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ZÁPISNICA č. 2/2009 

 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
zo dňa 15. 05. 2009, 

konaného v Dome hostí Úradu vlády SR na Mánesovej ul. v Košiciach 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, doc. JUDr. Ján Husár, CSc.,  Ing. Ján Király, JUDr. František Oravec, Ing. Martin 
Pitorák, JUDr. Marián Porvažník, Ing. Štefan Šipoš, Ing. RNDr. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 

Ospravedlnení:  
RNDr. Jozef Ondáš, CSc., Patrik Skalický, prof. Ing. Miloš Somora, CSc., Ing. Attila Tóth, CSc. 
 

Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Výročná správa o hospodárení UPJŠ za rok 2008 
3. Rôzne 
 
1. OTVORENIE 
 

Predseda Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
otvoril zasadnutie Správnej rady UPJŠ, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že Správna rada UPJŠ je uznášaniaschopná, nakoľko sú 
prítomné aspoň dve tretiny jej členov.     
 
Uznesenie 1/ 
 

a) Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
súhlasí s predloženým programom rokovania.  
 

b) Predseda Správnej rady UPJŠ v súlade s čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ 
poveruje Ing. Martina Pitoráka overením správnosti písomného záznamu zo zasadnutia Správnej rady. 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. J. Husár, CSc. informoval o ukončení funkčného obdobia 
niektorých členov Správnej rady: 
 

� Ing. Ján Király (funkčné obdobie: 16.05.2003 – 16.05.2009) 
� JUDr. František Oravec (funkčné obdobie: 16.05.2003 – 16.05.2009) 
� prof. Ing. Miloš Somora, CSc. (funkčné obdobie: 16.05.2003 – 16.05.2009) 
 

V tejto súvislosti rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. poďakoval menovaným za aktívne 
pôsobenie v Správnej rade, ako aj za prínos v presadzovaní a uplatňovaní verejného záujmu činnosti 
UPJŠ. Pán rektor odovzdal Ing. Királymu a JUDr. Oravcovi ďakovné dekréty. 
 
 

2. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ ZA ROK 2008 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. požiadal rektora UPJŠ o stručnú informáciu 
k Výročnej správe o hospodárení UPJŠ za rok 2008.  
 
Prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. uviedol, že UPJŠ ukončila hospodársky rok 2008 so ziskom z celkovej 
činnosti 1 489 tis. Sk. Hlavná činnosť bola stratová v objeme 36 tis. Sk a podnikateľská činnosť bola 
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zisková vo výške 1 524 tis. Sk. Univerzita za hodnotené obdobie vykazuje celkové výnosy v objeme 
847 022 tis. Sk a celkové náklady v objeme 845 532 tis. Sk, v tom daň z príjmu 4 014 tis. Sk. Okrem 
výrazného podielu prevádzkových dotácií na celkovom objeme výnosov hlavnej činnosti sú ďalšími 
výraznými položkami iné ostatné výnosy, na ktorých sa najvyššou mierou  podieľajú výnosy zo školného  
(hlavne od cudzincov), výnosy z poplatkov spojených so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania a 
použitie prostriedkov výnosov budúcich období na projekty. Najvyšší objem v rámci celkových nákladov 
tvoria mzdové náklady a náklady na energie. Nákladovú oblasť výraznou mierou ovplyvňujú aj odpisy 
majetku obstaraného do 1. 4. 2002. 
 
Ing. S. Benčo, kvestor UPJŠ informoval, že na základe analýzy výsledkov hospodárenia za rok 2008 
univerzita prijala nasledovné opatrenia: 

� Vypracovať návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2008  
� Zhodnotiť výsledky hospodárenia za rok 2008  
� Prijať opatrenia za účelom zlepšenia celkovej finančnej situácie na UPJŠ 
� Zabezpečiť dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s dotačnými 

prostriedkami, ako aj inými finančnými prostriedkami v rámci viaczdrojového financovania   
 
Odporúčanie Správnej rady: 

- schváliť Výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 2008 na zasadnutí Akademického senátu 
UPJŠ dňa 21. 05. 2009; 

 
Predseda Správnej rady vyzval prítomných k hlasovaniu za schválenie Výročnej správy o hospodárení 
UPJŠ za rok 2008. 
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 9 
Počet kladných hlasov „za“: 9 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 2/ 
 
 

Správna rada UPJŠ v súlade so znením § 16a ods. 9  schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ 
v Košiciach za rok 2008 bez pripomienok.  
 
