
Správa  

o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  

za rok 2015 

 

Zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

(ďalej „SpR UVLF“) prebehli v roku 2015 v súlade s § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zasadnutia boli zvolané a prebehli v zmysle vnútorného predpisu UVLF č. 7 Štatút 

SpR UVLF a v zmysle vnútorného predpisu UVLF č. 8 Rokovací poriadok SpR UVLF.   

V roku 2015 boli zvolané dve riadne zasadnutia SpR UVLF a jedno mimoriadne 

zasadnutie SpR UVLF. Riadne zasadnutia boli uznášaniaschopné, mimoriadne zasadnutie 

nebolo uznášaniaschopné. Zasadnutia viedol predseda SpR UVLF Ing. Ján Király za 

prítomnosti rektorky univerzity prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. a predsedu 

Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Petra Reichela, CSc. Podľa programu zasadnutí sa 

ich zúčastňovali aj prorektori UVLF a kvestor UVLF. 

 

Zasadnutie SpR UVLF dňa 25.3.2015 

 

Prítomní: 12 členov SpR UVLF, SpR UVLF bola uznášaniaschopná (Ing. Jozef Hurný, 

PhD. sa dostavil na zasadnutie SpR pred prejednávaním bodu 4 programu) 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Predstavenie nového vedenia UVLF v Košiciach 

3. Stanovenie platu rektora podľa § 41 ods. 5 zákona o vysokých školách  

4. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemku 

v katastrálnom území Severné mesto, okres Košice I.  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad 1: 

Rokovanie SpR UVLF otvoril a viedol jej predseda Ing. Ján Király. Na úvod  

so súhlasom ostatných členov SpR poveril funkciou tajomníka SpR UVLF pre jej zasadnutie 

dňa 25.3.2015 doc. MVDr. Petra Korima, CSc., zamestnanca UVLF. SpR schválila program 

zasadnutia. 



Ad 2: 

 Nové vedenie UVLF predstavila rektorka univerzity prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD. - prorektorku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF prof. MVDr. Zitu Faixovú, 

PhD., prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky UVLF prof. MVDr. 

Juraja Pistla, PhD., prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefa 

Nagya, PhD., prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martina Tomka, PhD. a prorektora 

pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD.  

 Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. zároveň oznámila členom SpR 

UVLF, že súčasná kvestorka UVLF JUDr. Silvia Rolfová a tajomníčka SpR UVLF končí 

pracovný pomer s UVLF dohodou k 31.3.2015 a od 1.4.2015 bude na UVLF túto funkciu 

vykonávať pracovník dočasne poverený výkonom tejto funkcie. Zároveň poďakovala členom 

SpR UVLF za dôveru. 

 Ing. Gabriel Fisher vyzdvihol dôležitosť funkcie kvestora z pohľadu komplexného 

zabezpečovania činností univerzity a upozornil na potrebu dôkladného odovzdania a prevzatia 

agendy kvestora medzi odstupujúcou kvestorkou a povereným kvestorom. JUDr. Ing. Ján 

Bílek sa v plnej miere pripojil k názoru Ing. Fishera. Ing. Király vyzdvihol dôležitosť 

vzájomnej korektnej spolupráce medzi vedením univerzity a SpR UVLF a ubezpečil 

prítomných o plnej podpore súčasného vedenia členmi SpR UVLF. Novému vedeniu poprial 

pevné zdravie a veľa úspechov pri ďalšom napredovaní univerzity. 

 

Ad 3: 

 Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király v neverejnej časti zasadnutia SpR UVLF 

predniesol návrh na stanovenie platu rektorke UVLF prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. 

podľa § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

SpR UVLF stanovila rektorke UVLF prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. plat.  

 

Ad 4: 

Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom 

území Severné mesto, okres Košice I. uviedla rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., ktorá oboznámila členov SpR UVLF s potrebou takého riešenia problému, ktorý  

sa vyskytol pri príprave staveniska pavilónu P-40. Vedúca oddelenia právneho a vnútorného 

auditu UVLF JUDr. Viera Jančíková predniesla návrh na zriadenie vecného bremena, vrátane 

jeho právneho odôvodnenia. Ing. Gabriel Fisher vo svojom vystúpení uviedol, že nerozumie, 

prečo k uvedenému stavu došlo a kto pochybil. V diskusii vystúpil Ing. Ján Molnár, ktorý 



nadniesol otázku možnosti zriadenia vecného bremena za finančnú náhradu. Členovia SpR 

UVLF zriadenie vecného bremena odsúhlasili. 

