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Zápisnica č. 2/2017 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 13. 12. 2017,  

konaného v priestoroch Domu hostí, Mánesova 1 v Košiciach  
 
 
Prítomní (v abecednom poradí): 
MDDr. Juraj Bánovčin, Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, prof. JUDr. 
Ján Husár, CSc., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA 
 
 

Ospravedlnení:  
Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 
Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová 
(tajomníčka Správnej rady) 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Správa o plnení Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021  
3. Rôzne 
4. Záver 

 
1. OTVORENIE 

 

Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) Ján Husár privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Na 
základe prezenčnej listiny konštatoval, že SR nie je uznášania schopná. Za overovateľa zápisnice bol 
členmi SR určený Ivan Hruška.       
 
Predseda SR Ján Husár informoval prítomných o zmenách v zozname členov SR: 

- Ukončenie členstva: Richard Duda, Ján Király, Martin Pitorák  
- Nový člen: Juraj Bánovčin  
- Žiadosť o ukončenie členstva: Zdenko Trebuľa  

  
2. SPRÁVA O PLNENÍ DLHODOBÉHO ZÁMERU UPJŠ V KOŠICIACH NA ROKY 2016 AŽ 2021  
 

Správu o plnení dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 predniesol prof. Pavol 
Sovák, rektor UPJŠ. V správe sa pán rektor zameral na zámery UPJŠ v týchto oblastiach: 

Oblasť vysokoškolského vzdelávania 
- Zvyšovanie kvality postavené na vnútornom systéme zabezpečovania kvality VŠ  
- Vonkajšia akreditácia bude zameraná na overovanie funkčnosti jej vnútorného systému 
- ESG 2015: Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania 
- Väzba na prax v oblasti vzdelávania 
- Pokračovanie v pozitívnom zviditeľňovaní univerzity smerom k verejnosti a potenciálnym 

záujemcom koordináciou a podporou aktivít súvisiacich s propagáciou štúdia na UPJŠ  
- Posilňovanie internacionálneho a interdisciplinárneho charakteru štúdia 
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Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 
- Prehľad o podaných projektoch Európskych štrukturálnych a investičných fondoch EÚ 

programového obdobia 2016-20 (výzva PVVC, výzva DSV, výzva UVP fázovanie) 
- Žiadaný rozpočet spolu za 8 PVVC projektov, kde UPJŠ participuje ako partner: 9 553 783,50 € 

Zahraničné granty 
- Prehľad zahraničných projektov na UPJŠ FP7, H2020 

Univerzitné vedecké parky, vedecko-výskumné centrá   
- UPJŠ v roku 2016 na základe zverejnenej novej „Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok (NFP) na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných 
centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny“ opätovne vypracovala a podala Žiadosť o 
poskytnutie NFP (Zmluva o poskytnutí NFP k projektu bola podpísaná s účinnosťou od 
11.03.2017). Výška celkových oprávnených výdavkov pre UPJŠ je 8 158 638,44 €  

- UVP Medipark II. fáza - realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti farmakogenetiky a 
individualizácie liečby, metabolizmu, aterosklerózy a starnutia, neurovied, regeneračnej a 
reprodukčnej medicíny, zoonóz a významných infekčných chorôb. Prienik Medipark a TIP-UPJŠ: 
využívanie prístrojovej a personálnej infraštruktúry, datacentrum, transfer a duševné vlastníctvo, 
free zóna 

- UVP Technicom II. fáza - dokončenie stavebných činností z vlastných zdrojov UPJŠ, vybavenie 
Univerzitného vedeckého parku pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií 
infraštruktúrou potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 

- Výskumné centrum (VC) Promatech - vybudovanie národného VC progresívnych materiálov a 
technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Spolupráca v rámci akademického sektora pri 
realizácii aplikovaného výskumu a vývoja, aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov 
a technológií. Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a 
hospodárskej praxe. Vytvorenie platformy pre technologický transfer. 

