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Zápisnica č. 2/2018 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 14. 12. 2018,  

konaného v priestoroch Domu hostí, Mánesova 1 v Košiciach  
 
 
Prítomní (v abecednom poradí): 
MDDr. Juraj Bánovčin, Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Mgr. Jozef Jurkovič,  
Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA, Ing. Martin Pitorák, JUDr. 
Vladislav Vašiv 
 
 

Ospravedlnení (v abecednom poradí): Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, Ing. Štefan Šipoš, Ing. 
Rastislav Trnka 
 
 

Prizvaní (v abecednom poradí): 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (prorektorka), prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (prorektor), prof. 
MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (prorektor), prof. Ing. Mária Mareková, CSc. (prorektorka), doc. Ing. Silvia 
Ručinská, PhD. (prorektorka), Mgr. Adriana Sabolová (tajomníčka Správnej rady), prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor) 
 
 

Ospravedlnení (v abecednom poradí): 
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (prorektorka), prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. (prorektor) 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o stave rozvojových aktivít a o aktuálnych úlohách na UPJŠ v Košiciach 

a) Hodnotiaca správa o  úrovni vzdelávacej činnosti  na UPJŠ v Košiciach  
v I., II. a spojenom I. a II. stupni v akademickom roku 2017/2018 

b) Financovanie vedy a výskumu na slovenských vysokých školách 
c) Rozvojové zámery na UPJŠ v Košiciach 
d) Aktuality v oblasti zahraničných vzťahov UPJŠ v Košiciach v roku 2018  
e) Stavebné investičné akcie na rok 2019 

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  je uznášaniaschopná, pretože je  prítomná  nadpolovičná 
väčšina  z celkového počtu členov. Za overovateľa zápisnice bol členmi SR určený Vladislav Vašiv.      
 
Predseda SR Ján Husár informoval o zmenách v zložení SR: 

- s účinnosťou od 17. 8. 2018 bol za člena SR vymenovaný Ing. Rastislav Trnka (predseda KSK).    
- nominácia MŠVVaŠ SR na jedného nového člena SR zatiaľ nebola z úrovne ministerstva 

zaslaná, takže v súčasnej dobe má SR 13 členov. 
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2a) HODNOTIACA SPRÁVA ÚROVNE KVALITY POSKYTOVANÉHO VZDELÁVANIA NA UPJŠ 
V KOŠICIACH V I., II. A SPOJENOM I. A II. STUPNI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 

 
M. Mareková, prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie  
 

Prezentované témy: 
- Prijímacie konanie (trend počtu uchádzačov o štúdium, prehľad celkového počtu študentov 

zapísaných na štúdium) 
- Študenti a učitelia (trend vývoja počtu študentov, certifikované interdisciplinárne kurzy, celkový 

počet vysokoškolských učiteľov, počet študentov na učiteľa)  
- Hodnotenie vzdelávania (vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, hodnotenie 

kvality vzdelávania – motivačné štipendium - výročná cena rektora a mimoriadne štipendium za 
publikačné aktivity a reprezentáciu UPJŠ, percentuálny počet študentov, ktorí štúdium prerušili, 
ukončili, resp. absolvovali s vyznamenaním) 

- Absolventi 
- Podpora študentov (mimoškolské aktivity, Univerzitné poradenské centrum, študentské spolky 

a organizácie, materiálové a informačné zabezpečenie vzdelávania) 
- Ďalšie vzdelávanie 
- Väzby na prax 
- Priority (implementácia vnútorného systému kvality a vyhodnotenie spokojnosti študentov 

s výučbou, 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, kontinuálna 
podpora zlepšovania podmienok štúdia a mimokurikulárnych aktivít študentov s cieľom udržania 
a zvýšenia vedeckého charakteru štúdia, rozširovanie možnosti AiS2 vo všetkých oblastiach 
administrácie štúdia vrátane hodnotenia kvality vzdelávania). 

 
HLASOVANIE: 
za:  9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

UZNESENIE č. 12 / 14.12.2018 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie Hodnotiacu správu o úrovni vzdelávacej 
činnosti na UPJŠ v Košiciach v I., II. a spojenom I. a II. stupni v akademickom roku 2017/2018. 

 
2b) FINANCOVANIE VEDY A VÝSKUMU NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
 
Rektor P. Sovák 
 

Prezentácia  
- Zdroje financovania vedy a výskumu (Inštitucionálna podpora - prevádzka a rozvoj infraštruktúry 

VaV, Vedecká  grantová agentúra MŠVVaŠ SR (VEGA), Kultúrna a edukačná grantová agentúra 
MŠVVaŠ SR  (KEGA), Podpora špičkových tímov) 

- Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV) 
- Zahraničné grantové schémy – Horizon 2020 etc. 
- Európske štrukturálne a investičné fondy  
- Stimuly pre výskum a vývoj 
- Štátne programy výskumu a vývoja 2019 -2023 (523 M€) 
- Súkromné zdroje 
- Čerpanie EŠF z OPVaV 2009-2015 súťažnou formou 
- Nositelia projektov Univerzitných vedeckých parkov, Vedeckovýskumných centier, 

Kompetenčných centier a Centier excelentnosti  
- Výzvy EŠIF na podporu Dlhodobého strategického výskumu (DSV) na roky 2018-2021 
- Aktuálny stav H2020 (prehľad univerzít podľa objemu finančných prostriedkov 
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HLASOVANIE: 
za:  9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

UZNESENIE č. 13 / 14.12.2018: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o financovaní vedy a výskumu na 
slovenských vysokých školách.  