 

Ad 5: 

 Ing. Ján Király a Ing. Gabriel Fisher požiadali rektorku UVLF prof. MVDr. Janu 

Mojžišová, PhD. o informáciu, či univerzita nezvažuje dať vykonať audit. Rektorka UVLF 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. informovala, že na univerzite v súčasnosti práve prebieha 

audit v zmysle zákona o vysokých školách a že na základe predbežných výsledkov auditu  

už vedenie univerzity prijalo niektoré opatrenia, napríklad odstúpilo od nevýhodných zmlúv.  

Ing. Ján Molnár poukázal na možnosti riešenia nevýhodných zmlúv a ďalej poukázal  

na nedobré riešenie odchovu bažantov na ÚZ v Rozhanovciach vo vzťahu k jeho ekonomike. 

MVDr. Anton Pajerský, CSc. ubezpečil o podpore univerzity zo strany všetkých orgánov 

štátnej správy vo veterinárnej oblasti. 

 

Ad 6: 

 Zasadnutie SpR UVLF ukončil jej predseda Ing. Ján Király, ktorý poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ich aktívny prístup k riešeniu záležitostí týkajúcich sa UVLF. 

 

Správna rada UVLF v Košiciach schválila (pomer hlasov v štruktúre za/proti/zdržal sa 

hlasovania): 

1. Program rokovania správnej rady (11/0/0) 

2. Plat rektorky  Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. 

Jany Mojžišovej, PhD. (10/0/1) 

3. Zriadenie návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom 

území Severné mesto, okres Košice I. (12/0/0) 

 

Správna rada UVLF v Košiciach vzala na vedomie: 

1. Informáciu o novom Vedení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 

Správna rada UVLF v Košiciach uložila: 

1. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane 

Mojžišovej, PhD. spracovať súhrn opatrení na vnútorné rezervy vedúce ku konsolidácii 

financií na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Termín:  do najbližšieho zasadnutia Správnej rady UVLF 



Zasadnutie SpR UVLF dňa 25.5.2015 

 

Prítomní: 12 členov SpR UVLF, SpR UVLF bola uznášaniaschopná (MVDr. Ladislav 

Stodola sa dostavil na zasadnutie SpR UVLF pred 2 bodom programu a Ing. 

Stanislav Hreha, PhD. sa dostavil na zasadnutie SpR UVLF pred rokovaním 

o bode 7 programu) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Privítanie nových členov Správnej rady UVLF v Košiciach 

3. Voľba predsedu Správnej rady UVLF v Košiciach 

4. Kontrola uznesení 

5. Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014 

6. Výročná správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014 

7. Správa o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach za rok 2014 

8. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2015 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Ad 1: 

Rokovanie SpR UVLF otvoril jej podpredseda Ing. Milan Dolný. SpR schválila 

program zasadnutia.  

 

Ad 2: 

 Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. osobne privítala nových členov 

SpR: 

- MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH., nominanta rektorky UVLF, 

- Ing. Jána Királyho, nominanta rektorky UVLF, 

- doc. MVDr. Petra Lazara, PhD., nominanta zamestnaneckej časti Akademického 

senátu UVLF a 

- MVDr. Ladislava Stodolu, nominanta ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Zo zasadnutia SpR bol ospravedlnený nový člen SpR Ing. Jaroslav Kiska, nominant 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 



Ad 3: 

 Voľbu predsedu SpR uviedol Ing. Milan Dolný. Po otázke doc. MVDr. Petra Lazara, 

PhD., na aké funkčné obdobie sa volí predseda SpR UVLF odpovedal Ing. Ján Király, že 

funkčné obdobie novozvoleného predsedu trvá do zániku jeho aktuálneho mandátu člena SpR 

UVLF.  Nakoľko uvedená skutočnosť nie je ustanovená vo vnútorných predpisoch SpR 

UVLF, aj keď je možné ju odvodiť z právnych predpisov lex maior, podpredseda SpR Ing. 

