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Zápisnica č. 1/2013 

zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 24. 5. 2013 
 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., 
mim. prof., Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein,  Vladimíra Ledecká,  RNDr. Jozef Ondáš, 
PhD., MBA.  RNDr., Ing. Michal Tkáč 
 
Ospravedlnení: 
Peter Dvorský, Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Martin Pitorák, JUDr. Zdenko Trebuľa  
 
Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2013 
3. Správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2012 
4. Správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2012 
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2012 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
1. OTVORENIE 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) doc. JUDr. Ján Husár, CSc. otvoril zasadnutie, privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že 
Správna rada UPJŠ je uznášania schopná, pretože sú  prítomné dve tretiny celkového počtu členov. Za 
overovateľa zápisnice bola členmi správnej rady ustanovená Vladimíra Ledecká. 
 
2. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2013 

 
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a kvestor Ing. Karol László predložili návrh rozpočtu, 
UPJŠ na rok 2013, ktorý pozostáva z výnosov a nákladov na kalendárny rok (príjmová časť: dotačné 
a nedotačné príjmy; tvorba centrálneho fondu a výdavková časť: rozdeľovanie dotácie na rektorát, 
fakulty, univerzitné pracoviská; dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov; 
dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť; dotácia na rozvoj vysokej školy a dotácia na 
sociálnu podporu študentov). Akademický senát UPJŠ schválil tento návrh na svojom zasadnutí dňa  
16.  5.  2013. 

V diskusii vystúpili Ing. JUDr. J. Bílek, Mgr. P. Himič, PhD., doc. JUDr. J. Husár, CSc., mim. prof., V. 
Ledecká, Ing. J. Király, Ing. Michal Tkáč.  
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K samotnému návrhu rozpočtu UPJŠ na rok 2013 prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne 
pripomienky.   
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 1/2013: 
 
Správna rada UPJŠ  v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 4  zákona č. 131/2002 a ust. § 10 ods. 6 Z. z. 
o vysokých školách schvaľuje rozpočet UPJŠ na rok 2013. 

 

 

3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2012 

 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 
2012, ktorá bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 16. 5. 2013. V súlade so 
Smernicou č. 46/2011 MŠVVaŠ SR bola správa o hospodárení zverejnená na www.upjs.sk..  
 
Kvestor UPJŠ Ing. Karol László uviedol, že univerzita ukončila hospodársky rok 2012 so ziskom  
z celkovej činnosti 1 297 386,41 €. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 1 189 243,78 € a 
podnikateľská činnosť bola zisková vo výške 108 142,63 €. UPJŠ za hodnotené obdobie vykazuje 
celkové výnosy v objeme 41 730 125,02 € a celkové náklady v objeme 40 432 738,61 €, v tom daň z 
príjmu 58 713,40 €. Na celkovom objeme výnosov sa podieľa hlavná činnosť výškou 40 541 246,36 € 
(97,15 %) a podnikateľská činnosť 1 188 878,66 € (2,85 %). Správa o hospodárení podáva detailné 
informácie o analýze výnosov a nákladov, rekapitulácii zúčtovania so štátnym rozpočtom, vývoji fondov, 
ročnej účtovnej závierke (súvaha, výkazy ziskov a strát). 
 
V diskusii vystúpil Ing. JUDr. J. Bílek. Mgr. P. Himič, PhD., Ing. M. Tkáč, RNDr. J. Ondáš, PhD., MBA. 
V. Ledecká, doc. JUDr. J. Husár, CSc., mim. prof.  
 
Členovia Správnej rady UPJŠ v Košiciach vyjadrili spokojnosť s výsledkom hospodárenia univerzity. 
K návrhu predkladať správnej rade aj auditorskú, resp. priebežnú auditorskú správu pán kvestor 
uviedol, že audit bol na UPJŠ urobený v roku 2012 a v súlade so zákonom je vysoká škola povinná 
realizovať ho raz za tri roky. Na dotaz, či sa verejné obstarávanie na UPJŠ realizuje formou 
elektronických aukcií bolo zo strany pána rektora a kvestora odpovedané kladne. 
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 2/2013: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach v  súlade s ust. § 16a ods. 9  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 2012. 
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4. SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2012 
 
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 
2012, ktorá bola vypracovaná 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.  
 
Tajomníčka správnej rady Mgr. A. Sabolová informovala, že správa sa striktne riadila osnovou podľa 
Smernice č. 46/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

- Základné informácie o univerzite 
- Prehľad faktov a činností univerzity za minulý rok 
- Informácie o poskytovanom VŠ vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní 
- Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti  
- Habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov 
- Zamestnanci univerzity 
- Podpora študentov a podporné činnosti univerzity 
- Rozvoj a medzinárodné aktivity  
- Systém kvality 

 

Výročná správa o činnosti UPJŠ za rok 2012 bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ 
dňa 16. 5. 2013. V súlade so smernicou MŠVVaŠ SR bude odoslaná v tlačenej forme na adresu 
MŠVVaŠ SR do 31. 5. 2013. 

 

K výročnej správe o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2012  prítomní členovia správnej rady nevzniesli 
žiadne pripomienky.  
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 

 

Uznesenie č. 3/2013: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm.. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2012 bez 
pripomienok.  

