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Zápisnica č. 1/2016 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 13. 5. 2016,  

konaného v priestoroch Domu hostí, Mánesova 1 v Košiciach  
 
 
Prítomní (v abecednom poradí): 
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Dipl. Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Andrea Figulová, PhD., prof. JUDr. Ján 
Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Mgr. Ing. František Lipták, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA, 
Ing. Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 
Ospravedlnení:  
Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Ján Király 
  
Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová 
(tajomníčka Správnej rady) 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľby predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
3. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2015 
4. Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 
5. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2015 
6. Rozpočet UPJŠ v Košiciach 
7. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2015 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
1. OTVORENIE 

 
Podpredseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) Jozef Ondáš privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
Uviedol, že predsedovi SR Jánovi Husárovi skončilo funkčné obdobie dňa 1. 2. 2016 a dňom 12. 4. 2016 
bol opäť vymenovaný ministrom školstva za člena SR na ďalšie funkčné obdobie.  
 
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 Štefan Šipoš.       
  
2. VOĽBY PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIAH 
 
Priebeh volieb predsedu SR riadil podpredseda SR Jozef Ondáš v súlade s čl. V Štatútu Správnej rady 
UPJŠ. Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných hlasujúcich členov SR: 10 
Z toho: počet hlasov „za“: 10 
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 počet hlasov „proti“: 0 
 počet hlasov „zdržal sa“: 0 
 
Meno kandidáta s najvyšším počtom hlasov: prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 

Uznesenie č. 1 / 13.5.2016 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach a na základe 
tajného hlasovania zvolila za predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. Jána Husára, CSc.  

 
Ďalší priebeh zasadnutia viedol novozvolený predseda SR Ján Husár.  
 
3. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2015 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák komentoval výročnú správu o činnosti a uviedol niekoľko priorít za rok 2015: 

 Príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu. 

 Stabilizácia počtu akreditovaných programov. 

 Podpora aktivít propagujúcich štúdium na UPJŠ (napr. Deň otvorených dverí). 

 Posilnenie univerzitného rozmeru štúdia (Certifikované interdisciplinárne bloky).  

 Podpora zlepšenia podmienok štúdia a mimokurikulárnych aktivít študentov (ŠVK, ŠVOČ) s 
cieľom zvýšenia vedeckého charakteru štúdia. 

 Rozširovanie možnosti AiS2 vo všetkých oblastiach administrácie štúdia vrátane hodnotenia 
kvality vzdelávania. 

 Všestranná podpora mimoškolských aktivít študentov.  

 Podiel fakúlt a univerzitných pracovísk na vedeckovýskumnej kapacite univerzity (LF 42 %, PF 
31 %, PrávF 7 %, FVS 3 %, FF 15 %, Univerzitné pracoviská 2 %). 

 Rozvoj - oblasť VŠ vzdelávania (implementácia 6 projektov EŠF: KVARK, IRES, SOFOS, RIFIV, 
DiSaC, REZIDENT); oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti (implementácia 13 
projektov z EŠF).  

 Budovanie vedeckých parkov (Medicínsky univerzitný vedecký park MEDIPARK, Výskumné 
centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH, 
Univerzitný vedecký park TECHNICOM). 

 Vytvorenie inštitucionálnych nástrojov pre transfer a aplikácie výsledkov výskumu a know-how 
do praxe, vznik start up-ov. 

 Pozitívne hodnotenie univerzity z pohľadu rôznych typov rankingov (ARRA, U-Multirank, URAP, 
RankPro).   

Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2015 bola schválená Akademickým senátom UPJŠ 
v Košiciach dňa 12. 5. 2016. 

