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Zápisnica č. 3/2014 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 28. 11. 2014, 
konaného v priestoroch Domu hostí na Mánesovej ul. v Košiciach. 

 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Peter Himič, PhD., prof. 
JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., Ing. Ján Király, Mgr. Vladimíra Ledecká, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., 
MBA, Ing. Martin Pitorák, RNDr., Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Štefan Chudoba, PhD., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Ing. Michal Tkáč  
 
Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky rozvoja UPJŠ v Košiciach 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
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 celkového počtu členov. Za 
overovateľa zápisnice bol členmi SR určený Mgr. Peter Himič, PhD.    
 
Úvodom stretnutia pán RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, ako aj ostatní prítomní zablahoželali predsedovi 
SR k dosiahnutiu najvyššej vedecko-pedagogickej hodnosti. Pán Husár bol prezidentom SR dňa 19. 11. 
2014 vymenovaný za profesora v odbore obchodné a finančné právo. 
 
2. AKTUÁLNE OTÁZKY ROZVOJA UPJŠ V KOŠICIACH 
 
Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay uviedol, že v rámci podpory rozvojových aktivít bol na univerzite vytvorený 
Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know how do praxe, ktorý má za cieľ pomôcť aplikovať výsledky 
výskumu a nových technológií do praxe. Ambíciou je významne prispieť k rozvoju univerzity, a to 
podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ 
a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a 
vzdelávaní a poskytovaním know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva.  
 
Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay ďalej uviedol, že košické prírodovedné a technologické inštitúcie majú 
dlhodobo veľmi dobré vzťahy. UPJŠ sa s ústavmi Slovenskej akadémie vied, Technickou univerzitou 
Košice a Univerzitou Veterinárskeho lekárstva a farmácie dlhodobo vzájomne podporujú. UPJŠ sa 
napríklad ako partner Technickej univerzity Košice podieľa na príprave projektu pre vybudovanie 
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univerzitného vedeckého parku TECHNICOM so zameraním na informačné technológie, ktorý je 
podporený z Operačného programu Výskum a vývoj. Naša univerzita sa tiež v partnerstve s 
predsedníctvom Slovenskej akadémie vied a jeho košickými ústavmi a TUKE podieľa na projekte pre 
vybudovanie  výskumno-vývojového centra PROMATECH so zameraním na výskum a vývoj 
progresívnych materiálov. UPJŠ je zároveň hlavným riešiteľom projektu univerzitného vedeckého parku 
nazvaného MEDIPARK so zastúpením svojej lekárskej a prírodovedeckej fakulty, v spolupráci s 
Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie a 
Technickou univerzitou v Košiciach. Jeho cieľom je vytvoriť platformu na uplatnenie výsledkov vedeckých 
výskumov v praxi, aby sa vďaka získaniu finančných zdrojov z aplikovania vedeckých poznatkov 
zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj vedy a výskumu.  
 
Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay zároveň informoval o významnom európskom projekte CELIM (Fostering 
Excellence in Multiscale  Cell Imaging), financovaného zo 7. Rámcového programu v hodnote 2,7 mil. 
eur, ktorého koordinátorom je UPJŠ. Projekt je významný nielen výškou finančného príspevku, ale aj 
skutočnosťou, že je koordinovaný práve v SR, pričom na ňom participuje ďalších 6 vedeckých inštitúcií z 
piatich európskych krajín - Nemecka, Švédska, Francúzska, Švajčiarska a Španielska. Interdisciplinárny 
výskum smeruje k objasneniu fyzikálno-chemických procesov determinujúcich normálne a/alebo 
patologické fungovanie buniek s následným využitím nových poznatkov v oblasti humánnej medicíny a 
vývoja nových technológií. 

 
Kvestor UPJŠ Ing. K. László následne formou ppt prezentácie predstavil informáciu o univerzitných 
vedeckých parkoch a vedecko-výskumných centrách, v ktorých je UPJŠ buď hlavným riešiteľom, resp. 
partnerom.  
 
