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Zápisnica č. 1/2011 
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

zo dňa 28. 4. 2011, 
konaného v Dome hostí, Mánesova 1 v Košiciach 

 
 
Prítomní: 
Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Bc. Erika Makóová, 
Ing. Štefan Šipoš, RNDr. Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa  
 
Ospravedlnení: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Peter Dvorský, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA., Ing. Martin Pitorák, JUDr. Marián 
Porvažník, Ing. Branislav Šebo, MBA., Ing. Attila Tóth, CSc.  
 
Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2010 
3. Správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2010 
4. Správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2010 
5. Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2011 
6. Rôzne 

 
1. OTVORENIE 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSC. otvoril zasadnutie, privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že 
Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, pretože nie sú  prítomné dve tretiny celkového počtu 
členov. 
 
2. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2010 

 
Tajomníčka správnej rady Mgr. Adriana Sabolová predniesla správu o činnosti správnej rady za rok 
2010, 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.  
 
Diskusia: 
 

K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
 
Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 
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Uznesenie č. 1/2011 

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 berie na vedomie 

Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2010 a súhlasí s jej znením.  

 

3. SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2010 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil správu o činnosti UPJŠ za rok 2010, 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. Správa bola schválená na 
zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 13. 4. 2011. 

 
Diskusia: 
 

K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
 

Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 

Uznesenie č. 2/2011 

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 2010 bez pripomienok. 

 

4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2010 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil správu o hospodárení UPJŠ za rok 2010, 
ktorá bola vypracovaná v súlade s ust. § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa bola schválená na 
zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 27. 4. 2011. 
 

Kvestor UPJŠ Ing. Stanislav Benčo uviedol, že univerzita ukončila hospodársky rok 2010 so ziskom  

z celkovej činnosti 365 448,87 €. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 236 431,55 € a podnikateľská 

činnosť bola zisková vo výške  129017,32 €. Upriamil pozornosť na skutočnosť, že jedine Lekárska 

fakulta ukončila hospodárenie v roku 2010 so stratou v objeme  349 558,37 €.  

 
Diskusia: 
 

Členovia Správnej rady UPJŠ v Košiciach vyjadrili znepokojenie nad trendom hospodárenia Lekárskej 

fakulty UPJŠ, ktoré ohrozuje celkové hospodárenie UPJŠ a  odporučili rektorovi UPJŠ, aby prijal účinné 

opatrenia na predchádzanie nedostatkov v hospodárení Lekárskej fakulty UPJŠ. 

Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 
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Uznesenie č. 3/2011 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 16a ods. 9  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Výročnú 

správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2010, pričom vyjadruje znepokojenie nad trendom 

hospodárenia Lekárskej fakulty UPJŠ, ktoré ohrozuje celkové hospodárenie UPJŠ a preto odporúča 

rektorovi UPJŠ, aby prijal účinné opatrenia na predchádzanie nedostatkov v hospodárení Lekárskej 

fakulty UPJŠ. 

 
5. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2011 
 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. predložil informáciu o rozpočte UPJŠ na rok 2011, 

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).  

Kvestor UPJŠ Ing. Stanislav Benčo uviedol, že schválený rozpis dotácií na rok 2011 z úrovne 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre našu univerzitu predstavuje  čiastku 22 757 216 €  

na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. 

Diskusia: 
 

K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
 
Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 

Uznesenie č. 4/2011 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje v súlade s ust. § 41 ods. 4 a podľa ust. § 10 ods. 6 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2011. 

 
6. NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby kritériá pre udelenie finančnej 
odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2012 boli nasledovné: 
 

- dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ za rok 2011 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov  

 
Diskusia: 
 

K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
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Výsledky hlasovania: 
 

 
Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 

Uznesenie č. 5/2011 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 

2012 za podmienky, že budú splnené tieto kritériá: kladný hospodársky výsledok UPJŠ v Košiciach za 

rok 2011; úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov; úspešnosť v získavaní 

mimodotačných zdrojov . 

 
 
7. NÁVRH NA FINANČNÚ ODMENU REKTOROVI UPJŠ V KOŠICIACH   
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. na základe splnenia kritérií pre 
udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ (uznesenie č. 8/2010 zápisnice č. 1/2010)), schválených dňa 
1. 6. 2010, navrhol udeliť finančnú odmenu rektorovi UPJŠ.  
 
Diskusia: 
 

Prítomní členovia odporučili udeliť rektorovi UPJŠ odmenu.  
 
Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 

Uznesenie č. 6/2011 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje finančnú odmenu pre rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
L. Mirossaya, DrSc., a to na základe kritérií, prijatých v uznesení č. 8/2010 zápisnice č. 1/2010 zo 
zasadnutia Správnej rady UPJŠ, konaného dňa 1. 6. 2010 (za kladný hospodársky výsledok za rok 
2010, za úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za získavanie 
mimodotačných zdrojov.  

 
 

8. RÔZNE 
 
Predseda správnej rady doc. JUDr. Ján Husár, CSc. Informoval prítomných o žiadosti V. Pomikalovej, 

bytom Levoča, Francisciho 21 o predlženie doby nájmu priestorov v budove UPJŠ na Kostlivého ul. 

v Košiciach vo výmere 9,4 m2 na obdobie 5 rokov, a to za účelom zriadenia a prevádzkovania 

kopírovacích služieb. Predmetnú žiadosť schválilo vedenie UPJŠ dňa 21. 3. 2011 a Akademický senát 

UPJŠ dňa 13. 4. 2011. 

Diskusia: 
 

K správe o činnosti Správnej rady UPJŠ prítomní členovia správnej rady nevzniesli žiadne pripomienky.  
 
Vzhľadom na to, že Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, predseda správnej rady doc. JUDr. 

Ján Husár navrhol, aby správna rada rozhodla hlasovaním „per rollam“ o tomto uznesení: 
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Uznesenie č. 7/2011 
 
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 SR č. 259/1993 Z. 

z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

schvaľuje predĺženie doby nájmu u nájomcu Viera Pomikalová, bytom Levoča, Francisciho č. 21 na 

obdobie 5 rokov. Jedná sa o predlženie doby nájmu priestorov v budove UPJŠ na Kostlivého ul. 

v Košiciach vo výmere 9,4 m2 na obdobie 5 rokov, a to za účelom zriadenia a prevádzkovania 

kopírovacích služieb. 

 
 

9. ZÁVER 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. poďakoval prítomným za ich 
aktívnu účasť na zasadnutí. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. po skončení 
zasadnutia pozval prítomných na obed do priestorov salónika Domu hostí na Mánesovej ul. 1 
v Košiciach. 

 

 

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

                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
              JUDr. Zdenko Trebuľa                         doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 

 

Zapísala dňa 28. 4. 2011  
Mgr. Adriana Sabolová 
 

 

 

 

 
 

 