Diskusia: 

 rozvíjať marketingové nástroje a podporovať záujem o štúdium na univerzite u študentov 
stredných a základných škôl   

 naďalej podporovať rozvoj aktívnej spolupráce s IT Valley 

 vyzdvihnutie pozitívneho hodnotenia výsledkov činnosti univerzity, dosiahnutých v roku 2015 

 vyzdvihnutie publikačnej činnosti na základe predloženého prehľadu publikačných výstupov 
kategórie ADC a ADD 

 ocenenie grantovej úspešnosti 

 vyjadrenie spokojnosti s výsledkami komplexnej akreditácie 

 odporúčanie, aby sa pozitívne dosiahnuté výsledky medializovali  
 
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 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 2015 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnuté výsledky 
činnosti UPJŠ v hodnotenom období, vyzdvihuje publikačnú činnosť, grantovú úspešnosť, výsledky 
komplexnej akreditácie a odporúča dosiahnuté výsledky medializovať. 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 2 / 13.5.2016 
 

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 2015 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnuté výsledky 
činnosti UPJŠ v hodnotenom období, vyzdvihuje publikačnú činnosť, grantovú úspešnosť, výsledky 
komplexnej akreditácie a odporúča dosiahnuté výsledky medializovať. 

 
4. DLHODOBÝ ZÁMER UPJŠ V KOŠICIACH NA ROKY 2016 AŽ 2021 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák predložil Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 
a prezentoval strategické zámery v najdôležitejších oblastiach činnosti univerzity.  

 
Oblasť akademickej kultúry a samosprávy 

 mobilizovať významné osobnosti UPJŠ k ich angažovaniu sa v samosprávnych a riadiacich 
orgánoch univerzity, aby svojou autoritou a skúsenosťami aktívne prispievali k formovaniu 
zámerov a cieľov univerzity, dali váhu rozhodovacej právomoci samosprávnych orgánov a boli 
autoritatívnou oporou manažmentu univerzity a fakúlt.   

Oblasť vysokoškolského vzdelávania 

 poskytovať kvalitné vzdelávanie opierajúce sa o výsledky aktívneho vedeckého výskumu 
učiteľov. Posilňovať jednotné legislatívne prostredie a trend  „otvorenia sa univerzity dovnútra“ s 
cieľom posilniť univerzitnú dimenziu štúdia pre zlepšenie uplatnenia absolventov na trhu práce. 

Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 

 posilňovať kognitívne, tvorivostné a organizačné zázemie vedy, výskumu, inovácií a umeleckej 
činnosti s podporou kvalitného výskumu založeného na širokej medzinárodnej spolupráci. Využiť 
potenciál univerzitných vedeckých parkov (UVP) resp. vedecko-výskumných centier 
excelentnosti (CE) pre kvalitatívny rozvoj biomedicíny, materiálového výskumu a informačno-
komunikačných technológií s následným transferom výsledkov výskumu do praxe.  

Oblasť rozvoja vedeckej infraštruktúry a transferu poznatkov vedy do praxe 

 zabezpečiť rozvoj edukačnej, výskumnej, informačno-komunikatívnej a ďalšej infraštruktúry tak, 
aby zabezpečovala nielen  potreby UPJŠ, ale aby smerovala k realizácii potrieb spoločnosti pri 
rozvoji biomedicínskeho, materiálovo–technologického, informatického a spoločenskovedného 
výskumu, ktorý je úzko prepojený s praxou. Aplikáciou výsledkov výskumu a vývoja prispieť k  
spoločenskému  i ekonomickému rozvoju spoločnosti. 

Oblasť medzinárodných vzťahov 

 využiť potenciál existujúcej širokej zmluvnej medzinárodnej spolupráce univerzity  k zvýšeniu jej 
medzinárodnej prestíže. Podporovať a zintenzívniť internacionalizáciu aktivít Univerzity 
udržiavaním, prípadne rozširovaním medzinárodnej spolupráce na spoločných témach v oblasti 
vedy i vzdelávania. 
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Oblasť rozvoja ľudských zdrojov 

 systémovými opatreniami v personálnej oblasti posilňovať garančný potenciál pracovísk 
univerzity, implementovať  pravidlá motivujúceho systému oceňovania výsledkov práce 
zamestnancov a podporovať ich kvalifikačný rast. 