PROMATECH  

- výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie 
- trvanie projektu: august 2013 – júl 2015 
- celková výška rozpočtu pre UPJŠ: 2,5 mil. eur 
- hlavný riešiteľ: SAV 
- partner: UPJŠ 
- priestory (porovnanie pôvodného a súčasného stavu): Park Angelinum 

 
MEDIPARK 

- medicínsky univerzitný vedecký park 
- trvanie projektu: júl 2013 – jún 2015 
- celková výška rozpočtu pre UPJŠ: 20 mil. eur 
- hlavný riešiteľ: UPJŠ 
- partneri: UVLF, SAV, TUKE 
- priestory: budova UPJŠ LF, Trieda SNP 1  
- priebeh prác v súčasnosti (rekonštrukcia fasád): exteriérové práce, zateplenie, výmena okien 
- verejné obstarávanie na rekonštrukciu interiérov vo finálnej fáze 

 
TECHNICOM 

- univerzitný vedecký park pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií 
- trvanie projektu: jún 2013 – jún 2015 
- celková výška rozpočtu pre UPJŠ: 4,5 mil. eur 
- hlavný riešiteľ: TUKE 
- partneri: PU v Prešove, UPJŠ  

 
Diskusia: 
 
V diskusii prítomní členovia SR podporili súčasné rozvojové aktivity UPJŠ a vyjadrili názor, aby projektové 
zámery v oblasti činnosti rozvoja univerzity pokračovali aj v budúcom období.    
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Návrh uznesenia: 
 
Predseda SR prof. J. Husár predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o jeho hlasovanie. Návrh 
uznesenia znie:  „Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o univerzitných vedeckých 
parkoch a vedecko-výskumných centrách, v ktorých UPJŠ vystupuje ako hlavný riešiteľ, resp. ako partner. 
Zároveň odporúča p. rektorovi, aby členov správnej rady priebežne informoval na ďalších zasadnutiach 
SR o súčasných, ako aj plánovaných zámeroch v oblasti rozvojových aktivít UPJŠ“.        
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 
 

Uznesenie č. 13/2014: 
 
Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o univerzitných vedeckých parkoch 
a vedecko-výskumných centrách, v ktorých UPJŠ vystupuje ako hlavný riešiteľ, resp. ako partner. 
Zároveň odporúča p. rektorovi, aby členov správnej rady priebežne informoval na ďalších zasadnutiach 
SR o súčasných, ako aj plánovaných zámeroch v oblasti rozvojových aktivít UPJŠ.       

 
 
3. RÔZNE 
 

 Predseda SR prof. J. Husár informoval prítomných, že Ing. JUDr. Ján Bílek bol ministrom školstva 
SR vymenovaný za člena Správnej rady UPJŠ na ďalšie funkčné obdobie (od 14. 11. 2014 do 
14. 11. 2020). 
 

 Predseda SR prof. J. Husár v súvislosti s blížiacim sa ukončením druhého funkčného obdobia 
rektora UPJŠ prof. L. Mirossaya v auguste 2015, upriamil pozornosť na právo členov správnej 
rady navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora (v súlade s § 41 ods. 3 zákona  č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay informoval o aktuálnej zmene vo vedení Lekárskej fakulty UPJŠ. 
Dňa 13. 11. 2014 rektor UPJŠ na základe výsledkov volieb Akademického senátu LF UPJŠ v 
Košiciach zo dňa 16.10.2014 vymenoval prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. do funkcie dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ na funkčné obdobie od 13.11.2014 do 12.11.2018. 
 

 Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay informoval o tom, že v dňoch 2.- 3. 12. 2014 sa na UPJŠ uskutoční 
návšteva členov pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, ustanovenej pre komplexnú akreditáciu 
činnosti univerzity. Účelom návštevy bude preverovanie skutočností uvedených v príslušných 
podkladoch predložených našou univerzitou na komplexnú akreditáciu, obhliadka priestorov 
a vybavenia UPJŠ, osobný pohovor s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy, 
zamestnancami a študentmi.  
 

 Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay pozval prítomných na Reprezentačný bál UPJŠ, ktorý sa bude 
konať dňa 23. 1. 2015 v hoteli Doubletree by Hilton v Košiciach. 
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 Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím  nájomnej zmluvy  

 
Rektor UPJŠ prof. L. Mirossay v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. m) 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 predložil 
požiadavku o zabezpečenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ v Košiciach s uzavretím 
koncesnej zmluvy  na dobu určitú.  
 
Zmluva bude uzatvorená medzi UPJŠ v Košiciach ako obstarávateľom a obchodnou spoločnosťou MD – 
REPTILES, s.r.o., Kuzmányho 21, 040 01 Košice, štatutárny orgán: Zdenka Vargová ako koncesionárom.  
 
Predmetom  koncesnej zmluvy je: 
 

a) záväzok Koncesionára uskutočniť v/na Koncesnom majetku stavebné práce v takom rozsahu, 
aby Koncesný majetok mohol slúžiť na dohodnutý účel ako terárium pre chov plazov a na účely 
podľa čl. V ods. 3 tejto zmluvy v súlade s podmienkami tejto zmluvy (ďalej len „stavebné práce“), 

b) záväzok Koncesionára dočasne užívať, prevádzkovať a udržiavať Koncesný majetok na 
dohodnutý účel v súlade so zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších predpisov počas dohodnutej koncesnej doby, počas ktorej je 
Koncesionár oprávnený na poberanie úžitkov z prevádzky Koncesného majetku.   

 
Diskusia: 
 
V diskusii členovia SR odporučili, aby UPJŠ vyžiadala od spol. MD-REPTILES, s. r. o., Košice doplňujúce 
údaje k ich zámeru využitia v priestoroch Botanickej záhrady na Mánesovej ul. za účelom prevádzkovania 
terária a následne tieto informácie predložila členom správnej rady (vrátane predloženia súhlasu 
kompetentných dotknutých úradov). 
 
Návrh uznesenia: 
 
Predseda SR prof. J. Husár predložil návrh znenia uznesenia a požiadal členov SR o jeho hlasovanie. 
Návrh uznesenia znie: „Správna rada UPJŠ prekladá prerokovanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s uzavretím koncesnej zmluvy na dobu určitú medzi UPJŠ a MD-REPTILES, s. r. o. Košice na 
najbližšie zasadnutie z dôvodu nedostatku informácií potrebných pre rozhodnutie a nepredloženia 
súhlasu dotknutých kompetentných orgánov. Žiadateľ predloží doplňujúce informácie a súhlasy 
dotknutých orgánov, tak aby jeho žiadosť bolo možné opätovne prerokovať na najbližšom zasadnutí 
Správnej rady UPJŠ.“ 
 
Hlasovanie:  
 
Počet členov SR: 14 
Počet prítomných členov: 11 
Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11 
Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0 
Počet nehlasujúcich hlasov: 0 
 

Uznesenie č. 14/2014: 
 
Správna rada UPJŠ prekladá prerokovanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím 
koncesnej zmluvy na dobu určitú medzi UPJŠ a MD-REPTILES, s. r. o. Košice na najbližšie zasadnutie 
z dôvodu nedostatku informácií potrebných pre rozhodnutie a nepredloženia súhlasu dotknutých 
kompetentných orgánov. Žiadateľ predloží doplňujúce informácie a súhlasy dotknutých orgánov, tak aby 
jeho žiadosť bolo možné opätovne prerokovať na najbližšom zasadnutí Správnej rady UPJŠ. 
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4. ZÁVER 
 
Predseda SR prof. J. Husár poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí. Pán rektor prof. L. 
Mirossay po skončení pracovného zasadnutia SR pozval prítomných na obed v priestoroch salónika 
Domu hostí na Mánesovej ul. v Košiciach. 
 
 
 
 
   ..........................................................              .......................................................... 
                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
         Mgr. Peter Himič, PhD., v. r.                                                   prof. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r.  
 
 
 
Zapísala dňa 28. 11. 2014  
Mgr. Adriana Sabolová 


