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Zápisnica č. 2/2010 
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

zo dňa 15. 12. 2010, 
konaného v Dome hostí Úradu vlády SR na Mánesovej ul. v Košiciach 

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

1. Otvorenie 
2. Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 až 2017 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
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 je uznášania schopná, pretože sú prítomní 10 členovia, čo je viac ako dve tretiny 
celkového počtu členov. 
 
Uznesenie č. 10/2010: 
 
a) Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 

v Košiciach súhlasí s predloženým programom zasadnutia. 
 
b) Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. v súlade s čl. 5 ods. 1 

Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach poveruje Bc. Eriku Makóovú overením 
správnosti písomného záznamu zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 

 
2. DLHODOBÝ ZÁMER UPJŠ V KOŠICIACH NA ROKY 2011 AŽ 2017 
 
Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. informoval prítomných členov Správnej 
rady UPJŠ o príprave Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach, o jeho štruktúre a poslaní na obdobie 
rokov 2011 až 2017. Zároveň ich v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadal 
o vyjadrenia k tomuto dokumentu. 
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Diskusia: 
Vyjadrenia, návrhy a odporúčania členov Správnej rady UPJŠ: 
 

-  vytvárať podmienky pre rozvoj umeleckého školstva prostredníctvom postupného získavania 
akreditácií tomu zodpovedajúcich študijných odborov (hudobné, tanečné, či divadelné disciplíny) 
na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach 

- podporovať vznik a rozvoj medziuniverzitných študijných programov formou posilňovania 
spolupráce   v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s ostatnými univerzitami v Košiciach 

-    podporovať centralizáciu vysokoškolských centier na Slovensku 
-    aktívne reagovať na výzvy Európskej únie 
-  zriadiť Centrum inovácií za účelom rozvoja inovačnej vedy ako holistickej vedeckej disciplíny 

a vybudovania inovačných zón (inovácie procesov, systémov) na jednotlivých fakultách 
-    vybudovať možnosti vytvorenia postgraduálneho štúdia pre podnikateľov 
-    vytvárať a posilňovať spoluprácu univerzity so subjektmi súkromného a verejného sektora 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. po skončení diskusie vyzval 
prítomných k hlasovaniu za prijatie uznesenia k Dlhodobému zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2011 až 
2017. 
 
Výsledky hlasovania: 
 
Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov: 10 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
 
Uznesenie č. 11/2010: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrila 
návrhy a odporúčania k príprave dokumentu Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 až 2017, 
o ktorom informoval rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Správna rada 
odporúča, aby do dokumentu boli zahrnuté aj tieto zámery: 
 
- vytvárať podmienky pre rozvoj umeleckého školstva prostredníctvom postupného získavania 

akreditácií tomu zodpovedajúcich študijných odborov (hudobné, tanečné, či divadelné disciplíny) na 
Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach 

-   podporovať vznik a rozvoj medziuniverzitných študijných programov formou posilňovania spolupráce   
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s ostatnými univerzitami v Košiciach 

-    podporovať centralizáciu vysokoškolských centier na Slovensku 
-    aktívne reagovať na výzvy Európskej únie 
-  zriadiť Centrum inovácií za účelom rozvoja inovačnej vedy ako holistickej vedeckej disciplíny 

a vybudovania inovačných zón (inovácie procesov, systémov) na jednotlivých fakultách 
-    vybudovať možnosti vytvorenia postgraduálneho štúdia pre podnikateľov 
-    vytvárať a posilňovať spoluprácu univerzity so subjektmi súkromného a verejného sektora 
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3. RÔZNE  

 
a) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺžením doby nájmu 

(Ing. Peter Želinský) 
 
