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ZÁPISNICA č. 1/2009 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
zo dňa 15. 04. 2009 

 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, doc. JUDr. Ján Husár, CSc.,  Ing. Ján Király, JUDr. František Oravec, Ing. RNDr. 
Michal Tkáč, Ing. Attila Tóth, CSc. 
 

Ospravedlnení:  
RNDr. Jozef Ondáš, CSc., Ing. Martin Pitorák, JUDr. Marián Porvažník, Patrik Skalický, prof. Ing. Miloš 
Somora, CSc.,  Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 

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

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ na rok 2009  
3. Výročná správa o činnosti UPJŠ za rok 2008 
4. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ  za rok 2008 
5. Štatút Správnej rady a Rokovací poriadok Správnej rady 
6. Druhá aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ   
7. Rôzne 
 
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 podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Správnej rady 
UPJŠ nie je Správna rada uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomných aspoň dve tretiny jej členov.     
 
Záver k bodu 1/ 
 

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

b) Predseda Správnej rady UPJŠ v súlade s čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
poveruje Ing. RNDr. Michala Tkáča overením správnosti písomného záznamu zo zasadnutia Správnej 
rady. 
 
Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. predstavil prítomným Ing. JUDr. J. Bíleka, nového člena 
Správnej rady, ktorého minister školstva SR vymenoval do funkcie člena Správnej rady UPJŠ na 
funkčné obdobie od 19.09.2009 do 19.09.2014. Pán rektor odovzdal pánovi Bílekovi menovací dekrét.  
 
2. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2009  
 

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. J. Husár, CSc. informoval o tom, že Rozpočet UPJŠ na rok 
2009 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 26. 03. 2009. K bodu programu 
podali podrobnú informáciu rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a kvestor Ing. Stanislav 
Benčo.  Po skončení diskusie pán predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady 
UPJŠ k hlasovaniu na schválenie predloženého materiálu Rozpočet UPJŠ na rok 2009. 
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Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasovacích členov: 6 
Počet kladných hlasov „za“: 6 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Záver k bodu 2/ 
 

a) Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala Rozpočet UPJŠ na rok 2009 bez pripomienok. 
 

b) Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie rozpočtu UPJŠ na rok 2008 prebehlo hlasovaním 
neprítomných členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 
3. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ ZA ROK 2008 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. požiadal rektora UPJŠ o stručnú informáciu 
k Výročnej správe o činnosti UPJŠ za rok 2008, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí vedenia UPJŠ, 
Kolégia rektora UPJŠ, Vedeckej rady UPJŠ a po prerokovaní na zasadnutí Správnej rady UPJŠ bude 
postúpená k schváleniu na zasadnutie Akademického senátu UPJŠ dňa 21. 05. 2009 k schváleniu. 
K bodu programu predložil podrobnú informáciu rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Přítomných informoval, že univerzita v tomto roku bude publikovať po prvý krát aj anglickú verziu 
správy, tzv. „Annual Report 2008“. 
 
 
Záver k bodu 3/ 
 
 

a) Správna rada UPJŠ prerokovala Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2008. 
 

b) Správna rada UPJŠ berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2008 bez 
pripomienok.  
 

c) Správna rada UPJŠ oceňuje úspešnosť univerzity v získavaní grantov v rámci výziev zo 
štrukturálnych fondov. 
 
4. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ ZA ROK 2008 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. predložil Správu o činnosti Správnej rady 
UPJŠ za rok 2008. V rámci diskusie bol predložené pripomienky: doplniť do predmetnej správy 
informáciu o účasti (neúčasti) členov Správnej rady na jej zasadnutiach počas roka 2008 a vypustenie 
konkrétne vyčíslenej sumy funkčného platu rektora UPJŠ z textu správy.  
 
Záver k bodu 4/ 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za 
rok 2008 s pripomienkami.   

 
5. ŠTATÚT SPRÁVNEJ RADY A ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEJ RADY 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. predložil Štatút Správnej rady  UPJŠ 
k prerokovaniu s tým, že zmeny a doplnenia v predloženom dokumente boli zaznamenané v súlade so 
znením § 40 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Pán predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady 
UPJŠ k hlasovaniu na schválenie predloženého materiálu Štatút Správnej rady UPJŠ. 
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Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasovacích členov: 6 
Počet kladných hlasov „za“: 6 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Záver k bodu 5/ 
 

a) Správna rada UPJŠ berie na vedomie Štatút Správnej rady UPJŠ bez pripomienok. 
 

b) Správna rada UPJŠ odporúča rektorovi, aby v súlade s § 40 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil 
Štatút Správnej rady UPJŠ k schváleniu Akademickému senátu UPJŠ a následne k schváleniu na 
Ministerstvo školstva SR.  
 

b) Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie Štatútu Správnej rady UPJŠ prebehlo hlasovaním 
členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. predložil ďalej prítomným Rokovací 
poriadok Správnej rady  UPJŠ k schváleniu. Rokovací poriadok upravuje pravidlá pre konanie zasadnutí 
a spôsob rokovania Správnej rady.  
 
