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Zápisnica č. 2/2015 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 18. 5. 2015 

Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2 v Košiciach 
 
 
Prítomní: 
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Dipl. Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Peter 
Himič, PhD., prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef 
Ondáš, PhD. MBA, Ing. Štefan Šipoš, RNDr. Ing. Michal Tkáč 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Štefan Chudoba, PhD., Mgr. Ing. František Lipták, Ing. Martin Pitorák, JUDr. Zdenko Trebuľa 
  
Prizvaní: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (v zastúpení prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., rektora UPJŠ), prof. h. c. 
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (prorektorka pre legislatívu), Ing. Karol László (kvestor) 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach 
3. Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2014 
4. Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2014 
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2014 
6. Rôzne 

 
1. OTVORENIE 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) prof. JUDr. Ján Husár, CSc. otvoril zasadnutie, privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že 
Správna rada UPJŠ je uznášaniaschopná, pretože sú prítomné dve tretiny z celkového počtu členov. Za 
overovateľa zápisnice bol členmi SR určený Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek.      
 
Predseda SR informoval o tom, že dňom 15. 5. 2015 boli ministrom školstva vymenovaní pán J. Klein a p. 
P. Himič za členov Správnej rady UPJŠ na ďalšie 6-ročné funkčné obdobie (z kvóty ministra). Zároveň 
uviedol, že dňom 16. 3. 2015 bol za člena Správnej rady UPJŠ (študentskú časť) vymenovaný p. Lipták, 
ktorý tak nahradil doterajšiu členku p. Ledeckú. Jeho funkčné obdobie je 2-ročné.   
 
2. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. požiadal o uvedenie návrhu rozpočtu p. 
kvestora Ing. K. Lászla. 
 
Pán kvestor uviedol, že Pravidlá rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu na fakulty, rektorát a 
univerzitné pracoviská upravujú postup pri rozdeľovaní dotácií poskytovaných UPJŠ zo štátneho 
rozpočtu. Delenie dotácie sleduje výkonový princíp použitý v rámci „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 
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rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015“. Jednotlivé časti dotácie sa rozdeľujú na fakulty a Ústav 
telesnej výchovy a športu v pomeroch v akých boli univerzitou získané zo štátneho rozpočtu.  
 
Príjmová časť je rozdelená na dotácie zo štátneho rozpočtu formou dotačnej zmluvy, dotácie získané cez 
grantový systém MŠVVaŠ SR súťažnou formou (príjmy z projektov VEGA, KEGA, APVV) a nedotačné 
príjmy (z domácich a zahraničných projektov, z poskytovania služieb a predaja tovaru z hlavnej činnosti, 
z poplatkov spojených so štúdiom, z darov, z podnikateľskej činnosti, z predaja a prenájmu majetku).   
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne v priebehu roka 2015 Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach dotácie v celkovom objeme 27 971 778 Eur. Podľa programovej štruktúry ide o 
dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (15 050 267 Eur), dotácie na výskumnú, 
vývojovú alebo umeleckú činnosť (10 497 847 Eur, z toho štipendiá doktorandov – účelová časť 572 237 
Eur) a dotácie na sociálnu podporu študentov vysokých škôl (Sociálne štipendiá 1 225 530 Eur, Motivačné 
štipendiá pre denných študentov 238 875 Eur, Motivačné štipendiá pre študentov vo vybraných študijných 
odboroch 116 400 Eur, Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a 
pastoračných centier 842 859 Eur).  
 
Prorektor prof. Sovák doplnil, že rozpočet UPJŠ na rok 2015 bol schválený Akademickým senátom UPJŠ 
v Košiciach na zasadnutí dňa 14. 5. 2015 bez pripomienok. 
 

Diskusia: 
V diskusii vystúpili p. Tkáč, p. Bílek, p. Király, p. Himič, p. Bujňáková, p. Sovák, p. László 
 

 Prichádzajú do úvahy určité rizikové položky z pohľadu príjmov alebo nákladov? 
Áno, isté riziká prichádzajú do úvahy (neukončenie projektov, korekcie), však existujú celoplošne, pre 
všetkých prijímateľov prostriedkov z eurofondov. 