 

3. RÔZNE 
 

• Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. pozval členov Správnej rady na slávnostnú 
akadémiu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 50. výročia založenia UPJŠ dňa 21. 09. 2009 
v priestoroch Domu umenia v Košiciach.  

 
• Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. informoval členov Správnej rady o súčasnej 

situácii na Ústave vzdelávania UPJŠ v Rožňave. Určitý podiel straty na celkovom 
hospodárskom výsledku rektorátu a univerzitných pracovísk zaznamenalo práve toto 
pracovisko. Nakoľko aj v kalendárnom roku 2009 je predpokladaná strata v hospodárení na 
Ústave vzdelávania v Rožňave, vedenie univerzity zváži presun študijného programu Šport 
a rekreácia z Rožňavy do Košíc.     

 

Predseda Správnej rady vyzval prítomných k hlasovaniu za prijatie uznesenia k riešeniu otázky 
negatívneho dopadu hospodárenia na Ústave vzdelávania UPJŠ v Rožňave a jeho ďalšej činnosti:  
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Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 9 
Počet kladných hlasov „za“: 9 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 3/ 
 

a) Správna rada UPJŠ podporuje iniciatívu vedenia UPJŠ v súvislosti s riešením otázky budúcej 
činnosti Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave.   
 

b) Správna rada UPJŠ vzhľadom na stratové finančné výsledky hospodárenia na Ústave vzdelávania 
UPJŠ v Rožňave žiada rektora UPJŠ o hľadanie riešenia tejto negatívnej situácie.  
 

• Návrh predsedu Správnej rady na prijatie kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ: 
- kladný hospodársky výsledok 
- úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- získavanie mimodotačných zdrojov  

 

Predseda Správnej rady vyzval prítomných k hlasovaniu za schválenie kritérií pre udelenie finančnej 
odmeny rektorovi UPJŠ.   
 
Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 9 
Počet kladných hlasov „za“: 9 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 

 
Uznesenie 4/ 
 

Správna rada UPJŠ schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ: 
 
- kladný hospodársky výsledok UPJŠ za kalendárny rok  
- úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov 

 
Návrh predsedu Správnej rady na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ za kladný hospodársky 
výsledok UPJŠ za rok 2008, a to v súlade so schválenými kritériami.  
 
Predseda Správnej rady vyzval prítomných k hlasovaniu za predložený návrh: 
 

Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 9 
Počet kladných hlasov „za“: 9 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
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Uznesenie 5/ 
  

Správna rada UPJŠ schvaľuje finančnú odmenu pre prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., rektora UPJŠ na 
základe kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ za rok 2008, za úspešnosť v získavaní 
mimodotačných zdrojov a za úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov. 
 

• Návrh predsedu Správnej rady na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2010 
v prípade, že UPJŠ bude vykazovať kladný hospodársky výsledok za rok 2009 v súlade so 
schválenými kritériami (kladný hospodársky výsledok, úspešnosť v získavaní mimodotačných 
zdrojov, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov).  

 

Predseda Správnej rady vyzval prítomných k hlasovaniu za predložený návrh: 
 

Výsledky hlasovania:  
 

Počet členov SR: 13 
Počet hlasujúcich členov: 9 
Počet kladných hlasov „za“: 9 
Počet záporných hlasov „proti“: 0 
Počet hlasov „zdržal sa“: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 6/ 
 

Správna rada UPJŠ schvaľuje finančnú odmenu pre prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., rektora UPJŠ 
v prípade, že UPJŠ bude vykazovať kladný hospodársky výsledok v roku 2009 v súlade so schválenými 
kritériami (kladný hospodársky výsledok, úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov, úspešnosť 
v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov). 
 
Záverom zasadnutia predseda Správnej rady doc. JUDr. J. Husár, CSc. poďakoval prítomným za ich 
aktívnu účasť.  
 
 
 
.............................................................                                       ............................................................... 
          Ing. Martin Pitorák                       doc. JUDr. Ján Husár, CSc. 
        overovateľ zápisnice                                                         predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach 
    
 
 
Zapísala: Mgr. Adriana Sabolová 
V Košiciach dňa 15. 05. 2009 