Oblasť kultivovania historickej univerzitnej tradície, športových a kultúrno-spoločenských činností , 
propagácie a vzťahov UPJŠ s verejnosťou 

 skvalitniť mediálnu a marketingovú propagáciu a prezentáciu výsledkov univerzity v oblasti vedy 
a vzdelávania a stimulovať efektívnu spoluprácu univerzity s významnými inštitúciami štátu, 
podnikateľskou sférou a verejným sektorom; budovať obraz univerzity ako lídra v oblasti 
vzdelávania a výskumu v regióne východného Slovenska, skvalitniť vzájomné vnútorné 
informačné prepojenie Univerzity, jej univerzitných pracovísk a fakúlt 

Oblasť organizácie a riadenia univerzity 

 racionalizovať a zdynamizovať riadenie UPJŠ, vytvárať ekonomické prostredie, ktoré bude 
pôsobiť motivačne pre všetky súčasti Univerzity a všetkých jej zamestnancov a študentov. 

Oblasť rozvoja informačných a komunikačných technológií 

 budovať informačné a komunikačné technológie  v súlade s najmodernejšími trendmi pre 
zabezpečenie rozvoja atraktívnych foriem vzdelávania, podporu vedeckých tímov a efektívne 
riadenie univerzity. 

 
Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 bol schválený Akademickým senátom UPJŠ 
v Košiciach dňa 17. 3. 2016. 
 
Diskusia: 

 konštatovanie, že obsah dokumentu je ambiciózny a nadväzuje na pozitívne trendy 

 vyjadrenie podpory k zámeru vybudovania Výskumného centra univerzity 

 odporúčanie Dlhodobý zámer medializovať 

 požiadavka raz ročne informovať členov SR o plnení Dlhodobého zámeru 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 2  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie 
Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 s tým, že: 

a) považuje dokument za ambiciózny a nadväzujúci na pozitívne trendy v doterajšom vývoji UPJŠ 
b) podporuje zámer vybudovania Výskumného centra univerzity 
c) odporúča dokument medializovať 
d) žiada raz ročne informovať o plnení dokumentu:“.  

 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 3 / 13.5.2016 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 2  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie 
Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 s tým, že: 
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a) považuje dokument za ambiciózny a nadväzujúci na pozitívne trendy v doterajšom vývoji UPJŠ 
b) podporuje zámer vybudovania Výskumného centra univerzity 
c) odporúča dokument medializovať 
d) žiada raz ročne informovať o plnení dokumentu  

 
5. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2015 
 
Kvestor UPJŠ Michal Tkáč komentoval Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2015 
a uviedol, že univerzita hospodárila v roku 2015 s finančnými prostriedkami zo všetkých zdrojov v objeme 
celkom 74 755 468,99 €: 

- dotácie štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na bežné výdavky             30 313 565,00 € 
- dotácie štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky           200 000,00 € 
- príjmy z iných dotácií zo štátneho rozpočtu:                                  199 910,00 € 
- príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ                                                  28 268 742,92 €                                                                                                          
- zahraničné projekty                                                                             1 326 718,70 €  
- dary a granty                                                                                          360 075,66 € 
- ostatné príjmy                                                                                    11 953 959,77 € 
- z toho školné a poplatky spojené so štúdiom                                    10 264 227,76 € 
- podnikateľská činnosť                                                                          2 132 496,94 € 

 
Rozbor hospodárskeho výsledku (po zdanení) 

- Lekárska fakulta  / hlavná činnosť (HČ) 448 390,70 €, podnikateľská činnosť (PČ) 10 295 € 
- Prírodovedecká fakulta / HČ 891 597,64 €, PČ 108 329,42 € 
- Právnická fakulta / HČ -64 015,68, PČ 16,87 € 
- Fakulta verejnej správy / HČ 50 463,23 €, PČ 0,48 € 
- Filozofická fakulta / HČ -158 460,12 €, PČ 1 409,84 € 
- Rektorát a univerzitné pracoviská / HČ 440 324,54 €, PČ 33 390,03 € 
- UPJŠ spolu / HČ 1 608 300,31 €, PČ 153 407,89 € 

 
Prehľad výnosov a nákladov (UPJŠ spolu) 

- Výnosy / HČ 52 517 345,27 €, PČ 2 009 031,35 € 

- Náklady / HČ 50 909 044,96 €, PČ 1 855 623,46 € 

Zisk UPJŠ v objeme 1 761 708,20 € 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 
v Košiciach nevykazuje stratu minulých rokov. 
 
Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2015 bola schválená Akademickým senátom 
UPJŠ v Košiciach dňa 12. 5. 2016. 
 
Diskusia 

- odporúčanie pokračovať v zefektívňovaní hospodársko-správnej agendy  za účelom skvalitnenia 
práce a manažérskeho riadenia na univerzite 

- pokračovať v získavaní ďalších zdrojov financovania v rámci viaczdrojového financovania 
- zabezpečiť nakladanie s finančnými prostriedkami s cieľom dosiahnutia kladného 

hospodárskeho výsledku v roku 2016 
        
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za 
rok 2015 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2015 a súhlasí 
s návrhom použitia zisku za rok 2015:“.  
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Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 4 / 13.5.2016 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za 
rok 2015 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2015 a súhlasí 
s návrhom použitia zisku za rok 2015. 

 
 
6. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Kvestor UPJŠ Michal Tkáč predložil informáciu o rozpočte UPJŠ v Košiciach. 
 
Prehľad výnosov a nákladov (UPJŠ spolu) 

- Výnosy / hlavná činnosť 52 517 345,27 €, podnikateľská činnosť 2 009 031,35 € 

- Náklady / hlavná činnosť 50 909 044,96 €, podnikateľská činnosť 1 855 623,46 € 

Zisk UPJŠ v objeme 1 761 708,20 € 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 
v Košiciach nevykazuje stratu minulých rokov. 
 
Diskusia 

- vyjadrenie súhlasu s návrhom použitia zisku na tvorbu rezervného fondu 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 v Košiciach na rok 2016 a súhlasí s návrhom použitia zisku na tvorbu rezervného fondu“.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 5 / 13.5.2016 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 v Košiciach na rok 2016 a súhlasí s návrhom použitia zisku na tvorbu rezervného fondu. 
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7. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2015 
 
Predseda SR Ján Husár predložil Správu o činnosti SR UPJŠ v Košiciach za rok 2015, ktorú následne 
komentovala tajomníčka SR Adriana Sabolová. Správa obsahuje základné údaje o činnosti SR, 
odporúčania, podnety a stanoviská členov SR, ktoré má univerzita možnosť využiť vo svojej činnosti. 
Zasadnutia sa konali 20.2.2015 a 18.5.2015, celkovo bolo prijatých 10 uznesení.  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  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 2015 bez pripomienok:“.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 6 / 13.5.2016 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  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 2015 bez pripomienok. 

 
8. RÔZNE  
 
8a)   Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu SR s predĺžením doby nájmu na dobu 5 rokov 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal predsedu SR Jána Husára, aby zabezpečil predchádzajúci súhlas 
členov SR s predĺžením doby nájmu na dobu 5 rokov u vybraných nájomných zmlúv na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve UPJŠ, a to: 

- ADOS PROFI s.r.o.  
predmet nájmu: suterén, II. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: administratíva 

- ALMIKAN s.r.o.  
predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: oddychová zóna a kaviareň 

- ARTON s.r.o.  
predmet nájmu: pozemok na Medickej ul. 
účel nájmu: umiestnenie billboardu 

- FS HORNÁD 
predmet nájmu: Šrobárova 2 
účel nájmu: prevádzka univerzitného pracoviska 

- COCA COLA HBC Slovenská republika s.r.o. 
predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ prízemie, IV. sekcia 
teoretických ústavov LF UPJŠ vestibul, Botanická záhrada UPJŠ 
účel nájmu: 3x VTA 

