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Zápisnica č. 1/2017 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 19. 5. 2017,  

konaného v priestoroch Domu hostí, Mánesova 1 v Košiciach  
 
 
Prítomní (v abecednom poradí): 
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., 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. Zdenko Trebuľa 
 
Ospravedlnení:  
Dipl. Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Ivan Hruška 
  
Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová 
(tajomníčka Správnej rady) 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2017 
3. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
4. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
6. Informácia o stave rekonštrukcie budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Ústavu chemických 

vied na Moyzesovej 11 v Košiciach, poškodenej rozsiahlym požiarom dňa 9. 12. 2016 
7. Rôzne 
8. 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 Ján Király.       
  
2. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Kvestor UPJŠ Michal Tkáč predložil informáciu o rozpočte UPJŠ v Košiciach na rok 2017. 
 

- Výnosy / dotačné prostriedky 32 960 903 €, mimodotačné prostriedky 16 232 508 € 
- Náklady / dotačné prostriedky 32 960 903 €, mimodotačné prostriedky 16 153 001€ 
- Hospodársky výsledok / zisk 79 507 € 

Diskusia 
- Absencia výziev projektov EŠIF sa prejavuje nižšími predpokladanými výnosmi v roku 2017 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
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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 2017“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 1 / 19.5.2017 
 

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 2017.  

 
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 2016 
a uviedol, že predmetná správa bola schválená Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach dňa 18. 5. 
2017. 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 2016 bol 
určený MŠVVaŠ SR dotačnou zmluvou a jej pätnástimi dodatkami. Návrh rozdelenia dotácie na jednotlivé 
súčasti univerzity schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 11.02.2016. 
 
Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii: 
Bežné výdavky  štátna dotácia (v €):  33 510 348 

- v tom mzdy    15 637 745 
- poistné     5 629 015 
- tovary     7 083 120 
- transfery    5 160 468 

Kapitálové výdavky štátna dotácia (v €): 499 965 
- v tom stavby    499 965 
- ostatné (projekty, veda)   0 

 
Hospodársky výsledok k 31. 12. 2016: 
UPJŠ spolu     1 118 333,81  
Lekárska fakulta    576 726,89  
Prírodovedecká fakulta    65 577,51  
Právnická fakulta    12 030,83  
Fakulta verejnej správy    -59 317,38  
Filozofická fakulta    40 608,20  
Rektorát a univerzitné pracoviská  482 707,76  
UPJŠ za hodnotené obdobie vykazuje celkové výnosy v objeme 57 978 272,20 € a celkové náklady v 
objeme 56 845 404,94 €, v tom daň z príjmu 14 533,45 €. 
 
Výnosy (hlavná a podnikateľská činnosť) 
Lekárska fakulta    24 109 075,32  
Prírodovedecká fakulta    12 821 666,70  
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Právnická fakulta    1 983 599,91  
Fakulta verejnej správy    927 463,40  
Filozofická fakulta    3 710 018,70  
Rektorát a univerzitné pracoviská  14 426 448,17  
 
Náklady (hlavná a podnikateľská činnosť) 
Lekárska fakulta    23 532 348,43  
Prírodovedecká fakulta    12 756 089,19  
Právnická fakulta    1 971 569,08  
Fakulta verejnej správy    986 780,78  
Filozofická fakulta    3 669 410,50  
Rektorát a univerzitné pracoviská  13 943 740,41  
 
Diskusia 

- zefektívňovať hospodársko-správnu agendu a naďalej skvalitňovať riadenie na univerzite 
- pokračovať v získavaní prostriedkov v rámci viaczdrojového financovania 
- vynaložiť snahu na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2017 

        
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 2016 
s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2016. Správna rada 
UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby zisk v objeme 1 118 333,81 € 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.“  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 2 / 19.5.2017 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2016 
s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2016. Správna rada 
UPJŠ v Košiciach  súhlasí s tým, aby zisk v objeme 1 118 333,81 € 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 2016 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák komentoval výročnú správu o činnosti a uviedol, že správa bola schválená 
Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach dňa 18. 5. 2017. 

