (PČ)  
Lekárska fakulta      805 017,67 €, z toho    789 094,81 (HČ),   15 922,86 (PČ) 
Prírodovedecká fakulta      298 027,70 €, z toho    283 007,64 (HČ),   15 020,06 (PČ) 
Právnická fakulta          9 846,47 €, z toho        8 438,74 (HČ),     1 407,73 (PČ) 
Fakulta verejnej správy        35 580,01 €, z toho      35 597,53 (HČ),             0,48 (PČ) 
Filozofická fakulta        62 888,97 €, z toho      63 585,91 (HČ),       -696,94 (PČ) 
Rektorát a univerzitné pracoviská 2 462 806,04 €, z toho    2 349 72,91 (HČ), 113 033,13 (PČ) 
 
Hodnota majetku UPJŠ k 31. 12. 2017: 
 
Celkom: 130 459 570,13 € a po znížení o oprávky 56 490 462,42 €  činí sumu 73 969 107,71 €. 

- Hodnota budov   60 566 269,46 € 
- Hodnota pozemkov   14 238 704,51 €  
- Hodnota DHM    50 353 195,53 € 
- Hodnota DNM      5 189 120,40 € 
- Hodnota umeleckých predmetov       70 681,08 € a drahých kovov 41 599,15 € 
- Hodnota DDHM   15 292 657,19 € 

 
Návrh zúčtovania hospodárskeho výsledku: 
 
Zisk UPJŠ v objeme 3 674 166,86 € bude v zmysle §16a zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov  použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške nakoľko UPJŠ 
nevykazuje stratu minulých rokov. 
 
Na základe analýzy výsledkov hospodárenia za rok 2017 sú súčasťou predloženej správy opatrenia: 

- zhodnotiť výsledky hospodárenia za rok 2017  podľa jednotlivých fakúlt na Kolégiu  rektora, 
- za účelom zlepšenia celkovej finančnej situácie na univerzite pokračovať v organizačných 

zmenách zefektívňovaním hospodársko-správnej agendy za účelom skvalitnenia práce a 
manažérskeho riadenia na univerzite, získavať ďalšie zdroje financovania v rámci viaczdrojového 
financovania, 

- zabezpečiť dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri 
nakladaní s dotačnými prostriedkami, ako aj mimo dotačnými finančnými prostriedkami v rámci 
viaczdrojového financovania na všetkých fakultách, Rektoráte a univerzitných pracoviskách, 

- zabezpečiť nakladanie s finančnými prostriedkami s cieľom dosiahnuť kladný hospodársky 
výsledok v roku 2018. 
 

Diskusia 
Ivan Hruška, Jozef Jurkovič, Pavol Sovák, Michal Tkáč 

- poznámka k realizácii cash flow na univerzite (jeho nárast podporuje priestor na investovanie 
finančných prostriedkov, okrem iného, aj na propagáciu možnosti štúdia na UPJŠ pre 
zahraničných študentov, vrátane ukrajinských)  

Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 
2017s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2017. Správna 
rada UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby zisk v objeme 3 674 166,86 € bol v zmysle §16a zákona 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov použitý na tvorbu rezervného fondu 
v plnej výške, nakoľko UPJŠ nevykazuje stratu minulých rokov.“  
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Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
 

Uznesenie č. 2 / 11.5.2018 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2017 
s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2017. Správna rada 
UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby zisk v objeme 3 674 166,86 € bol v zmysle §16a zákona 131/2002 
Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške, 
nakoľko UPJŠ nevykazuje stratu minulých rokov. 

 
4. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2017 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák predložil Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2017 a uviedol, 
že správa bola schválená Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach dňa 10. 5. 2018. Prezentoval 
základné informácie za hodnotené obdobie o výsledkoch univerzity v rámci vzdelávania a ďalšieho 
vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, riadiacej činnosti a hospodárenia, podpory študentov, 
rozvojovej činnosti, medzinárodných vzťahov a vzťahov s verejnosťou. 
 