Kvestor UPJŠ v Košiciach Ing. Stanislav Benčo informoval prítomných členov Správnej rady o žiadosti 
o predĺženie doby nájmu u nájomcu Ing. Petra Želinského, Hollého 38, Sobrance. S menovaným bola 
uzavretá nájomná zmluva na prenájom priestorov umyvárne v garážach na Sládkovičovej ul. 
v Košiciach dňa 27. 9. 2009 na obdobie jedného roka. Ing. Želinský požiadal univerzitu o predĺženie 
doby nájmu na 10 rokov s tým, že v objekte, v ktorom sa umyváreň nachádza, zrealizuje zateplenie 
stien a stropu. Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. informoval 
prítomných, že s predĺžením doby nájmu s nájomcom Ing. Petrom Želinským, vyslovil súhlas 
Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 14. 10. 2010. 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. vyzval prítomných k hlasovaniu 
za prijatie uznesenia k predmetnej žiadosti. 
 
Výsledky hlasovania: 
 
Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov: 10 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
 
Uznesenie č. 12/2010: 
 
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 nájomcovi Ing. Petrovi 
Želinskému, Hollého 38, Sobrance na prenájom priestorov umyvárne v garážach na Sládkovičovej ul. 
v Košiciach na obdobie 10 rokov. 
 
 

b) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺžením doby nájmu 
(Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) 

 
Kvestor UPJŠ v Košiciach Ing. Stanislav Benčo informoval prítomných členov Správnej rady o žiadosti 
o predĺženie doby nájmu u nájomcu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Bratislava 
na dobu 5 rokov (do 31. 12. 2015) v budove Teoretických ústavov, Tr. SNP č. 1 v Košiciach. ÚDZS 
uzavrel s UPJŠ ako prenajímateľom Zmluvu č. 75/2010 o nájme nebytových priestorov zo dňa 5. 3. 
2010 na dobu určitú do 31. 12. 2010. Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, 
CSc. informoval prítomných, že s predĺžením doby nájmu s nájomcom Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (ÚDZS), Bratislava, vyslovil súhlas Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 
18. 11. 2010. 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. vyzval prítomných k hlasovaniu 
za prijatie uznesenia k predmetnej žiadosti. 
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Výsledky hlasovania: 
 
Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov: 10 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
 
Uznesenie č. 13/2010: 
 
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 nájomcovi Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na dobu 5 rokov v budove Teoretických ústavov, Tr. SNP č. 1 
v Košiciach. 
 
 

c) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy o nájme priestorov 
(MVDr. Kornélia Čulenová) 

 
Kvestor UPJŠ v Košiciach Ing. Stanislav Benčo informoval prítomných členov Správnej rady o žiadosti 
MVDr. Kornélie Čulenovej s uzavretím zmluvy o nájme priestorov starej budovy bývalého Edičného 
strediska na Mánesovej ul. č. 23 v Košiciach, a to na dobu 10 rokov za účelom realizácie výchovy 
a vzdelávania detí a s tým súvisiacich činností, ako aj relaxačno-pohybových aktivít s hygienickým 
zázemím a pomocnými priestormi. Predseda Správnej rady v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
informoval prítomných, že s predĺžením doby nájmu s nájomcom MVDr. Kornéliou Čulenovou, vyslovil 
súhlas Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 18. 11. 2010. 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. vyzval prítomných k hlasovaniu 
za prijatie uznesenia k predmetnej žiadosti. 
 
Výsledky hlasovania: 
 
Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 10 
Počet kladných hlasov: 10 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
 
Uznesenie č. 14/2010: 
 
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 uzavretím zmluvy o nájme pre MVDr. Kornéliu 
Čulenovú, Košice na prenájom priestorov starej budovy bývalého Edičného strediska na Mánesovej ul. 
č. 23 v Košiciach, a to na dobu 10 rokov. 
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4. 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 Úradu vlády SR na 
Mánesovej ul. v Košiciach. 

 

 

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

            Bc. Erika Makóová, v.r.                              doc. JUDr. Ján Husár, CSc., v.r. 
          overovateľ zápisnice                         predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach     
 
 
 
.......................................................... 
 Zapísala: Mgr. Adriana Sabolová, v.r. 
 

 

 

 

 
 

 