- Výber najdôležitejších univerzitných udalostí a faktov 
- Základné informácie o poskytovanom vzdelávaní (celkový počet študentov: 7 357, z toho v 

dennej forme 6 665 a v externej forme 692)  
- Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (zoznam projektov, vnútorná 

grantová schéma 
- Kvalifikačná štruktúra (spolu 871 tvorivých zamestnancov, z toho 738 vysokoškolských učiteľov, 

123 výskumných pracovníkov, 34 nositeľov vedeckej hodnosti doktor vied) 
- Publikačná činnosť (celkove 2 460 publikačných výstupov, z toho 343 CC) 
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- Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2016 predstavoval 1570 osôb 
- Podpora študentov sa realizovala predovšetkým v troch oblastiach: sociálnej podpore študentov, 

podpore štúdia a podpore spolkových a mimoštudijných aktivít 
- Podporné činnosti (zlepšovanie materiálnych podmienok štúdia, poradenské a kariérové služby 

(UNIPOC), ubytovacie služby, knižničné služby, informačné služby) 
- Rozvoj (v roku 2016 vzniklo na UPJŠ Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov 

na báze doterajšieho úspešného pôsobenia Centra celoživotného vzdelávania a Centra podpory 
projektov Prírodovedeckej fakulty a integrácie vybraných aktivít fakúlt UPJŠ. Pracovisko realizuje 
komplexnú organizačnú, logistickú a metodickú podporu pri realizácii vzdelávacích projektov, 
vedecko-výskumných projektov, ochrane a transfere duševného vlastníctva) 

- Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá (MediPark, Košice, PROMATECH, 
TECHNICOM) 

- Investičné zámery, rekonštrukcie a opravy budov 
- Medzinárodné aktivity, systém kvality, vzťahy s verejnosťou 

 
Diskusia: 

- Rozvíjať naďalej vzťahy s mestom Košice, kultúrnymi inštitúciami a ďalšími spoločnosťami  
- Posilňovať výchovu doktorandov a mladých výskumných a pedagogických pracovníkov 

(vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ) 
- Podporovať mobility študentov a zamestnancov  
- Vytvárať podmienky pre zriaďovanie postdoktorandských miest na UPJŠ 
- Ocenenie snahy, že UPJŠ sa ako partner aktívne zapojila do výzvy na národný projekt IT 

Akadémia 
 
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 2016. 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 3 / 19.5.2017 
 

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 2016. 

 
5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2016 
 
Predseda SR Ján Husár predložil Správu o činnosti SR UPJŠ v Košiciach za rok 2016. 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 13. 5. 2016 a 30. 11. 2016, celkovo 
bolo prijatých 16 uznesení.  
 
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. 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 2016 bez pripomienok:“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 4 / 19.5.2017 
 

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 2016 bez pripomienok. 

  
 
6. INFORMÁCIA O STAVE REKONŠTRUKCIE BUDOVY PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY -

ÚSTAVU CHEMICKÝCH VIED NA MOYZESOVEJ 11 V KOŠICIACH, POŠKODENEJ 
ROZSIAHLYM POŽIAROM 9. 12. 2016  
 

Rektor UPJŠ Pavol Sovák o stave rekonštrukcie budovy Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ na Moyzesovej 11 v Košiciach, ktorá bola dňa 9. 12. 2016 výrazne poškodená rozsiahlym požiarom. 
Okamžite po požiari boli začaté práce na sanácii požiaru, a to provizórne prekrytie strechou, chemická 
deaktivácia vnútorných priestorov zhoreniska. Bola rokovacím konaním uzavretá zmluva o rekonštrukcii 
objektu zasiahnutého požiarom (2. etapa): nová strecha (projekt+stavba), rekonštrukcia omietok, 
rozvodov médií a vzduchotechniky. Predpokladaný termín ukončenia prác 2 etapy: október 2017. 
Zároveň bola zahájená príprava súťažných podkladov pre Verejnú súťaž na 3. etapu: úplná rekonštrukcia 
budovy aj v položkách nesúvisiacich z požiarom: výmena okien, fasáda. Harmonogram ukončenia 
všetkých prác 3. etapy a zahájenie výučby a výskumu v budove: september 2018. Univerzita má zdroje 
na krytie škôd v štruktúre 800 tis. € z rozpočtu MŠVVaŠ SR a 3 mil. € vo forme neúročnej pôžičky zo 
strany Vlády SR, čiže celkovo 3 800 000€.  

 
7. RÔZNE  
 
7a)  TECHNOLOGICKÝ A INOVAČNÝ PARK UPJŠ (TIP-UPJŠ) 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák predložil zámer zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ)  
ako centra vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v oblasti biomedicíny, biotechnológií, 
informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie 
významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim 
zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle. 
 