Diskusia: 
Juraj Bánovčin, Peter Himič, Ivan Hruška, Ján Király, Jozef Ondáš, Martin Pitorák, Pavol Sovák, Michal 
Tkáč 

- naďalej podporovať iniciatívu jednotlivých fakúlt pri kreovaní projektov, hľadať spoločné ciele pri 
nových grantových výzvach, rozvíjať profesionálny marketing s prepájaním vzdelania na prax     

- vyjadrenie pochvaly vedeniu UPJŠ za otvorenie komunikačných kanálov so študentmi 
- vyzdvihnutie dynamického rozvoja UPJŠ a konštruktívneho plánovania rozvojových aktivít pre 

najbližšie obdobie  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 2017. 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 3 / 11.5.2018 
 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 2017. 



5 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach oceňuje dynamickú činnosť vedenia univerzity s merateľnými výstupmi 
za rok 2017, ktoré vytvárajú pozitívne podmienky pre jej ďalší rozvoj, zároveň pozitívne vníma otvorenie 
vedenia UPJŠ ku komunite študentov.   

 
5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2017 
 
Predseda SR Ján Husár predložil Správu o činnosti SR UPJŠ v Košiciach za rok 2017. Správa obsahuje 
základné údaje o činnosti SR, odporúčania, podnety a stanoviská členov SR, ktoré má univerzita možnosť 
využiť vo svojej činnosti. Zasadnutia v hodnotenom období sa konali 19. 5. 2017 a 13. 12. 2017, celkovo 
bolo prijatých 11 uznesení.  
 
Diskusia: 
Ján Bílek, Pavol Sovák, Michal Tkáč 

- poznámka k personálnemu zloženiu členov SR - pružnejšie reagovať zo strany MŠVVaŠ SR na 
obsadzovanie členov správnych rád z kvóty ministerstva   

 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach  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 schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2017 bez pripomienok:“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 1 
 

Uznesenie č. 4 / 11.5.2018 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach  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 schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2017 bez pripomienok. 

  
6. RÔZNE  
 
6a)  Žiadosť – nájomná zmluva pre TJ Slávia UPJŠ 
 
Žiadosť rektora UPJŠ P. Sováka o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ s uzavretím 
nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ (administratívny priestor-kancelária na 
Medickej ul., telocvičňa T2 na Moyzesovej ul., telocvične T3,4 a T5 na Medickej ul.). Účelom prenájmu je 
prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti TJ Slávia UPJŠ.   
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  

 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5 
rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, IČO 31313949, zastúpenej prof. RNDr. A. Feherom, 
DrSc. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov: 

- Administratívny priestor – kancelária o výmere 19 m2, Medická ul., Košice 
- Telocvičňa T2 o výmere 283,46 m2, Moyzesova 11, Košice   
- Telocvičňa T3,4 o výmere 833,05 m2, Medická 6, Košice 
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- Telocvičňa T5 o výmere 607 m2, Medická 6, Košice  
Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti TJ Slávia UPJŠ v Košiciach“. 

 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 5 / 11.5.2018 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5 
rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, IČO 31313949, zastúpenej prof. RNDr. A. Feherom, 
DrSc. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov: 
- Administratívny priestor – kancelária o výmere 19 m2, Medická ul., Košice 

- Telocvičňa T2 o výmere 283,46 m2, Moyzesova 11, Košice   
- Telocvičňa T3,4 o výmere 833,05 m2, Medická 6, Košice 
- Telocvičňa T5 o výmere 607 m2, Medická 6, Košice  
Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti TJ Slávia UPJŠ v Košiciach“. 