 
 
5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2012 
 
Tajomníčka správnej rady Mgr. Adriana Sabolová predniesla správu o činnosti Správnej rady UPJŠ za 
rok 2012, ktorú vypracovala 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.  
 
K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ za rok 2012 neboli vznesené žiadne pripomienky.  
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 4/2013: 
 
Správna rada UPJŠ  v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 7  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ za rok 2012 a odporúča predsedovi Správnej 
rady zabezpečiť odoslanie správy na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj 
zabezpečiť zverejnenie správy na webovej stránke univerzity.  

 
 
6. RÔZNE  
 

 NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH 
V ROKU 2014 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. navrhol schváliť kritériá pre 
udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2014 : 

- dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ za rok 2013 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov  
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov  

 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 5/2013: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2013 za podmienky, že budú splnené tieto kritériá: kladný hospodársky výsledok UPJŠ v Košiciach za 
rok 2012; úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov; úspešnosť v získavaní 
mimodotačných zdrojov . 

 NÁVRH NA FINANČNÚ ODMENU REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH  V ROKU 2013 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. pripomenul, že na 
predchádzajúcom zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 10. 5. 2012 (uznesenie č. 5/2012) boli schválené 
kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2013. Vzhľadom k tomu, že tieto kritériá 
boli splnené, docent Husár navrhol schváliť rektorovi UPJŠ profesorovi Mirossayovi finančnú odmenu 
(za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2012, za úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov). 
 
Diskusia: 
 

Prítomní členovia správnej rady určili výšku odmeny pre rektora UPJŠ prof. Mirossaya.    
 
Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 6/2013: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach na základe splnenia kritérií, schválených na zasadnutí Správnej rady 
UPJŠ dňa 10. 5. 2012, schvaľuje finančnú odmenu rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. za 
dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ v roku 2012, za úspešnosť v získavaní finančných 
prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov.  

 

 Ţiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺţením doby nájmu 
– Davital, s. r. o. Banská Bystrica 

Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.  informoval prítomných o liste rektora 
UPJŠ prof. Mirossaya ktorým požiadal o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ s 
predĺžením doby nájmu na 5 rokov u nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v objektoch UPJŠ a jej 
súčastí o celkovej výmere 8,25 m2 uzavretej medzi prenajímateľom UPJŠ a nájomcom Davital, s. r. o. 
Banská Bystrica za účelom umiestnenia výdajových nápojových a tovarových automatov. Dodatkami č. 
1 – 11 bola doba nájmu uvedenej zmluvy predĺžená na obdobie do 31. 03. 2013. 

Diskusia: 
K predloženej žiadosti členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky a odporučili udeliť 
predchádzajúci súhlas Správnej rady UPJŠ s predmetnou žiadosťou. 

Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 7/2013: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na 5 rokov u nájomnej zmluvy na 
prenájom priestorov v objektoch UPJŠ a jej súčastí o celkovej výmere 8,25 m2 uzavretej medzi 
prenajímateľom UPJŠ v Košiciach a nájomcom Davital, s. r. o. Banská Bystrica dňa 01. 04. 2007 za 
účelom umiestnenia výdajových nápojových a tovarových automatov.  

 

 Ţiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺţením doby nájmu 
– p. Viera Pomikalová, Levoča  

Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.  informoval prítomných o liste rektora 
UPJŠ prof. Mirossaya ktorým požiadal o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ 
s predĺžením doby nájmu na dobu 5 rokov u nájomnej zmluvy na prenájom priestorov ŠDaJ UPJŠ na 
Medickej ul. 4 v Košiciach o výmere 11,4 m2 uzavretej medzi prenajímateľom UPJŠ v Košiciach 
a nájomcom p. Vierou Pomikalovou, Levoča dňa 20. 07. 2011 za účelom umiestnenia kopírovacieho 
stroja pre potreby študentov UPJŠ. Dodatkami č. 1 – 3 bola doba nájmu uvedenej zmluvy predĺžená na 
obdobie do 31. 08. 2013.  
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Diskusia: 
 

K predloženej žiadosti členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky a odporučili udeliť 
predchádzajúci súhlas Správnej rady UPJŠ s predmetnou žiadosťou. 

Hlasovanie:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet prítomných členov: 9 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8/2013: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach 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 udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na 5 rokov u nájomnej zmluvy na 
prenájom priestorov ŠDaJ UPJŠ na Medickej ul. 4 v Košiciach o výmere 11,4 m2 uzavretej medzi 
prenajímateľom UPJŠ v Košiciach a nájomcom p. Vierou Pomikalovou, Levoča dňa 20. 07. 2011 za 
účelom umiestnenia kopírovacieho stroja pre potreby študentov UPJŠ. Dodatkami č. 1 – 3 bola doba 
nájmu uvedenej zmluvy predĺžená na obdobie do 31. 08. 2013.  

 
7. ZÁVER 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. poďakoval 
prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí.  

 

 

   ..........................................................              .......................................................... 

                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
              Vladimíra Ledecká, v. r.                     doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., v. r. 

 

Zapísala dňa 24. 5. 2013  
Mgr. Adriana Sabolová 