Partikulárne ciele TIP-UPJŠ:   

- Medzinárodne akceptovateľná úroveň moderného kapitalizovateľného výskumu v limitovanom 
počte zameraní 

- Vysoký potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti 
- Reálna spolupráca s high-tech priemyslom v uvedených oblastiach 
- Členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a technologických (ETP) sieťach 
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- Vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu zamestnanosti (cez 
vytvorenie nadštandardných podmienok pre  investorov do high-tech sféry prostredníctvom 
ponuky výsledkov kapitalizovateľného výskumu)  

- Na čom stavať - na výsledkoch implementácie projektov CELIM, MEDIPARK, TECHNICOM, 
PROMATECH, na skúsenostiach UPJŠ, CIB a SAFTRA Photonics s. r. o s riešením  Európskych 
projektov vo výzvach FP5, FP6, FP7, H2020 a projektov ŠF, v pozícii koordinátorov projektov.  

- Predpoklad využitia personálnych kapacít UPJŠ v administratívnej štruktúre TIP-UPJŠ 
- Financovanie TIP-UPJŠ (projekty ŠF, štátny rozpočet – dotačné zdroje pri zachovaní pravidiel 

delenia rozpočtu na UPJŠ na základe výkonov, zahraničné a domáce vedecké projekty a projekty 
transferu technológií, zdroje z hospodárskej činnosti 

- Piliere udržateľnosti (spokojnosť zamestnancov, pridaná hodnota pre UPJŠ, ako aj pre región 
- Návrh riadiacej štruktúry TIP-UPJŠ 
- Zásady delenia výkonov medzi TIP-UPJŠ a UPJŠ 

 
Diskusia: 

- K zásadám delenia výkonov: nielen zapojenie expertov z TIP-UPJŠ, ale aj domácich 
zamestnancov má vychádzať z potrieb fakúlt a univerzity a riadiť sa osobitnými predpismi     

- Vypracovať precízny komunikačný plán a predstaviť projekt cieľovým skupinám (partnerom) 
v podnikateľskej sfére 

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

 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu rektora UPJŠ Pavla Sováka o zámere 
zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ) a vyjadruje podporu k predloženému zámeru 
zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ):“.  

 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 5 / 19.5.2017 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu rektora UPJŠ Pavla Sováka o zámere 
zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ) a vyjadruje podporu k predloženému zámeru 
zriadenia Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ). 

 
7b) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
      (nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva UPJŠ kúpou pozemku v k.ú. Danišovce) 
 
Predseda SR Ján Husár informoval o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka. Pán rektor v súlade s ust. § 41 
ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov požiadal o zabezpečenie predchádzajúceho súhlasu členov SR 
s nadobudnutím nehnuteľného majetku do vlastníctva UPJŠ kúpou pozemku na parc. č. 91 o výmere        
1 343 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. Danišovce, obec Danišovce okres Spišská Nová Ves, zapísanej na 
LV č. 164 za účelom realizácie prístavby k existujúcemu objektu ÚVZ Danišovce, a to za cenu určenú 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
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 nadobudnutím nehnuteľného majetku 
do vlastníctva UPJŠ kúpou pozemku na parc. č. 91 o výmere 1 343 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. 
Danišovce, obec Danišovce okres Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č. 164 za účelom realizácie 
prístavby k existujúcemu objektu ÚVZ Danišovce, a to za cenu určenú v súlade s platnými právnymi 
predpismi“. 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 6 / 19.5.2017 
 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s nadobudnutím nehnuteľného majetku 
do vlastníctva UPJŠ kúpou pozemku na parc. č. 91 o výmere 1 343 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. 
Danišovce, obec Danišovce okres Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č. 164 za účelom realizácie 
prístavby k existujúcemu objektu ÚVZ Danišovce, a to za cenu určenú v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

 
 
7c) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
      (uzavretie Dodatku č. 2  k nájomnej zmluve pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach) 
 
Predseda SR Ján Husár informoval o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka. Pán rektor 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. 259/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov požiadal 
o zabezpečenie predchádzajúceho súhlasu členov SR s uzavretím Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve na 
dobu 12 rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, Košice, IČO: 31313949, zastúpenej prof. RNDr. 
A. Feherom, DrSc. Jedná sa o prenájom telocvične T1 o výmere 272,74 m2, nachádzajúcej sa 
v Košiciach, Park Angelinum 9. Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti Klubu 
karate. 
 