 
2c) ROZVOJOVÉ ZÁMERY NA UPJŠ V KOŠICIACH 
ň 

P. Jarčuška, prorektor pre rozvoj a európsku problematiku 
 

Prezentované témy: 
- Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá (Medipark, Technicom, Promatech) 
- Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) 
- Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti (v programovom období 2014 – 2020 sú 

realizované výskumné aktivity  v rámci Operačného programu Výskum a inovácie; v súčasnosti 
sú v príprave projekty Dlhodobého strategického výskumu: 3 projekty, kde je UPJŠ hlavný partner  
a 10  projektov, kde UPJŠ je partner) 

- Ostatné výzvy (výzva Ministerstva hospodárstva SR: 3 plánované projekty, výzva PVVK: 2 
podané a 1 - 2 plánované projekty) 

- Zahraničné granty (úspešné projekty FP07 a H2020 
- Plánované aktivity na pôde európskeho parlamentu: prezentácia, workshopy, združenie 

výskumných univerzít, prezentácia kľúčových ponúk pre spoluprácu výskumu v EÚ priestore) 
- Príprava prezentácie vedy a výskumu UPJŠ v Bruseli 
- Podpora komercionalizácie vedy – SAFTRA s. r. o. 
- Návrh opatrení na zlepšenie rozvoja UPJŠ 

       
HLASOVANIE: 
za:  9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

UZNESENIE č. 14 / 14.12.2018: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o rozvojových zámeroch na UPJŠ 
v Košiciach. 

 
2d) AKTUALITY V OBLASTI ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV UPJŠ V KOŠICIACH V ROKU 2018  
 

S. Ručinská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu 
 

Prezentované témy: 
- Aktivity (členstvá, mobility, zahraničné cesty, double degrees, joint degrees, študijné programy 

v anglickom jazyku, študijné programy pre zahraničných študentov) 
- Výstupy (pozvané prednášky, publikácie, zahraničné projekty, zahraniční experti) 
- Výsledky (nové poznatky a metódy) 
- Dopad (vyššia kvalita výučby a vedy, reputácia) 
- Projekt 3i (internacionalizovaná Jarná škola doktorandov, interdisciplinárne workshopy za účasti 

zahraničných expertov, internacionalizácia interdisciplinárnych certifikovaných kurzov, jazyková 
a interkultúrna komunikácia pre zahraničných študentov, internacionalizácia výučby, 
jobshadowing) 

- Prehľad medziinštitucionálnych dohôd v rámci programu Erasmus+ 
- Prehľad zahraničných študentov na UPJŠ študujúcich slovenské študijné programy  
- Medzinárodné hodnotenie univerzity (University Ranking by Academic Perfomance – zo 4000 

zapojených univerzít sa UPJŠ umiestnila na 1155. mieste vo svete a 2. mieste v SR, Best Global 
Universities Ranking – z 1250 zapojených sa UPJŠ umiestnila na 934. mieste vo svete a 2. 
mieste v SR, Worldwide Professional University Rankings RankPro – z 1700 zapojených univerzít 
z 53 štátov patrí UPJŠ 456. priečka vo svete, 218. v Európe a 3. v SR) 



4 
 

- Ukazovatele internacionalizácie (počet členstiev v medzinárodných organizáciách, počet 
medzinárodných vzdelávacích projektov, počet double degree a joint degree, počet študentov na 
medzinárodných podujatiach, počet zahraničných študentov samoplatcov, počet mobilít, počet 
zahraničných ciest, počet pozvaných zahraničných expertov, počet medzinárodných podujatí, 
počet prijatých hostí zo zahraničia) 

 
HLASOVANIE: 
za:  9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

UZNESENIE č. 15 / 14.12.2018 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu  o zahraničných vzťahoch     UPJŠ 
v Košiciach v roku 2018.  

 
2e) STAVEBNÉ INVESTIČNÉ AKCIE NA ROK 2019 
 

M. Tkáč, kvestor 
 

Prezentácia: 

- Prehľad stavebných investičných akcií (zateplenie objektu ŠD, rekonštrukcia elektroinštalácie 
v objekte Botanickej záhrady, zateplenie objektu PF na Jesennej II. etapa, stavebné úpravy 
vnútorných priestorov objektu na Jesennej, zateplenie objektu IV. sekcie TÚ LF, stavebné úpravy 
v suteréne Ústavu anatómie LF, rekonštrukcia objektu bývalej jedálne a výmenníku na 
Šrobárovej ul., rekonštrukcia objektu „E“ Dom hostí na Moyzesovej, stavebné úpravy vstupných 
priestorov AB BZ a zateplenie budovy AB v Botanickej záhrade, výmena strechy na objekte 
PrávF, obnova fasády a výmena okenných okenných konštrukcií na objekte PF Park Angelinum, 
stavebné úpravy a obnova prednáškovej miestnosti PrávF) 

- Miesto realizácie, náklady, termíny začatia realizácie 
 
HLASOVANIE: 
za:  9, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

UZNESENIE č. 16 / 14.12.2018: 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o stavebných investičných akciách 
UPJŠ na rok 2019.   

 
2. RÔZNE  
 

Rektor UPJŠ P. Sovák pozval prítomných na IX. Reprezentačný bál UPJŠ, ktorý sa uskutoční 1. 2. 2019 
v hoteli DoubleTree by Hilton v Košiciach. 
 
3. ZÁVER 
 

Predseda SR J. Husár poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí. Rektor UPJŠ P. Sovák 
pozval prítomných na obed. 
 
 
 
   ................................................................                     ................................................................... 
                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
           JUDr. Vladislav Vašiv, v. r.                   prof. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r. 
 
 
 
Zapísala dňa 14. 12. 2018  
Mgr. Adriana Sabolová 