 Aký je percentuálny podiel medzi výškou celkovej štátnej dotácie a vlastnými príjmami?  
Odhadovaný percentuálny podiel možno odhadom vyjadriť ako „pol na pol“, na Lekárskej fakulte a na 
Prírodovedeckej fakulte je však podiel dotácie k vlastným príjmom pod 50 percent. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh uznesenia a požiadal členov 
Správnej rady o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 4  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet UPJŠ 
v Košiciach na rok 2015:“.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 3/2015: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 4  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet UPJŠ 
v Košiciach na rok 2015. 
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3. VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2014 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. uviedol, že Výročná správa o činnosti UPJŠ 
v Košiciach za rok 2014 bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 14. 5. 2015. Pán 
predseda následne požiadal p. prorektora prof. Sováka o uvedenie tejto správy. 
 
Prof. Sovák uviedol, že Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2014 bola vypracovaná 
v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011 podľa vopred 
stanovenej osnovy. Prehľad najdôležitejších faktov a činností v úvode správy svedčí o narastajúcich 
aktivitách našej univerzity najmä voči medzinárodnej vedeckej komunite a čoraz viac prispieva k šíreniu 
jej dobrého mena doma i v zahraničí.   
 
UPJŠ v hodnotenom období rozvíjala inovatívne formy vzdelávania a vytvorila interdisciplinárny charakter 
štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch univerzity prostredníctvom projektu RIFIV (Rozvoj inovatívnych 
foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach). Podporila sa tak tvorba a 
inovácia študijných programov najmä na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte. V rámci tohto 
celouniverzitného projektu bola uskutočnená odborná štúdia prostredníctvom spoločnosti, pôsobiacej v 
oblasti personálnej podpory trhu, a to za účelom porovnania profilu absolventov UPJŠ s potrebami trhu 
práce na základe zrealizovaného prieskumu. Bolo oslovených viac než 600 študentov a 300 absolventov, 
ako aj 52 firiem pôsobiacich v tomto regióne. Pán prorektor Sovák zároveň uviedol, že produkt „SAP 
akadémia“, ktorý bol otvorený na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ umožní koncepčné, efektívne a odborné 
vzdelávanie SAP špecialistov v úzkej spolupráci s IT spoločnosťami.  
 
UPJŠ v roku 2014 nekládla dôraz na rozširovanie ponuky študijných programov, ale podstatne viac na 
ich modernizáciu, skvalitňovanie a vysokú kompatibilitu s požiadavkami praxe. 

- Celkový počet akreditovaných študijných programov: 217 
- Celkový počet študentov v hodnotenom období: 7 831 
- Celkový počet absolventov: 2 047 
- Celkový počet tvorivých zamestnancov: 847  

 
UPJŠ zverejnila takmer 2500 publikačných výstupov. Tento počet evidovaných výstupov je porovnateľný 
s počtom publikovaných výstupov v roku 2011, 2012 a 2013. O výskumnom zameraní univerzity svedčí 
skutočnosť, že zamestnanci univerzity vo vykazovacom období 2014 podľa evidencie databázy CREPČ 
publikovali 324 prác v karentovaných časopisoch.  
 
V roku 2014 boli na univerzite implementované projekty štrukturálnych fondov EÚ z Európskeho 
sociálneho fondu nielen v operačnom programe Vzdelávanie, ale aj v Operačnom programe Výskum 
a vývoj. Kľúčovým rozvojovým zámerom UPJŠ bolo pokračovanie v kreovaní vedeckovýskumných centier 
a univerzitných vedeckých parkov: 

- vybudovanie biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku (projekt MEDIPARK, Košice) 
- partnerstvo pri budovaní centra pre výskum progresívnych materiálov (projekt PROMATECH) 
- účasť na vedeckom parku v partnerstve s TUKE (projekt TECHNICOM)  

 
UPJŠ rozvíjala svoju činnosť aj v oblasti inovácií a transferu technológií a know how do praxe. V roku 
2014 pokračovala vo svojej činnosti dcérska spoločnosť UPJŠ – spoločnosť SAFTRA, s ručením 
obmedzeným so 100% majetkovou účasťou UPJŠ. Jej cieľom je podporovať transfer výsledkov výskumu 
a know how do praxe, poskytovať expertné činnosti na báze know how s pôvodom na UPJŠ tretím 
subjektom, prispievať k rastu rozvojového fondu univerzity.  
 
Diskusia: 
V diskusii vystúpili p. Himič, p. Sovák, p. Bujňáková, p. Husár 
 
 

https://rifiv.ccv.upjs.sk/aktivity/aktivita-11
https://rifiv.ccv.upjs.sk/aktivity/aktivita-11
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 Aká je štruktúra publikačných výstupov v karentovaných časopisoch? 
Zamestnanci univerzity vo vykazovacom období 2014 podľa evidencie databázy CREPČ publikovali 324 
prác v karentovaných časopisoch, čo predstavuje takmer 14 % všetkých prác v karentovaných časopisoch 
publikovaných vysokými školami v Slovenskej republike. Je vhodné poznamenať, že podiel UPJŠ na 
celkovom počte študentov verejných vysokých škôl v SR predstavuje iba 5 %. 
 

