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Zápisnica č. 2/2016 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 30. 11. 2016,  

konaného v priestoroch Domu hostí, Mánesova 1 v Košiciach  
 
 
Prítomní (v abecednom poradí): 
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Dipl. Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Ján Király, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA, Ing. 
Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš 
 
Ospravedlnení:  
Mgr. Andrea Figulová, PhD., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Mgr. Ing. František Lipták, 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. Informácia o stave pnenia strategických cieľov 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 je uznášaniaschopná, pretože sú prítomné dve tretiny z 
celkového počtu členov. Za overovateľa zápisnice bol členmi SR určený Peter Himič.        
 
Predseda SR Ján Husár informoval o personálnych zmenách v zložení SR: 

- minister školstva vedy, výskumu a športu Peter Plavčan odvolal z funkcie člena SR Štefana 
Chudobu ku dňu 30. 6. 2016 na vlastnú žiadosť; 

- minister školstva vedy, výskumu a športu Peter Plavčan vymenoval za člena SR Jozefa Jurkoviča 
na 6-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 11. 11. 2016. 

  
2. INFORMÁCIA O STAVE PLNENIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV DLHODOBÉHO ZÁMERU UPJŠ 

V KOŠICIACH NA ROKY 2016 AŽ 2021 
 
Informáciu predložil rektor UPJŠ Pavol Sovák. 
 

- úspešnosť umiestnenia sa univerzity v rankingoch U-Multirank, URAP (University Ranking by 
Academic Performance), RankPro 2015/2016 (Worldwide Professional University Rankings); 

- poukázanie na ukazovatele internacionalizácie (počet členstiev v medzinárodných 
organizáciách, počet zahraničných zmlúv, počet projektov s medzinárodnou spoluprácou, počet 
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mobilít študentov a zamestnancov, počet študentov s účasťou na medzinárodných podujatiach, 
počet študijných programov ponúkaných v cudzom jazyku, počet medzinárodných podujatí, počet 
prijatých zahraničných hostí, atď.); 

- informácie o poskytovanom vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní (väzba na prax v oblasti 
vzdelávania, podpora kariérneho poradenstva, akcelerácia aktivít Univerzitného poradenského 
centra, e-vzdelávanie, spoločný program s UVLaF - „farmácia“, zapojenie sa do MPVz);  

- výsledky výskumnej činnosti (predstavenie špičkových tímov, publikačná činnosť, aktivity na 
popularizáciu vedy a výskumu, podiel jednotlivých fakúlt na vedeckovýskumnej kapacite 
univerzity); 

- podpora kariérneho rastu zamestnancov a rozvoj garančného potenciálu; 
- počet projektov riešených na univerzite (výskumné a ostatné zahraničné a domáce projekty, 

získané finančné prostriedky na riešenie projektov); 
- strategické ciele (naplniť zámery UPJŠ v univerzitných parkoch - Medipark, Promatech, 

Technikom, vymedziť hlavné prioritné smery pre výskum v oblasti humanitných, pedagogických, 
historických, spoločenských a právnych vied, prijať opatrenia na zefektívnenie projektovej 
podpory v súlade s existujúcimi a prichádzajúcimi výzvami, podpora procesov pre transfer 
technológií aplikovaný výskum); 

- strategické ciele v oblasti rozvoja (integrácia potenciálu Univerzitných vedeckých parkov 
a vedeckovýskumných centier do Výskumného ústavu UPJŠ: Ústav interdisciplinárneho 
výskumu, inovácií a aplikácií v biomedicíne, informatike a progresívnych materiáloch 
„MEDIMAP“). Výskumný ústav UPJŠ má zabezpečiť udržateľnosť projektov UVP, vytvoriť 
podmienky pre efektívny transfer a inovácie, posilniť excelentnosť UPJŠ pre externé prostredie;  

- hlavné priority v investičnej výstavbe (identifikácia potrieb v odstraňovaní havarijných stavov); 
- personálny a procesný audit za účelom zefektívnenia riadenia univerzity; 
- vzťahy s verejnosťou – nová výzva komunikácie vo verejnom priestore na Slovensku 

i v zahraničí. 
 