Milan Dolný dal hlasovať o návrhu, aby uvedená skutočnosť bola zakomponovaná do 

rokovacieho poriadku SpR UVLF. Tento návrh bol schválený. Potom bol prítomnými členmi 

SpR UVLF zvolený za tajomníka SpR doc. MVDr. Peter Korim, CSc., zamestnanec UVLF, 

ktorý bol schválený za skrutátora pre voľbu predsedu SpR UVLF.  Voľba predsedu SpR 

UVLF prebehla tajným hlasovaním zaškrtnutím kolónky vedľa mena kandidáta. Vo voľbe 

predsedu SpR UVLF získal 11 platných hlasov Ing. Ján Király a 1 platný hlas získal Ing. 

Jozef Hurný, PhD. Na základe výsledkov tajného hlasovania sa predsedom SpR UVLF  

do konca svojho aktuálneho mandátu člena SpR UVLF stal Ing. Ján Király. 

 

Ad 4: 

Novozvolený predseda SpR UVLF Ing. Ján Király uviedol, že na ostatnom zasadnutí 

SpR UVLF bolo rektorke UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. uložené, 

aby do najbližšieho zasadania SpR UVLF dala spracovať súhrn opatrení na vnútorné rezervy 

vedúce ku konsolidácii financií na UVLF. Rektorka univerzity uviedla, že daný dokument bol 

vypracovaný a bol poskytnutý členom SpR UVLF. Materiál bližšie uviedol poverený kvestor 

UVLF Ing. Róbert Schréter, podľa ktorého je materiál koncipovaný tak, aby kroky vedenia 

univerzity smerovali k šetreniu výdavkov a zvyšovaniu príjmov. 

V diskusii JUDr. Ing. Ján Bílek povedal, že filozoficky je materiál dobrý, ale 

absentujú mu konkrétne položky. Poverený kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter uviedol 

dôvody, pre ktoré nie je možné uviesť konkrétne položky. Ing. Stanislav Hreha, PhD. vo 

svojom diskusnom príspevku povedal, že nie je v kompetencii SpR UVLF kontrolovať každú 

položku a dal návrh, aby bola definovaná zodpovednosť za objednávanie v internej smernici 

univerzity. Ing. Ján Király navrhol, aby na najbližšom zasadaní SpR UVLF bol prítomný aj 

kontrolór UVLF, ktorý podá správu o výsledkoch auditu a prijatých opatreniach. Primátor 

mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD. MPH navrhol prijať na univerzite Etický kódex.  

MVDr. Ladislav Stodola vyslovil presvedčenie, že univerzita má byť špičkovým pracoviskom 

s adekvátnym diagnostickým, priestorovým a personálnym zabezpečením, najmä pre 

spoločenské zvieratá a ceny za úkony majú zodpovedať tejto kvalite. 



Ad 5: 

  Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. uviedla Správu o činnosti UVLF 

v Košiciach za rok 2014.  Po nej bližšie vysvetlil legislatívne pozadie a štruktúru správy 

prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. V diskusii 

požiadal JUDr. Ing. Ján Bílek o opravu, kedy namiesto neho má byť ako podpredseda SpR 

UVLF uvádzaný Ing. Milan Dolný. Správa po diskusii bola vzatá na vedomie. 

  

Ad 6: 

 Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014 uviedol poverený kvestor Ing. 

Róbert Schréter, ktorý poukázal taktiež na legislatívne a organizačné rámce jej prípravy. 

Konštatoval, že správa bola publikovaná a odoslaná v zmysle metodického usmernenia 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V diskusii Ing. Ján Király konštatoval, 