 
6b)  Žiadosť – predĺženie doby nájmu (Košický bridžový klub, KOR OZPŠaV, Bernardclub Košice, 
Orange Slovensko) 
 
Žiadosť rektora UPJŠ P. Sováka o udelenie predchádzajúceho súhlasu SR UPJŠ s predĺžením doby: 

I. Výpožičky na 5 rokov u vypožičiavateľov 
- Košický bridžový klub, o. z. Košice (jedná sa o priestory budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

na Jesennej 5, priestor jedálne od 17.00 do 21.00 hod.) 
- KOR OZPŠaV pri UPJŠ (jedná sa o priestory telocvične T2 na Moyzesovej 11) 

 
II. Nájmu na 5 rokov u nájomcov 
- Bernardclub Košice, s. r. o. Košice (jedná sa o prenájom bufetu Fakulty verejnej správy UPJŠ na 

Popradskej 66) 
- Orange Slovensko, a. s. Bratislava (jedná sa o prenájom časti strechy na Tr. SNP 1, budova 

Teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ, umiestnenie zariadenia pre prevádzkovanie 
verejnej elektronickej komunikačnej siete)     

 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  

 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby: 

a) Výpožičky na 5 rokov u vypožičiavateľov 

- Košický bridžový klub o. z. Košice, IČO 35561092 (priestory jedálne na Jesennej 5))  
- KOR OZPŠaV pri UPJŠ v Košiciach (priestory telocvične T2 na Moyzesovej 11) 
b) Nájmu na 5 rokov u nájomcov 
- Bernardclub Košice s. r. o. Košice, IČO 47498170 (priestory bufetu na Popradskej 66) 
- Orange Slovensko, a. s. Bratislava (priestory časti strechy na Tr. SNP 1)“.    

 
 

Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 6 / 11.5.2018 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby: 
a) Výpožičky na 5 rokov u vypožičiavateľov 
- Košický bridžový klub o. z. Košice, IČO 35561092 (priestory jedálne na Jesennej 5))  
- KOR OZPŠaV pri UPJŠ v Košiciach (priestory telocvične T2 na Moyzesovej 11) 
b) Nájmu na 5 rokov u nájomcov 
- Bernardclub Košice s. r. o. Košice, IČO 47498170 (priestory bufetu na Popradskej 66) 
- Orange Slovensko, a. s. Bratislava (priestory časti strechy na Tr. SNP 1).    

 
6c)  Žiadosť – zúčtovanie technického zhodnotenia prenajatého majetku do nákladov UPJŠ 
 
Žiadosť rektora UPJŠ P. Sováka o udelenie súhlasu Správnej rady UPJŠ so zúčtovaním technického 
zhodnotenia prenajatého majetku po skončení nájomného pomeru v zostatkovej hodnote 811 272,11 € 
a 18 420 €, a teda v celkovej sume 829 692,11 € do nákladov UPJŠ jednorazovým odpisom dlhodobého 
hmotného majetku. Jedná sa o nasledovné stavby: 

a) budovy prenajaté v rokoch 1999-2010 pre potreby Prírodovedeckej fakulty (prenajímateľ 
Rímskokatolícke biskupstvo, Rožňava) 

b) budovy prenajaté v rokoch 2007-2016 pre potreby Filozofickej fakulty (prenajímateľ Mesto 
Košice) 

Uvedené súvisí so závermi Najvyššieho kontrolného úradu SR z vykonanej kontroly financovania 
a hospodárenia verejných vysokých škôl zo dňa 13.11.2017.  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  

 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje súhlas so zúčtovaním technického zhodnotenia v zostatkovej 
hodnote 811 272,11 € a 18 420 € v celkovej sume 829 692,11 € do nákladov UPJŠ v Košiciach 
jednorazovým odpisom dlhodobého hmotného majetku“. 

 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 7 / 11.5.2018 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje súhlas so zúčtovaním technického zhodnotenia v zostatkovej 
hodnote 811 272,11 € a 18 420 € v celkovej sume 829 692,11 € do nákladov UPJŠ v Košiciach 
jednorazovým odpisom dlhodobého hmotného majetku. 