 Aká je úspešnosť riešenia projektov VEGA a KEGA na UPJŠ?  
V roku 2014 sa na UPJŠ riešilo 171 projektov podporených z domácich grantových schém (úspešnosť 
VEGA projektov 42 %, úspešnosť KEGA projektov 46 %).  
 
Návrh uznesenia: 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh uznesenia a požiadal členov 
Správnej rady o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„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 2014. “.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 4/2015: 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach UPJŠ  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 2014.  

 
4. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2014 
 
Predseda SR prof. Husár požiadal p. kvestora Ing. K. Lászla o slovo. 
 
Hlavným zdrojom financovania na UPJŠ boli dotácie zo štátneho rozpočtu. Na finančné zabezpečenie 
svojej činnosti univerzita využívala aj ďalšie zdroje, ktoré si získala vlastnými aktivitami. Na pokrytie 
výdavkov na VŠ vzdelávanie a výskumnú činnosť, ktoré patrí k prioritám UPJŠ a taktiež na rozšírenie 
existujúcej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a zavedenia moderných informačných a komunikačných 
technológií získala UPJŠ aj ďalšie mimodotačné zdroje najmä z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie vlastné zdroje financovania získala univerzita z 
podnikateľskej činnosti, z prenájmu, zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, z darov, z príjmov za 
ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku a iných aktivít. 
 
Celkové pohľadávky vrátane poskytnutých prevádzkových preddavkov sú v objeme 1 495 516,65 €. V 
porovnaní s rokom 2013 sa celkový objem pohľadávok navýšil o hodnotu 248 293,70 €. Celkový objem 
záväzkov dosiahol výšku 4 691 988,417 €, pričom časť z nich súvisí s dodávkami tovarov a služieb 
hradenými z dotácií na projekty z Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.   
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UPJŠ ukončila hospodársky rok so ziskom z celkovej činnosti 862 585,17 €, na ktorom sa podieľali všetky 
súčasti univerzity. Strata Filozofickej fakulty, krytá rezervným fondom, vznikla v dôsledku čerpania dotácie 
z minulých rokov. 
 
Diskusia: 
V diskusii vystúpili p. Király, p. Bílek, p. László, p. Himič 
 

 Ako je to s pohľadávkami z obchodného styku po lehote splatnosti?  
K pohľadávkam po lehote splatnosti boli tvorené opravné položky v objeme 28 428,10 €. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh uznesenia a požiadal členov 
Správnej rady o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„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 2014“. 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 5/2015: 
 

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 2014. 

 
5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2014 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. informoval o tom, že Správa o činnosti Správnej 
rady UPJŠ v Košiciach za rok 2014 bola vypracovaná 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. Obsahuje 
najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach a súpis jej rozhodnutí. 
 
Diskusia: 
V diskusii vystúpil p. Bílek. 
 

 Návrh na doplnenie textu do záveru správy v znení: „Správna rada UPJŠ v Košiciach vyjadruje 
poďakovanie vedeniu UPJŠ za spoluprácu a za vytváranie dôstojných podmienok pre 
uskutočňovanie svojich zasadnutí.“ 

 
Návrh uznesenia: 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh uznesenia a požiadal členov 
Správnej rady o hlasovanie.  
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Návrh uznesenia znie: 
„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 schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2014 s pripomienkou, vznesenou v diskusii“.   
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 6/2015: 
 

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 schvaľuje Správu o činnosti 
Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2014 s pripomienkou, vznesenou v diskusii.  

 
6. RÔZNE  
 

a) Návrh na odkúpenie pozemkov v areáli Botanickej záhrady UPJŠ 
 

Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. informoval, že Správna rada UPJŠ na svojom 
zasadnutí dňa 20. 2. 2015 nebola uznášaniaschopná, pretože neboli prítomné dve tretiny z celkového 
počtu členov. Z tohto dôvodu bolo prijaté uznesenie č. 1/2015 s tým, aby  žiadosť rektora UPJŠ o súhlas 
Správnej rady s odkúpením pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach 
od ich vlastníka Dominikánskeho konventu Košice s celkovou výmerou 28 832 m2 bola predložená za 
účelom jej schválenia na najbližšom zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach. Všeobecná hodnota 
(kúpna cena) bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 1 640 000,-  €.  
 