že UVLF v roku 2014 síce hospodárila so ziskom, avšak mnohé položky nedávajú dôvod  

na spokojnosť. Uviedol, že bude potrebné prijať najmä adekvátne opatrenia na zníženie straty 

na ÚZ v Rozhanovciach a na Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach. Taktiež uviedol, že bude 

nevyhnutné znižovať náklady v položkách, ktoré boli v minulosti neadekvátne vo vzťahu 

k poslaniu univerzity. Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. uviedol, že univerzita sa vážne zaoberá 

hospodárením a že v krátkom čase pôsobenia nového vedenia univerzity boli pripravené 

kroky na zmenu strategických krokov spomenutých účelových zariadení pri zachovaní ich 

hlavného poslania. Ing. Milan Dolný sa opýtal, či je možné, aby uvedené účelové zariadenia 

hospodárili bez straty. Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. odpovedal, že v prípade Jazdeckého 

areálu UVLF je to vysoko pravdepodobné a v prípade ÚZ v Rozhanovciach sa podnikajú 

opatrenia, aby hospodársky výsledok bol čo najbližšie k nule. JUDr. Ing. Ján Bílek 

poznamenal, že v správe nie je uvedený medzi členmi SpR UVLF a opýtal sa na výsledky 

auditu. Rektorka univerzity uviedla, že ešte nemá k dispozícii definitívny výrok audítora, ale 

chyby na ktoré audítor priebežne poukázal boli okamžite naprávané. Ako príklad uviedla 

zrušenie pre univerzity zjavne nevýhodných zmlúv bez sankčných dôsledkov. Ďalej sa JUDr. 

Ing. Ján Bílek opýtal, či došlo k regulárnemu protokolárnemu odovzdaniu agendy bývalej 

kvestorky JUDr. Silvie Rolfovej poverenému kvestorovi. Ing. Róbert Schréter odpovedal, že 

k tomu nedošlo a bol mu postupne odovzdávaný iba inventár po bývalej kvestorke. V tejto 

súvislosti MVDr. Miroslav Martinček poukázal na potrebné kroky pre prípadnú ochranu 

povereného kvestora. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. oboznámila členov SpR UVLF  

so spôsobom, akým sa uvedený problém riešil. MVDr. Ladislav Stodola upozornil na potrebu 

individualizovať výsledky auditu. MVDr. Miroslav Martinček poukázal na nárast výnosov, 



skonštatoval, že žiaľ zároveň sa vysoko zvýšili aj náklady. Uviedol, že je možné, aby 

Jazdecký areál UVLF v Košiciach bol ziskový a ako jedno z riešení uviedol možnosť výberu 

vedúceho zariadenia z externého prostredia. Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. uviedol 

vlastnú pozitívnu skúsenosť a ÚZ v Rozhanovciach a s ľútosťou prijal výsledok jeho 

hospodárenia. 

 

Ad 7: 

 Predseda SpR Ing. Ján Király skonštatoval, že Správu o činnosti SpR za rok 2014 mali 

k dispozícii všetci členovia SpR UVLF, nevzniesli k nej žiadne pripomienky a bude 

publikovaná na webovom sídle univerzity. 

 

Ad 8: 

 Rozpočet UVLF na rok 2015 uviedol prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý 

skonštatoval, že návrh rozpočtu prešiel pripomienkovým konaním v Hospodárskej komisii 

UVLF, bol schválený vedením UVLF a Akademickým senátom UVLF. Poukázal  

na problémové miesta v príjmovej časti rozpočtu, ako aj na riziká vo výdavkovej časti. 

Rozpočet bol koncipovaný tak, aby okrem základných úloh univerzity bolo možné napr. 

stimulovať tvorivých pracovníkov k vyššej publikačnej aktivite. Ing. Stanislav Hreha, PhD. 

konštatoval, že ku kvalite rozpočtu sa bude dať zodpovedne vyjadriť až o rok. Ing. Róbert 

Schréter povedal, že na ďalšie obdobie je pripravený nový formát rozpočtu a rozpočet sa bude 

upravovať podľa aktuálnej potreby. JUDr. Ing. Ján Bílek sa opýtal na stanovisko zástupcu 

akademického senátu v SpR. Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. uviedol, že rokovania k návrhu 

rozpočtu boli pomerne tvrdé, kritické a akademický senát sa stotožnil s aktuálnym stavom 

a návrhom rozpočtu. MVDr. Miroslav Martinček sa opýtal, prečo medzi výdavkami nie sú 

plánované odpisy na novobudované budovy a poukázal na neadekvátne nízke výnosy 

z klinickej činnosti. Na jeho pripomienky a otázky odpovedal Ing. Róbert Schréter s tým, že 

existuje systém PROVET, ktorý dokáže identifikovať celý priebeh klinickej činnosti vrátane 

finančných operácií a že novobudované stavby budú zaradené do odpisov až v roku 2016. 

Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. uviedol, že ostrá diskusia k výsledkom klinickej činnosti 

prebehla aj v akademickom senáte. MVDr. Miroslav Martinček sa ďalej opýtal či skutočne 

Univerzitná lekáreň realizuje objednávky cez verejné obstarávanie a poukázal na nemožnosť 

konkurencieschopnosti v prípade, že je tomu tak. Ing. Róbert Schréter odpovedal, že žiaľ, 

právna úprava je v tomto smere zlá a je realizované verejné obstarávanie. 

 



Ad 9: 

 Ing. Ján Király navrhol, aby na najbližšie zasadanie SpR bol prizvaný aj audítor, ktorý 

vykonal audit. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. požiadala Ing. Stanislava Hrehu, PhD. 

o inštaláciu pitných automatov v areáli univerzity, ktorý prisľúbil realizáciu projektu podľa 

požiadaviek univerzity a možností dodávateľa – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD. informoval, že v zmysle svojho prísľubu Východoslovenská 

vodárenska spoločnosť, a.s. ponúkla univerzite možnosť využiť kapacity jej autobusu na 

akciu v Danišovciach v dňoch 9.-10.6.2015 za cenu 241,- Eur s DPH. Prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD. pozvala členov SpR UVLF na Majáles a MVDr. Miroslav Martinček 

informoval o konaní jazdeckých pretekov na Jazdeckom areáli UVLF v dňoch 6. – 7.6.2015, 

na ktoré taktiež pozval členov SpR UVLF. 

 

Ad 10: 

 Ing. Ján Király poďakoval všetkým za ich aktívnu účasť na zasadaní SpR UVLF 

a zasadanie SpR UVLF ukončil. 

 

Správna rada UVLF v Košiciach schválila (pomer hlasov v štruktúre za/proti/zdržal sa 

hlasovania): 

1. Program rokovania správnej rady (11/0/0). 

2. Uvedenie dĺžky funkčného obdobia predsedu a podpredsedu SpR v rokovacom poriadku 

SpR (11/0/0). 

3. Doc. MVDr. Petra Korima, CSc. za tajomníka SpR (11/0/0). 

4. Ing. Jána Királyho za predsedu SpR do konca jeho aktuálneho mandátu člena SpR 

(11/0/1). 

5. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2015 s výhradou, aby do konca mesiaca 

október bol rozpočet upravený podľa aktuálnych potrieb (12/0/0). 

6. Návrh na použitie kladného hospodárskeho výsledku UVLF za rok 2014 (12/0/0). 

7. Návrh zamerať sa na tie položky rozpočtu, ktoré boli nadhodnotené a podať správu 

o konkrétnych krokoch vedúcich k zlepšeniu hospodárenia univerzity (12/0/0). 

 

Správna rada UVLF v Košiciach vzala na vedomie: 

1. Informáciu o súhrne opatrení na vnútorné rezervy vedúce ku konsolidácii financií na 

UVLF v Košiciach a odporúča vedeniu UVLF v Košiciach pri nákupe strategických 

zariadení vyžiadať si stanovisko Hospodárskej komisie UVLF v Košiciach. 



2. Výročnú správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2014. 

3. Výročnú správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2014. 

 

Správna rada UVLF v Košiciach uložila: 

1. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane 

Mojžišovej, PhD. pripraviť materiál kontrolóra o konkrétnych problémoch, ktoré boli 

zistené. 

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia Správnej rady UVLF 

 

2. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane 

Mojžišovej, PhD. predložiť kompletnú správu audítora o výsledkoch auditu vykonaného 

na UVLF v Košiciach. 

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia Správnej rady UVLF 

 

3. Rektorke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane 

Mojžišovej, PhD. podať informáciu o výsledkoch komplexnej akreditácie UVLF 

v Košiciach. 