V diskusii členovia Správnej rady pripomienkovali článok 8 Rokovacieho poriadku. Následne pán 
predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady UPJŠ k hlasovaniu na schválenie 
predloženého materiálu Rokovací poriadok Správnej rady UPJŠ. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasovacích členov: 6 
Počet kladných hlasov „za“: 6 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Záver k bodu 5/ 
 

a) Správna rada UPJŠ berie na vedomie Rokovací poriadok Správnej rady UPJŠ s pripomienkami.  
 

b) Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
prebehlo hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 
6. DRUHÁ AKTUALIZÁCIA DLHODOBÉHO ZÁMERU UPJŠ NA ROKY 2004 - 2010  
 

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. J. Husár, CSc. požiadal rektora UPJŠ prof. MUDr. L. 
Mirossaya, DrSc. o informáciu k tomuto bodu programu. Pán rektor stručne informoval prítomných 
členov Správnej rady o hlavných oblastiach vzdelávania, vedy, zahraničnej spolupráce, rozvoja  
a investičnej oblasti v rámci druhej aktualizácie Dlhodobého zámeru UPJŠ.  
 
Diskusné príspevky: 
- odporúčanie, aby aktualizácia dlhodobého zámeru univerzity bola plánovaná na 3 - 4 roky dopredu 
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Záver k bodu 6/ 
 
 

a) Správna rada UPJŠ berie na vedomie dokument Druhá aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ na 
roky 2004 – 2010.   

 

b) Správna rada UPJŠ odporúča vedeniu UPJŠ, aby ďalšiu aktualizáciu Dlhodobého zámeru UPJŠ 
plánovala na obdobie ďalších 3 až 4 rokov od obdobia prípravy jej realizácie.  

 
 
7. RÔZNE 
 
 

• Informácia predsedu Správnej rady UPJŠ o písomnej žiadosti rektora UPJŠ zo dňa 10. 03. 
2009 o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov vo výmere 272,74 m2 nachádzajúcich sa na ul. Park Angelinum 
v Košiciach a ZJ Slávia Košice na dobu 5 rokov (v zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). Účelom užívania prenajatých priestorov je vykonávanie športových činností Klubu 
karate. Predseda Správnej rady vyzval prítomných členov Správnej rady UPJŠ k hlasovaniu.   

 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasovacích členov: 6 
Počet kladných hlasov „za“: 6 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
 
 Záver k bodu 7/ 
 
 

a) Správna rada UPJŠ prerokovala žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo výmere 272,74 m2 nachádzajúcich sa na ul. Park 
Angelinum v Košiciach a TJ Slávia Košice na dobu 5 rokov bez pripomienok.  
 

b) Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie predmetnej žiadosti prebehlo hlasovaním členov 
Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 

• Informácia predsedu Správnej rady UPJŠ o výške valorizovaného funkčného platu rektora 
UPJŠ prof. L. Mirossaya (s účinnosťou od 1.1.2009), ktorý predložil Správnej rade kvestor 
UPJŠ v súlade so zákonom č. 474/2008 Z. z. zo dňa 30.10.2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predseda 
Správnej rady vyzval prítomných k vyjadreniu súhlasu.    

 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasovacích členov: 6 
Počet kladných hlasov „za“: 6 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
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 Záver k bodu 7/ 
 

a) Správna rada UPJŠ prerokovala informáciu o výške valorizovaného funkčného platu rektora UPJŠ 
prof. L. Mirossaya (s účinnosťou od 1.1.2009), a to v súlade so zákonom č. 474/2008 Z. z. zo dňa 
30.10.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 

b) Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nie je uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie valorizovaného funkčného platu rektora UPJŠ 
prebehlo hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.   
 

• Návrh členov Správnej rady na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. 
Mirossayovi, DrSc. O predmetnom návrhu bude Správna rada hlasovať na jej najbližšom 
zasadnutí (15. 05. 2009).  

 
 
Záverom zasadnutia predseda Správnej rady doc. JUDr. J. Husár, CSc. poďakoval členom Správnej 
rady UPJŠ za ich aktívnu účasť. Ďalšie zasadnutie Správnej rady UPJŠ sa uskutoční dňa 15. 05. 2009 
o 11. 00 hod. v priestoroch Správy zariadení Úradu vlády SR - Dome hostí na Mánesovej 1 v Košiciach.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice č. 1/2009 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa   
15. 04. 2009 je príloha č. 1 – Záznam o výsledkoch hlasovania členov Správnej rady UPJŠ spôsobom 
rokovania „per rollam“. 
 
 
 
 
 
.............................................................                                         ............................................................... 
          Ing. RNDr. Michal Tkáč              doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
               overovateľ zápisnice                                                  predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
    
 
 
Zapísala: Mgr. Adriana Sabolová 
V Košiciach dňa 15. 04. 2009 