- Igor Horňák  - EKOODPAD  
predmet nájmu: suterén II. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
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účel nájmu: sklad 
- ISPA s.r.o. 

predmet nájmu: Medická ul., Watsonova ul. 
účel nájmu: umiestnenie 3 billboardov  

- Marcela Skugarevová 
predmet nájmu: Šrobárova 2  
účel nájmu: bufet 

- Marián Barila 
predmet nájmu: Jesenná 5 prízemie  
účel nájmu: bufet 

- Mária Chimičová 
predmet nájmu: Jesenná 5 prízemie 
účel nájmu: kopírovacie centrum 

- Michal Takáč 
predmet nájmu: Popradská 66 
účel nájmu: bufet 

- NUBIUM s.r.o. 
predmet nájmu: Watsonova ul. 
účel nájmu: umiestnenie 2 billboardov 

- ORANGE Slovensko a.s. 
predmet nájmu: strecha teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: umiestnenie telekomunikačného zariadenia  

- RABAKA reklamné panely s.r.o. 
predmet nájmu: Medická ul. Watsonova ul. 
účel nájmu: umiestnenie 5 billboardov 

- REAKO s.r.o. 
predmet nájmu: Medická 6 
účel nájmu: kaviareň 

- TJ Slávia UPJŠ 
predmet nájmu: telocvičňa T1 Park Angelinum 9 
účel nájmu: 

- WRIGLEY Slovakia s.r.o. 
predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: 2x VNA 

 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 uzavretím nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov na obdobie 5 
rokov s týmito subjektami: 

- ADOS PROFI s.r.o.  
predmet nájmu: suterén, II. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: administratíva 

- ALMIKAN s.r.o.  
predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: oddychová zóna a kaviareň 

- ARTON s.r.o.  
predmet nájmu: pozemok na Medickej ul. 
účel nájmu: umiestnenie billboardu 
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- FS HORNÁD 
predmet nájmu: Šrobárova 2 
účel nájmu: prevádzka univerzitného pracoviska 

- COCA COLA HBC Slovenská republika s.r.o. 
predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ prízemie, IV. sekcia 
teoretických ústavov LF UPJŠ vestibul, Botanická záhrada UPJŠ 
účel nájmu: 3x VTA 

- Igor Horňák  - EKOODPAD  
predmet nájmu: suterén II. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: sklad 

- ISPA s.r.o. 
predmet nájmu: Medická ul., Watsonova ul. 
účel nájmu: umiestnenie 3 billboardov  

- Marcela Skugarevová 
predmet nájmu: Šrobárova 2  
účel nájmu: bufet 

- Marián Barila 
predmet nájmu: Jesenná 5 prízemie  
účel nájmu: bufet 

- Mária Chimičová 
predmet nájmu: Jesenná 5 prízemie 
účel nájmu: kopírovacie centrum 

- Michal Takáč 
predmet nájmu: Popradská 66 
účel nájmu: bufet 

- NUBIUM s.r.o. 
predmet nájmu: Watsonova ul. 
účel nájmu: umiestnenie 2 billboardov 

- ORANGE Slovensko a.s. 
predmet nájmu: strecha teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: umiestnenie telekomunikačného zariadenia  

- RABAKA reklamné panely s.r.o. 
predmet nájmu: Medická ul. Watsonova ul. 
účel nájmu: umiestnenie 5 billboardov 

- REAKO s.r.o. 
predmet nájmu: Medická 6 
účel nájmu: kaviareň 

- TJ Slávia UPJŠ 
predmet nájmu: telocvičňa T1 Park Angelinum 9 
účel nájmu: 

- WRIGLEY Slovakia s.r.o. 
predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
účel nájmu: 2x VNA:“.  