 
6d)  Žiadosť – predĺženie doby nájmu pre TAC group, s. r. o. Košice 
 
Žiadosť rektora UPJŠ P. Sováka o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ s predĺžením 
doby nájomného pomeru uzavretím Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve ev. č. 683/2016 v znení jej dodatkov 
na dobu 5 rokov pre nájomcu TAC group s. r. o Košice, IČO 47904704. Jedná sa o prenájom priestorov 
na prízemí objektu Lekárskej fakulty UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach o výmere 6m2 za účelom umiestnenia 
a prevádzkovania objektu – predajného stánku so zdravotníckymi odevami. 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
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Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájomného pomeru 
uzavretím Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve ev. č. 683/2016 v znení jej dodatkov na dobu 5 rokov pre 
nájomcu TAC group s. r. o Košice, IČO 47904704. Jedná sa o prenájom priestorov na prízemí objektu 
Lekárskej fakulty UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach o výmere 6m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania 
objektu – predajného stánku so zdravotníckymi odevami“. 

 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8 / 11.5.2018 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájomného pomeru 
uzavretím Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve ev. č. 683/2016 v znení jej dodatkov na dobu 5 rokov pre 
nájomcu TAC group s. r. o Košice, IČO 47904704. Jedná sa o prenájom priestorov na prízemí objektu 
Lekárskej fakulty UPJŠ na Tr. SNP 1 v Košiciach o výmere 6m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania 
objektu – predajného stánku so zdravotníckymi odevami“. 

 
6e)  Žiadosť – predchádzajúci súhlas so začlenením UPJŠ do Cassovia Medi Valley Košice 
 
Žiadosť rektora UPJŠ P. Sováka o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ so 
začlenením UPJŠ v Košiciach do záujmového združenia právnických osôb s názvom Cassovia Medi 
Valley Košice, ktorého zakladatelia sú obchodná spoločnosť DC Medical s. r. o., IČO 46599762 
a obchodná spoločnosť MM Medical s. r. o. Košice, IČO 46833315. Hlavným poslaním združenia je stimul 
konkurencieschopnosti medicínskeho, technologického a kozmetického priemyslu rozvíjaním 
aplikovaného priemyselného výskumu, zefektívňovaním výmeny poznatkov a šírením nových technológií. 
Udelenie súhlasu SR so začlenením UPJŠ do záujmového združenia bude pre univerzitu znamenať 
možnosť participovať na aktivitách Cassovia Medi Valley s cieľom zatraktívniť región a mesto Košice pre 
potenciálnych investorov a prispieť svojou iniciatívou k rozšíreniu a sprístupneniu vedeckého 
a výskumného prostredia. 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  

 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so začlenením UPJŠ v Košiciach do 
záujmového združenia právnických osôb s názvom Cassovia Medi Valley Košice, ktorého zakladatelia sú 
obchodná spoločnosť DC Medical s. r. o., IČO 46599762 a obchodná spoločnosť MM Medical s. r. o. 
Košice, IČO 46833315. 

 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 9 / 11.5.2018 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so začlenením UPJŠ v Košiciach do 
záujmového združenia právnických osôb s názvom Cassovia Medi Valley Košice, ktorého zakladatelia sú 
obchodná spoločnosť DC Medical s. r. o., IČO 46599762 a obchodná spoločnosť MM Medical s. r. o. 
Košice, IČO 46833315. 

 
6f) Návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ Pavlovi Sovákovi 
za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za rok 2017 na základe splnenia kritérií, ktoré boli 
schválené uznesením č. 11 na zasadnutí SR dňa 19. 5. 2017.  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2017, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2017“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 10 / 11.5.2018 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2017, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2017. 

  
7g) Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2019 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh na prijatie kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2019: kladný hospodársky výsledok za rok 2018, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov. 
  
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2019: kladný hospodársky výsledok za rok 2018, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov“. 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 12 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 12 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 11 / 11.5.2018 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2019: kladný hospodársky výsledok za rok 2018, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov. 

 
7. ZÁVER 
 
Predseda SR Ján Husár poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí. Rektor UPJŠ Pavol 
Sovák pozval prítomných na obed. 
 
 
 
 
   ..........................................................              ................................................................. 
                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
         PaedDr. Mgr. art. Július Klein                      prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 
 
 
Zapísala dňa 11. 5. 2018  
Mgr. Adriana Sabolová 