- Technologický a inovačný park TIP-UPJŠ, zriadený 4.9.2017. Vybudovanie významného 
európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím 
pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle. Členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a 
technologických (ETP) sieťach. 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). Vysoký 
potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti. Reálna spolupráca 
s high-tech priemyslom vo vybraných oblastiach.  

Duševné vlastníctvo, inovácie a transfer technológií a know–how do praxe 
- Smernica o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach 
- Koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii duševného vlastníctva a know-how 

vznikajúceho na UPJŠ 
- Koordinácia činností s CVTI a NCTT 
- SAFTRA s.r.o. (UPJŠ 100% vlastník), spin off, start up. Dcérske spoločnosti: Saftra Photonics, 

Saftra Imagine, Saftra 3D mapping 
Oblasť investičných a rozvojových zámerov 

- Zateplenie budovy objektu Teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ  
- Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univerzitný vedecký park v objekte Teoretických 

ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ 
- Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v rámci projektu: 

Rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty UPJŠ (Platón)   
- Nadstavba, zateplenie a modernizácia objektu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ   
- Stavebné úpravy strechy v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

Návrh opatrení na zlepšenie rozvoja UPJŠ 
- UPJŠ Road Map bude doplnená o výskumnú infraštruktúru z pracovísk / fakúlt spoločenských a 

humanitných vied ako i o cenovú ponuku expertíz predovšetkým pre komerčných partnerov 
- Horizon2020 –zvýšiť počet podaných projektov,  významnejšie zapojenie UPJŠ do 

celoeurópskych výskumných sietí ESFRI 



3 
 

- TIP-UPJŠ bude zastrešovať v budúcnosti nosné časti UVP MEDIPARK, UVP TECHNICOM  a 
VC PROMATECH, predovšetkým v oblastiach, ktoré majú potenciál transferu výsledkov výskumu 
do praxe 

- Vypracovanie Gender Policy a Charty výskumného pracovníka 
 
V diskusii vystúpili: 
Ivan Hruška, Peter Himič, Jozef Ondáš, Ján Bílek, Július Klein, Michal Tkáč, Pavol Sovák 

- Potreba nachádzať motivačné mechanizmy pre uchádzačov o štúdium na tie študijné programy, 
ktoré v súčasnosti vykazujú veľmi nízky počet študentov (nedostatočný výtlak pre prax). 

- Základňa kvalitných uchádzačov o štúdium na univerzite musí byť budovaná na tých stredných 
školách a gymnáziách, ktoré obsadzujú v rebríčkoch kvality vzdelávania popredné miesta.    

- Podporné stimuly o vzbudenie záujmu u žiakov študovať niektorý z odborov na univerzite je 
nevyhnutné zaujímavými formami vytvárať už na prvom a druhom stupni základných škôl. 

- Vyjadrenie uznania nad pravidelným úspešným umiestnením sa UPJŠ v medzinárodných 
rankingoch a celosvetových hodnoteniach univerzít.  

- Kooperácia tretieho sektoru s univerzitou v rozvoji Univerzitných vedeckých parkov vyžaduje 
najskôr predloženie konkrétneho ekonomického modelu zo strany univerzity s jasnými cieľmi 
požadovanej podpory a s poukázaním na kľúčové faktory úspechu. V biznis pláne je potrebné 
poukázať na všetky príležitosti a riziká, predložiť marketingový plán 

- Návrh členov SR zorganizovať niektoré z ďalších zasadnutí SR v priestoroch UVZ Danišovce.    

 
Záver 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala plnenie Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2016 až 2021. 
Uznesenie k tejto správe však nebolo prijaté, pretože správna rada nebola uznášania schopná. 

 
3. RÔZNE  
 

a) Žiadosť o súhlas SR s uzavretím nájomnej zmluvy pre TJ Slávia UPJŠ  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh žiadosti rektora UPJŠ o zabezpečenie predchádzajúceho 
súhlasu Správnej rady UPJŠ s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5-tich rokov pre nájomcu TJ Slávia 
UPJŠ. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov na Medickej 6 (administratívny priestor, telocvične T3, 
T4, T5) a na Moyzesovej 11 (telocvičňa T2). Účelom prenájmu je prevádzkovanie aktívnej športovej 
činnosti TJ Slávia UPJŠ.   
 