Diskusia: 
Ján Bílek, Jozef Jurkovič, Ivan Hruška, Peter Himič, Ján Király, Pavol Sovák 
 

- vyjadrenie podporného stanoviska k rozvíjaniu väzieb univerzity s externým prostredím 
- ocenenie snahy univerzity podporovať internacionalizáciu formou zvyšovania počtu zahraničných 

študentov  
- návrh dôraznejšie podporovať kariérne poradenstvo, spoluprácu s absolventmi 
- podpora návrhu vybudovania Výskumného ústavu UPJŠ  

 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach (SR) prerokovala informáciu rektora UPJŠ  o stave plnenia strategických 
cieľov dlhodobého zámeru (DZ) UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 a konštatovala, že ciele DZ sa 
úspešne napĺňajú. SR vyjadrila podporu, aby univerzita naďalej rozvíjala trend prijímania zahraničných 
študentov a aby zintenzívnila prehĺbenie spolupráce s praxou. SR podporila návrh vybudovania 
Výskumného ústavu UPJŠ.“ 
 
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. 10 / 30.11.2016 
 

Správna rada UPJŠ v Košiciach (SR) prerokovala informáciu rektora UPJŠ  o stave plnenia 
strategických cieľov dlhodobého zámeru (DZ) UPJŠ v Košiciach na roky 2016 až 2021 
a konštatovala, že ciele DZ sa úspešne napĺňajú. SR vyjadrila podporu, aby univerzita naďalej 
rozvíjala trend prijímania zahraničných študentov a aby zintenzívnila prehĺbenie spolupráce 
s praxou. SR podporila návrh vybudovania Výskumného ústavu UPJŠ. 

 
3. RÔZNE  
 
3.1.) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺžením nájmu / Viera Pomikalová;  
VÚSCH, a.s. Košice 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal listom zo dňa 22. 8. 2016 (č. j. 2576/2016) predsedu SR Jána Husára, 
aby zabezpečil predchádzajúci súhlas SR s predĺžením doby nájmu na dobu:  

- 5 rokov u nájomcu Viera Pomikalová, Levoča za účelom poskytovania kopírovacích služieb pre 
študentov UPJŠ v Košiciach; 

- 3 roky u nájomcu VÚSCH, a.s. Košice za účelom vykonávania administratívnych prác nájomcom. 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na dobu  5 
rokov u nájomcu Viera Pomikalová, Levoča za účelom poskytovania kopírovacích služieb pre študentov 
UPJŠ v Košiciach; na dobu 3 roky u nájomcu VÚSCH, a.s. Košice za účelom vykonávania 
administratívnych prác nájomcom.“ 
 
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. 11 / 30.11.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na dobu  
5 rokov u nájomcu Viera Pomikalová, Levoča za účelom poskytovania kopírovacích služieb pre 
študentov UPJŠ v Košiciach; na dobu 3 roky u nájomcu VÚSCH, a.s. Košice za účelom 
vykonávania administratívnych prác nájomcom. 

  
3.2.) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu / predaj nehnuteľností Moyzesova 16 a Opátka 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal listom zo dňa 22. 8. 2016 (č. j. 2575/2016) predsedu SR Jána Husára, 
aby zabezpečil predchádzajúci súhlas SR na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa: 
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A/ na Moyzesovej ul. č. 16 v Košiciach  

Pozemky: parcela č. 313 (výmera 1644 m2), parcela č. 309/2 (výmera 273 m2), parcela č. 309/3 
(výmera 23 m2), parcela č. 309/4 (výmera 21 m2), parcela č. 309/5 (výmera 21 m2), parcela č. 
309/6 (výmera 21 m2); 
Stavby: meštiansky dom na parcele č. 313, radová garáž na parcele č. 309/3, radová garáž na 
parcele č. 309/4, radová garáž na parcele č. 309/5, radová garáž na parcele č. 309/6; 
Ostatné: ploty, spevnené plochy, vonkajšie úpravy. 

 
B/ na Opátke 
 Stavby: chata na parcele č. 419/19; 
 Pozemky: parcela č. 419/19 o výmere 196 m2, parcela č. 419/20 o výmere 763 m2; 
 Vonkajšie úpravy. 
 
a to najmenej za cenu určenú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nehnuteľnosti neslúžia svojmu 
účelu už viac rokov a je predpoklad, že ani v budúcnosti slúžiť svojmu účelu nebudú a z tohto dôvodu sa 
uvedený majetok stal pre UPJŠ majetkom prebytočným. 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na Moyzesovej ul. 16 v Košiciach a na Opátke, a to najmenej za cenu určenú v súlade 
s platnými právnymi predpismi.“ 
 
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. 12 / 30.11.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na Moyzesovej ul. 16 v Košiciach a na Opátke, a to najmenej za cenu určenú 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