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 Dodatku č. 2 k nájomnej 
zmluve na dobu 12 rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, Košice, IČO: 31313949, zastúpenej 
prof. RNDr. A. Feherom, DrSc. Jedná sa o prenájom telocvične T1 o výmere 272,74 m2, nachádzajúcej 
sa v Košiciach, Park Angelinum 9. Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti Klubu 
karate.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
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 / 19.5.2017 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím Dodatku č. 2 k nájomnej 
zmluve na dobu 12 rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, Košice, IČO: 31313949, zastúpenej 
prof. RNDr. A. Feherom, DrSc. Jedná sa o prenájom telocvične T1 o výmere 272,74 m2, nachádzajúcej 
sa v Košiciach, Park Angelinum 9. Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej činnosti Klubu 
karate. 

 
7d) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
      (predĺženie doby nájmu u nájomcu VÚSCH, a. s. Košice) 
 
Predseda SR Ján Husár informoval o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka. Pán rektor 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 požiadal o zabezpečenie predchádzajúceho 
súhlasu členov SR s predĺžením doby nájmu na dobu 5 rokov u nájomcu VÚSCH, a. s. Košice za účelom 
vykonávania administratívnych prác nájomcom v priestoroch budovy v užívaní LF UPJŠ, Tr. SNP č. 1, 
Košice, III. sekcia, kancelária o výmere 15,84 m2. 
 
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 nájmu na dobu 5 
rokov u nájomcu VÚSCH, a. s. Košice za účelom vykonávania administratívnych prác nájomcom 
v priestoroch budovy v užívaní LF UPJŠ, Tr. SNP č. 1, Košice, III. sekcia, kancelária o výmere 15,84 m2.“. 

 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8 / 19.5.2017 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na dobu 5 rokov 
u nájomcu VÚSCH, a. s. Košice za účelom vykonávania administratívnych prác nájomcom v priestoroch 
budovy v užívaní LF UPJŠ, Tr. SNP č. 1, Košice, III. sekcia, kancelária o výmere 15,84 m2.. 

 
 
7e) ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU SR  
      (predĺženie doby výpožičky u vypožičiavateľa Ústav experimentálnej fyziky SAV v budove PF) 
 
Predseda SR Ján Husár informoval o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka. Pán rektor 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 požiadal o zabezpečenie predchádzajúceho 
súhlasu členov SR s predĺžením doby výpožičky na 5 rokov u vypožičiavateľa Ústav experimentálnej 
fyziky SAV, Košice za účelom vykonávania vedecko-výskumných prác vypožičiavateľom v budove 
v užívaní PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice. Jedná sa o priestory prízemia a suterénu budovy PF UPJŠ 
o celkovej výmere 902,54 m2.  
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Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ udeľuje  predchádzajúci súhlas s predĺžením doby výpožičky na 
5 rokov u vypožičiavateľa Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice za účelom vykonávania vedecko-
výskumných prác vypožičiavateľom v budove v užívaní PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice. Jedná sa 
o priestory prízemia a suterénu budovy PF UPJŠ o celkovej výmere 902,54 m2.“ 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 9 / 19.5.2017 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ udeľuje  predchádzajúci súhlas s predĺžením doby výpožičky na 5 
rokov u vypožičiavateľa Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice za účelom vykonávania vedecko-
výskumných prác vypožičiavateľom v budove v užívaní PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice. Jedná sa 
o priestory prízemia a suterénu budovy PF UPJŠ o celkovej výmere 902,54 m2. 

 
 
7f) 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 2016 na základe splnenia kritérií, ktoré boli 
schválené na zasadnutí SR dňa 13. 5. 2016.  
 
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 2016, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2016“.  
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 10 / 19.5.2017 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2016, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2016. 

  
7g) NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH 
V ROKU 2018 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh na prijatie kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2018: kladný hospodársky výsledok za rok 2017, úspešnosť v získavaní finančných 
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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 2018: kladný hospodársky výsledok za rok 2017, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov“. 
 
Hlasovanie:  
Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 11 / 19.5.2017 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ 
v Košiciach v roku 2018: kladný hospodársky výsledok za rok 2017, úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov. 

 
 

8. 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. Ján Király                                                                    prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 
 
 
Zapísala dňa 19. 5. 2017  
Mgr. Adriana Sabolová 