Záver: 
 
Uznesenie k predmetnej žiadosti nebolo prijaté, nakoľko SR nebola uznášania schopná - neboli prítomné 
dve tretiny z celkového počtu členov. Žiadosť bude znovu prerokovaná na najbližšom zasadnutí SR v roku 
2018. 
 

b) Žiadosť o súhlas SR s predĺžením doby výpožičky a nájmu   
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh žiadosti rektora UPJŠ o zabezpečenie predchádzajúceho 
súhlasu Správnej rady UPJŠ s predĺžením doby: 
 
1/ výpožičky na 5 rokov u vypožičiavateľov: 
1.1./ Košický bridžový klub, o.z. Košice (jedná sa o priestory budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na 
Jesennej ul. – jedáleň v čase od 17.00 do 21.00 utorok a piatok) 
1.2./ KOR OZPŠaV pri UPJŠ (jedná sa o priestory telocvične T2 na Moyzesovej ul.) 
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2/ nájmu na 5 rokov u nájomcov: 
2.1./ Bernadclub Košice s.r.o. Košice (jedná sa o prenájom bufetu Fakulty verejnej správy, Popradská 66) 
2.2./ Orange Slovensko, a.s. Bratislava (jedná sa o prenájom časti strechy na Tr. SNP 1 – budova 
Teoretických ústavov Lekárskej fakulty, umiestnenie zariadenia pre prevádzkovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej siete) 
 
Záver: 
 
Uznesenie k predmetnej žiadosti nebolo prijaté, nakoľko SR nebola uznášania schopná - neboli prítomné 
dve tretiny z celkového počtu členov. Žiadosť bude opätovne predložená k schváleniu na najbližšom 
zasadnutí SR v roku 2018. 
 

c) Žiadosť o súhlas SR so zúčtovaním zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia 
prenajatého majetku po skončení nájomného pomeru do nákladov UPJŠ   

 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh žiadosti rektora UPJŠ o zabezpečenie predchádzajúceho 
súhlasu Správnej rady UPJŠ so zúčtovaním technického zhodnotenia v celkovej zostatkovej hodnote 
829 692,11 € do nákladov UPJŠ jednorazovým odpisom dlhodobého hmotného majetku. Podrobnejšie 
túto žiadosť zdôvodnil p. kvestor M. Tkáč, ktorý uviedol, že zmysle záverov Najvyššieho kontrolného 
úradu SR z kontroly financovania a hospodárenia UPJŠ zo dňa 13. 11. 2017 UPJŠ evidovala na účte 
021-Stavby technické zhodnotenie prenajatého majetku i po skončení nájomného pomeru (budovy 
prenajaté v rokoch 1999-2010 pre potreby Prírodovedeckej fakulty v zostatkovej hodnote 811 272,11 € - 
prenajímateľ Rímskokatolícke biskupstvo Rožňava, ako aj budovy prenajaté v rokoch 2007-2016 pre 
potreby Filozofickej fakulty v zostatkovej hodnote 18 420 € - prenajímateľ Mesto Košice). UPJŠ 
postupovala v rozpore s platnými postupmi účtovania, nakoľko po skončení nájmu bola povinná 
zostatkovú hodnotu technického zhodnotenia zúčtovať do nákladov jednorazovým odpisom.    
 
Záver: 
 
Uznesenie k predmetnej žiadosti nebolo prijaté, nakoľko SR nebola uznášania schopná - neboli prítomné 
dve tretiny z celkového počtu členov. Žiadosť bude znovu prerokovaná na najbližšom zasadnutí SR v roku 
2018   
 
 

4. 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. Ivan Hruška                                                                   prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 
 
 
Zapísala dňa 13. 12. 2017  
Mgr. Adriana Sabolová 