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia Správnej rady UVLF 

 

Zasadnutie SpR UVLF dňa 29.6.2015 

 

Prítomní: 9 členov SpR UVLF, SpR UVLF v Košiciach nebola uznášaniaschopná. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie správy auditora o skutočnostiach zistených pri vykonávaní 

auditu spolu so stanoviskom vedenia UVLF k tejto správe 

3. Záver 

 

 

 



Ad 1: 

Mimoriadne rokovanie SpR UVLF otvoril jej predseda Ing. Ján Király. Predseda SpR 

UVLF uviedol, že zasadanie mimoriadnej SpR sa malo uskutočniť na základe písomnej 

žiadosti audítora a rektorky UVLF. Napriek skutočnosti, že SpR UVLF nebola 

uznášaniaschopná, predseda SpR UVLF dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia 

SpR UVLF. Všetci prítomní hlasovali za predložený program. 

 

Ad 2: 

Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király upozornil, že ku správe audítora SpR UVLF 

nemôže zaujať stanovisko. Poukázal na skutočnosť, že  list manažmentu UVLF – Správa pre 

vedenie účtovnej jednotky o zisteniach počas auditu, ktorý bol zaslaný členom SpR, nespĺňal  

požadované podmienky, cit.: „jej sprístupnenie tretím stranám by nebolo vhodné,“ koniec 

citácie. K predloženej správe predseda SpR UVLF poukázal na zásadný nedostatok zo strany 

audítora k niektorým uvedeným skutočnostiam, napr. audítor nemal možnosť nahliadnuť do 

zápisníc, nemal možnosť overiť dokumentáciu neziskovej organizácie STIMUL a ARDO. 

Predseda SpR UVLF,  na základe skutočností uvedených v predloženej správe  žiada, aby 

audítor zaslal záverečnú správu z auditu. Ing. Ján Király pri hodnotení predloženej správy 

poukázal na dve roviny uvedených zistení, a to na rovinu právnu a trestno-právnu a na rovinu 

etickú. Podľa predsedu SpR UVLF Kolektívna zmluva na rok 2015 nie je v poriadku 

a upozornil na skutočnosť, že na UVLF 7 rokov nebola vytvorená, resp. obsadená funkcia 

kontrolóra. 

Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., uviedla, že jej snahou je ochrana 

univerzity a nezrovnalosti zistené audítorom v oblasti účtovania boli následne odstránené 

a opatrenia boli implementované do vnútorných predpisov univerzity. Niektoré  zistenia boli 

riešené Akademickým senátom univerzity (ďalej len „AS“), išlo hlavne o nevýhodné zmluvy 

a tiež zistenia  uvedené v bodoch 2 a 3 „Správy pre vedenie účtovnej jednotky o zisteniach 

počas auditu.“ Rektorka ďalej uviedla, že škola musí prijať opatrenia za účelom odstránenia 

zistených nedostatkov.      

JUDr. Ing. Ján Bílek upozornil na skutočnosť, že SpR UVLF nie je uznášania schopná. 

Ďalej požiadal, aby v poslednej zápisnici zo zasadania SpR UVLF bola doplnená jeho 

požiadavka  v zmysle § 16b zákona o vysokých školách, že SpR UVLF je povinná schváliť 

výročnú správu UVLF v Košiciach za rok 2014. Ďalej mal pripomienku, aby pozvánky  na 

zasadanie SpR UVLF boli zasielané 30 dní pred zasadnutím. Poukázal na znenie § 20 bod 3   

zákona o vysokých školách, že správa audítora musí byť schválená SpR UVLF. Navrhol 



požiadať kontrolóra UVLF v Košiciach o získanie  účtovných dokladov k neziskovým 

organizáciám STIMUL a ARDO. 

MVDr. Miroslav Martinček poukázal na skutočnosť, že v predloženej správe chýba 

stanovisko k vedeniu účtovníctva a predložená správa nie je audítorská správa. Predseda SpR 

UVLF Ing. Ján Király upozornil na dôslednejšie kontrolovanie finančných tokov a samotného 

systému účtovníctva. MVDr. Miroslav Martinček vzniesol pripomienku ku stanovisku 

audítora, že nemal možnosť overiť niektoré písomné doklady.  