  
3.3.) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺžením nájmu / Advanced Diagnostic 
Focus, s.r.o. Bratislava 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal listom zo dňa 23. 9. 2016 (č. j. 3009/2016) predsedu SR Jána Husára, 
aby zabezpečil predchádzajúci súhlas SR s predĺžením doby nájmu na dobu 10 rokov u nájomcu 
Advanced Diagnostic Focus, s.r.o. Bratislava. Prenajaté priestory vo výmere 199,1 m2 v objekte Lekárskej 
fakulty UPJŠ nájomca využíva pre vedecko-výskumné účely a s tým súvisiace činnosti. 
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na dobu 10 
rokov u nájomcu Advanced Diagnostic Focus, s.r.o. Bratislava, IČO: 36816621“. 
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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. 13 / 30.11.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s predĺžením doby nájmu na dobu 
10 rokov u nájomcu Advanced Diagnostic Focus, s.r.o. Bratislava, IČO: 36816621. 

  
3.4.) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím nájomnej zmluvy / Domov Terasa, 
s.r.o. Košice 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal listom zo dňa 11. 10. 2016 (č. j. 3282/2016) predsedu SR Jána 
Husára, aby zabezpečil predchádzajúci súhlas SR s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
u nájomcu Domov Terasa, s.r.o. Košice. Jedná sa o prenájom časti pozemku na parcele č. 1871/4 – 
ostatné plochy, zapísané na LV č. 1167v rozsahu 80 parkovacích miest. Prenajaté parkovacie miesta 
budú slúžiť nájomcovi pre zabezpečenie parkovania v čase od 17.00 do 7.00 hod. na základe parkovacích 
kariet poskytnutých prenajímateľom.  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľujem predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 
neurčitú u nájomcu Domov Terasa, s.r.o. Košice, IČO: 47207957.“ 
 
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. 14 / 30.11.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľujem predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na 
dobu neurčitú u nájomcu Domov Terasa, s.r.o. Košice, IČO: 47207957. 

 
3.5.) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím nájomnej zmluvy / Caty Café, o.z. 
Prešov 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal listom zo dňa 28. 11. 2016 (č. j. 3767/2016) predsedu SR Jána 
Husára, aby zabezpečil predchádzajúci súhlas SR s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov pre 
nájomcu Caty Café. o.z. Prešov, IČO: 50515471 s účinnosťou od 1. 1. 2017. Jedná sa o prenájom časti 
priestorov v budove Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach, a to vstupná hala 1. posch. 
v III. sekcii vo výmere 6 m2. Účelom nájmu je prevádzkovanie ambulantného predaja kávových, čajových 
nápojov a pochutín najmä pre študentov Lekárskej fakulty UPJŠ. 
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Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na dobu 5 
rokov pre nájomcu Caty Café. o.z. Prešov, IČO: 50515471 s účinnosťou od 1. 1. 2017.“ 
 
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. 15 / 30.11.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na 
dobu 5 rokov pre nájomcu Caty Café. o.z. Prešov, IČO: 50515471 s účinnosťou od 1. 1. 2017. 

 
3.6.) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu SR s uzavretím zmluvy o zriadení vecného 
bremena / Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica 
 
Rektor UPJŠ Pavol Sovák požiadal listom zo dňa 28. 11. 2016 (č. j. 3826/2016) predsedu SR Jána 
Husára, aby zabezpečil predchádzajúci súhlas SR s uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena pre 
oprávneného z vecného bremena Slovenská republika, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. 
Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva 
v povinnosti povinného z vecného bremena, t. j. UPJŠ v Košiciach, strpieť právo prechodu a prejazdu cez 
parc. č. 309/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, zapísanej na LV č. 1167 v katastri 
nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom v Košiciach. Účelom zriadenia vecného bremena je 
umožnenie prístupu oprávneného z vecného bremena na pozemky v jej vlastníctve cez pozemky vo 
vlastníctve povinného z vecného bremena.  
 
Predseda SR Ján Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.  
 
Návrh uznesenia znie: 
 
„Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím zmluvy o zriadení vecného 
bremena pre oprávneného z vecného bremena Slovenská republika, Lesy Slovenskej republiky, š.p. 
Banská Bystrica.“ 
 
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. 16 / 30.11.2016 

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre oprávneného z vecného bremena Slovenská republika, Lesy Slovenskej 
republiky, š.p. Banská Bystrica. 

 
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   
               Mgr. Peter Himič, PhD.                                                            prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
 
 
 
Zapísala dňa 30. 11. 2016  
Mgr. Adriana Sabolová 