 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 7 / 13.5.2016 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 uzavretím nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov na obdobie 5 
rokov s týmito subjektami: 
 

ADOS PROFI s.r.o.  
    predmet nájmu: suterén, II. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
    účel nájmu: administratíva 
ALMIKAN s.r.o.  
    predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
    účel nájmu: oddychová zóna a kaviareň 
ARTON s.r.o.  
    predmet nájmu: pozemok na Medickej ul. 
    účel nájmu: umiestnenie billboardu 
FS HORNÁD 
    predmet nájmu: Šrobárova 2 
    účel nájmu: prevádzka univerzitného pracoviska 
COCA COLA HBC Slovenská republika s.r.o. 
    predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ prízemie, IV. sekcia teoretických   

ústavov LF UPJŠ vestibul, Botanická záhrada UPJŠ 
    účel nájmu: 3x VTA 
Igor Horňák  - EKOODPAD  
    predmet nájmu: suterén II. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
    účel nájmu: sklad 
ISPA s.r.o. 
    predmet nájmu: Medická ul., Watsonova ul. 
    účel nájmu: umiestnenie 3 billboardov  
Marcela Skugarevová 
    predmet nájmu: Šrobárova 2  
    účel nájmu: bufet 
Marián Barila 
    predmet nájmu: Jesenná 5 prízemie  
    účel nájmu: bufet 
Mária Chimičová 
    predmet nájmu: Jesenná 5 prízemie 
    účel nájmu: kopírovacie centrum 
Michal Takáč 
    predmet nájmu: Popradská 66 
    účel nájmu: bufet 
NUBIUM s.r.o. 
    predmet nájmu: Watsonova ul. 
    účel nájmu: umiestnenie 2 billboardov 
ORANGE Slovensko a.s. 
    predmet nájmu: strecha teoretických ústavov LF UPJŠ 
    účel nájmu: umiestnenie telekomunikačného zariadenia  
RABAKA reklamné panely s.r.o. 
    predmet nájmu: Medická ul. Watsonova ul. 
    účel nájmu: umiestnenie 5 billboardov 
REAKO s.r.o. 
    predmet nájmu: Medická 6 
    účel nájmu: kaviareň 
TJ Slávia UPJŠ 
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    predmet nájmu: telocvičňa T1 Park Angelinum 9 
    účel nájmu: 
WRIGLEY Slovakia s.r.o. 
    predmet nájmu: 2. posch., IV. sekcia teoretických ústavov LF UPJŠ 
    účel nájmu: 2x VNA:“. 

 
 
8b) 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 2015, za úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov a za úspešné zavŕšenie projektov Medipark, Promatech a Technicom. Tieto 
kritériá boli schválené na zasadnutí SR dňa 18. 5. 2015.  
 
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 2015, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 18. 5. 2015 (za úspešnosť 
v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za úspešné zavŕšenie projektov Medipark, Promatech 
a Technicom“.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8 / 13.5.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2015, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 18. 5. 2015 (za úspešnosť 
v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za úspešné zavŕšenie projektov Medipark, Promatech 
a Technicom). 

  
 
8c) Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2017  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh na prijatie kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2017: 

- kladný hospodársky výsledok za rok 2016 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov na 

úrovni minimálne ako v roku 2015  
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov v roku 2016 tak, aby bol získaný 

priemer z minulého programovacieho obdobia 

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 schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2017 podľa nasledovných kritérií: 

- hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2016 bude kladný 
- UPJŠ bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových 

zdrojov na úrovni minimálne ako v roku 2015 

- UPJŠ bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov v roku 2016 tak, aby bol 
získaný priemer z minulého programovacieho obdobia“. 

 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 9 / 13.5.2016 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2017 podľa nasledovných kritérií: 
- hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2016 bude kladný 
- UPJŠ bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových 

zdrojov na úrovni minimálne ako v roku 2015 
- UPJŠ bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov v roku 2016 tak, aby bol 

získaný priemer z minulého programovacieho obdobia 

 
 

9. 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   
                   Ing. Štefan Šipoš                                                                prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 
 
 
Zapísala dňa 13. 5. 2016  
Mgr. Adriana Sabolová 