Ing. Jozef Hurný, PhD. sa opýtal na systém vykonávania auditov na UVLF 

v Košiciach. Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. uviedla, že audit bol 

objednaný na roky dozadu a na univerzite je nastavený systém 1x za 3 roky. Predseda SpR 

Ing. Ján Király navrhol, aby bol audit na UVLF vykonávaný 1x ročne. Ing. Jozef Hurný, PhD. 

požiadal o predloženie ostatnej audítorskej správy z auditu vykonaného na univerzite a tiež 

požiadal porovnať výdavky reprezentačného fondu aspoň 3 roky dozadu a navrhol stretnutie 

s audítorom. Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. uviedla, že  čerpanie 

reprezentačného fondu bolo v roku 2014 značne zvýšené. K  čerpaniu finančnému rozpočtu 

v roku 2015 sa vykonáva kontrola čerpania mesačne. 

MVDr. Ladislav Stodola požiadal, aby sa SpR UVLF stretávala podľa potreby, potom 

poukázal na  právomoci SpR UVLF. Upozornil na nedostatok pri odovzdávaní/neodovzdávaní 

agendy a funkcie kvestorky a poukázal na potrebu dať túto skutočnosť  preveriť právne. 

Navrhol vykonávanie auditu 1x ročne. Poukázal na chybu, že na univerzite nebola 7 rokov 

vytvorená funkcia kontrolóra. Navrhol vytvoriť samostatné oddelenie verejného obstarávania, 

spojiť personálne a mzdové oddelenie a aby  kontrolór bol nezávislý, ale priamo podriadený 

rektorke univerzity. Ďalej navrhol, aby pri prejednávaní rozpočtu a tvorbe  hospodárskych 

zmlúv bol prítomný kvestor a kontrolór. 

Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. tiež navrhol vykonávanie auditu 1x ročne. Upozornil, 

že za neziskové  organizácie  STIMUL a ARDO bola priamo zodpovedná bývalá kvestorka 

univerzity a upozornil, že za zistený stav bol priamo zodpovedný bývalý štatutár univerzity 

a položil otázku, prečo to nerieši. Upozornil, aby sme v prípade  neziskových organizácií  

STIMUL a ARDO neklamali sami seba. Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király poukázal  

na potrebu dať SpR UVLF zákonné väčšie právomoci.  Rektorka UVLF prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD. uviedla, že  aj napriek vynaloženému úsiliu nie je možné dostať  

sa k materiálom neziskových organizácií  STIMUL a ARDO. JUDr. Ing. Ján Bílek, doporučil 

vyžiadať podklady vo vzťahu k predmetným neziskovým organizáciám od daňového úradu. 

Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király doporučil väčšiu symbiózu AS a SpR UVLF.  



Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. upozornil na skutočnosť, že v predchádzajúcom období nebola 

povinnosť  zverejňovať faktúry, čím bola značne oklieštená kontrolná úloha AS. 

Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király požiadal, aby audítor doplnil materiály, ktoré 

nemal poskytnuté. MVDr. Miroslav Martinček upozornil, že výber audítora je podmienený 

štatutárom, tak prečo potom audítor uvádza nekompletné materiály. Jakub Nemeček upozornil 

na nesprístupnené informácie audítorovi a navrhol vykonávanie auditu 1x ročne. MVDr. 

Anton Pajerský, CSc. sa v plnom rozsahu stotožnil s návrhmi  MVDr. Ladislava Stodolu, 

ktoré  sa týkali štrukturálnych zmien niektorých oddelení univerzity. V stanovisku 

k nepredloženým materiálom upozornil na nutnú archiváciu účtovných dokladov a na 

možnosť získania chýbajúcich materiálov týmto spôsobom. Ing. Milan Dolný poukázal na 

potrebu  väčšej spolupráce SpR UVLF so štatutárom univerzity a požiadal, aby o výsledkoch, 

ktoré boli schválené AS informoval SpR UVLF štatutár univerzity. Upozornil tiež na 

skutočnosť, že jediným štatutárom univerzity je rektorka a to vo vzťahu 

 k právomocí a zodpovedností. Ďalej upozornil na niektoré neúplné stanoviská audítora. 

Opýtal sa, čo môže urobiť v zmysle svojich právomoci SpR UVLF s personálnymi otázkami 

vo vzťahu k výsledkom auditu? 

Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. otvoril otázku predaja pozemkov na výstavbu nových 

internátov na Podhradovej ulici. Uviedol, že predajná suma cca 15 mil. Sk mala byť 

v depozite u notára a nemalo sa s ňou nakladať bez predchádzajúceho súhlasu AS a SpR 

UVLF. Opýtal sa, kedy dala SpR UVLF súhlas na ich rozpustenie na bežných účtoch 

univerzity? MVDr. Miroslav Martinček uviedol, že SpR UVLF o týchto skutočnostiach 

nevedela a že SpR UVLF nedostávala v tomto prípade korektné informácie. Predseda SpR 

UVLF Ing. Ján Király povedal, že toto nikto nespochybňuje. Rektorka UVLF prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, PhD. uviedla, že UVLF je verejná vysoká škola, ktorá disponuje 

s prostriedkami štátu, nie je súkromnou firmou a že správa audítora je predbežná a určite 

žiadne závažné zistené skutočnosti nebudú „zametené pod koberec“. Predseda SpR Ing. Ján 

Király upozornil na opatrnosť vo vzťahu k prípadnému trestnému oznámeniu. MVDr. 

Miroslav Martinček sa opýtal, či bolo vo výročných správach o hospodárení uvedené, že 

došlo k použitiu sumy uvedenej doc. Lazarom? 

Predseda SpR Ing. Ján Király dal hlasovať o tom, že prítomní členovia SpR berú na 

vedomie správu audítora a jeho zistenia, ďalej že berú na vedomie List vedenia UVLF 

k zisteným skutočnostiam. Za hlasovali 8 členovia a proti jeden člen SpR. 

Prítomní členovia SpR odporučili rektorke UVLF prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., 

aby bol audit vykonávaný 1 x ročne; aby bol zriadený útvar pre verejné obstarávanie; aby pri 



výbere audítora bol vo výberovej komisii prítomný aj zástupca SpR UVLF; aby kontrolór 

UVLF bol v riadiacej pôsobnosti rektorky UVLF a aby JUDr. Ing. Ján Bílek pripravil návrh 

novely Štatútu SpR UVLF. Za odporúčania hlasovali 8 členovia a proti jeden člen SpR. 

 

Ad 3: 

 Ing. Ján Király poďakoval všetkým za ich aktívnu účasť na zasadaní SpR UVLF 

a zasadanie SpR UVLF ukončil. 

 

 

Zloženie SpR UVLF v Košiciach a účasť jej členov  

na zasadnutiach SpR UVLF v roku 2015 

Člen SpR UVLF Funkčné 

obdobie 

Zasadnutie SpR UVLF dňa 

25.3.2015 25.5.2015 29.6.2015 

JUDr. Ing. Ján Bílek 16.8.2013 –  

15.8.2019 

P P P 

Prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD. 19.4.2011 – 

18.4.2015 

P - - 

Ing. Milan Dolný 28.8.2014 – 

27.8.2020 

P P P 

Ing. Gabriel Fisher, PhD. 23. 4. 2009 – 

22.4.2015  

P - - 

Ing. Stanislav Hreha, PhD.  16.1.2012 –

15.1.2018 

P P   N/O 

Ing. Jozef Hurný, PhD. 20.7.2015-

19.7.2021 

P P P 

Ing. Ján Király 24.4.2015 – 

23.4.2021 

P P P 

Ing. Jaroslav Kiska 24.4.2015 – 

23.4.2021 

-   N/O   N/O 

Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. 24.4.2015 – 

23.4.2019 

- P P 

MVDr. Miroslav Martinček 16.1.2012 –

15.1.2018 

P P P 



Ing. Ján Molnár 24.4.2014 – 

23.4.2020 

P   N/O   N/O 

Jakub Nemček  24.4.2014 –

23.4.2016 

P P P 

MVDr. Anton Pajerský, CSc. 15. 3. 2012 – 

14.3.2018 

P P P 

MUDr. Richard Raši, PhD. MPH 24.4.2015 – 

23.4.2021 

- P   N/O 

Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. 15. 3. 2012 – 

14.3.2018 

P P   N/O 

MVDr. Ladislav Stodola  24.4. 

24.4.2015 – 

23.4.2021 

- P P 

 

Vysvetlivky: 

P  – prítomný 

N/O  – neprítomný/ospravedlnený 

 