Diskusia: 
V diskusii vystúpili p. Király, p. Bílek, p. Sovák. 
 

 Návrh, aby sa najbližšie zasadnutie správnej rady uskutočnilo na pôde Botanickej záhrady UPJŠ. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh uznesenia a požiadal členov 
Správnej rady o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach vyjadruje súhlas s odkúpením pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach od ich vlastníka Dominikánskeho konventu Košice s celkovou 
výmerou 28 832 m2:“. 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
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Uznesenie č. 7/2015: 

Správna rada UPJŠ v Košiciach vyjadruje súhlas s odkúpením pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach od ich vlastníka Dominikánskeho konventu Košice s celkovou 
výmerou 28 832 m2. 

 
b) Návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach 

 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh na udelenie finančnej odmeny 
rektorovi UPJŠ v Košiciach za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2014, a to na 
základe toho, že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 2014 (za 
úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných 
zdrojov, pozitívny výsledok v rámci komplexnej akreditácie, uskutočnenej v roku 2014). 
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2014, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 2014 (za úspešnosť 
v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov a za 
prípravu podkladov pre akreditáciu)“.  
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 8/2015: 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. 
finančnú odmenu za  dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2014, a to na základe toho, 
že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 2014 (za úspešnosť 
v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov a za 
prípravu podkladov pre akreditáciu).  

  
c) Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2016  

 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. predložil návrh na prijatie kritérií pre udelenie 
finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2016: 

- kladný hospodársky výsledok za rok 2015 
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov  
- úspešné zavŕšenie projektov MEDIPARK, PROMATECH, TECHNICOM 

 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2016 za tej podmienky, že hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2015 bude kladný a zároveň že UPJŠ 
bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a že budú úspešne zavŕšené projekty 
MEDIPARK, PROMATECH, TECHNICOM.“ 
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Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 9/2015: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 
2016 za tej podmienky, že hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2015 bude kladný a zároveň že UPJŠ 
bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a že budú úspešne zavŕšené projekty 
MEDIPARK, PROMATECH, TECHNICOM. 

 
d) Iné 

 

 Predseda Správnej rady UPJŠ prof. Husár informoval o výsledkoch volieb kandidáta na rektora 
UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015-2019. Akademickým senátom UPJŠ dňa 14. 5. 2015 
bol zvolený za kandidáta na rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 

 Správna rada UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách určuje osobný plat 
rektora UPJŠ v zmysle ust. § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v nadväznosti na čl. 4 ods. 2 písm. a) 
Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 1/2009, ktorým sa vydávajú platové podmienky na 
poskytovanie platových náležitostí zamestnancom UPJŠ v Košiciach 

 
Členovia Správnej rady UPJŠ navrhli určiť osobný plat rektora UPJŠ za vykonávanie osobitne 
významných pracovných činností a mimoriadne náročných pracovných úloh vysokoškolského učiteľa vo 
funkcii profesora spojených s výkonom rektora UPJŠ v Košiciach. 
 
Návrh uznesenia znie: 
„Správna rada UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách určuje osobný plat rektora 
UPJŠ v zmysle ust. § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a v nadväznosti na čl. 4 ods. 2 písm. a) Rozhodnutia rektora č. 8/2014, ktorým 
sa vydávajú platové podmienky na poskytovanie platových náležitostí zamestnancom UPJŠ v Košiciach.“ 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 10 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 10 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 10/2015: 
 
Správna rada UPJŠ  v súlade s ust. § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách určuje osobný plat rektora 
UPJŠ v zmysle ust. § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a v nadväznosti na čl. 4 ods. 2 písm. a) Rozhodnutia rektora č. 8/2014, ktorým 
sa vydávajú platové podmienky na poskytovanie platových náležitostí zamestnancom UPJŠ v Košiciach. 

 Člen Správnej rady PaedDr. Mgr. art. Július Klein pripomenul, že už na predchádzajúcom 
zasadnutí Správnej rady ponúkol možnosť výmeny študentov medicíny medzi univerzitou 
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University of Central Florida, Orlando a našou univerzitou. Uviedol, že táto ponuka je stále 
aktuálna. Prorektor Sovák uviedol, že na túto ponuku bude určite reagovať. 

 
 
 

7. ZÁVER 
 
Predseda Správnej rady UPJŠ prof. JUDr. J. Husár, CSc. poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na 
zasadnutí.  
 
 
 
 
   ..........................................................              ................................................................. 
                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
          Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek                                                        prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 
 
 
Zapísala dňa 19. 5. 2015  
Mgr. Adriana Sabolová 


