
  

 
  

 
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach konaného dňa 10.12. 2018 o 1100 hod. veľkej zasadačke Rektorátu UVLF  

v Košiciach na Komenského ul. č. 73 v Košiciach 

 

Prítomní: 11 členov Správnej rady UVLF v Košiciach podľa archivovanej prezenčnej listiny, 

Správna rada UVLF v Košiciach bola uznášaniaschopná. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácia o stave rozvojových aktivít a o aktuálnych úlohách na UVLF  

v Košiciach 

4. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/2018 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad 1: 

 Zasadnutie Správnej rady (ďalej len „SpR“) Univerzity veterinárskeho lekárstva  

a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) otvoril jej predseda Ing. Ján Király, ktorý privítal 

členov SpR UVLF a hostí. Zablahoželal rektorke UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, 

PhD. k zvoleniu za kandidátku na rektorku UVLF pre funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. 

Predstavil nových členov SpR UVLF v Košiciach Mgr. Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa 

sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR a MVDr. Annu Ondovú, riaditeľku RVPS Košice-mesto. SpR 

UVLF schválila program zasadnutia a  overovateľov zápisnice - Ing. Milana Dolného a Ing. 

Stanislava Hrehu, PhD. 

 

Ad 2: 

 Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király vyzval tajomníka SpR UVLF doc. MVDr. Petra 

Korima, CSc., aby informoval o uzneseniach SpR UVLF, ktoré mali byť splnené ku dňu aktuálneho 

zasadnutia SpR UVLF. 



Prvým uznesením SpR UVLF uložila rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. 

Jane Mojžišovej, PhD. podávať každoročne na prvom zasadaní SpR UVLF v nasledujúcom 

kalendárnom roku Správu o činnosti kontrolórky UVLF za ukončený kalendárny rok. Priebežnú 

správu predniesla kontrolórka UVLF Ing. Edita Krettová, ktorá uviedla, že zo 6 plánovaných 

kontrol je 5 ukončených a šiesta je pred ukončením. Výsledky kontrol budú prezentované na prvom 

zasadnutí SpR UVLF v roku 2019. 

 Druhým uznesením SpR UVLF uložila rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. 

Jane Mojžišovej, PhD. zvážiť zriadenie útvaru pre styk s verejnosťou. Rektorka univerzity 

informovala, že do pracovného pomeru bola prijatá hovorkyňa univerzity. Ku zriadeniu 

samostatného útvaru, po prehodnotení vytýčeného cieľa a zhodnotení ekonomických nárokov, 

nedošlo a doterajšie skúsenosti poukazujú na správnosť rozhodnutia. 

 Tretím uznesením SpR UVLF uložila predsedovi SpR UVLF Ing. Jánovi Királyovi vyvinúť 

aktivity smerom k nepravdivým medializovaným informáciám o UVLF. Predseda SpR UVLF 

informoval členov SpR UVLF o vykonaných aktivitách a ich výsledku. 

 V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Ján Király a MVDr. Ladislav 

Stodola. 

 

Ad 3: 

 O stave rozvojových aktivít a o aktuálnych úlohách na UVLF informovali rektorka 

univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, 

PhD. Bola podaná informácia o realizácii nového oplotenia UVLF na Kostolianskej ceste 

s pokračovaním na Národnú triedu podľa historickej predlohy, o stave realizácie prípojky vody na 

ÚZ Rozhanovce, o havarijnom stave Pavilónu morfologických disciplín a o schválení žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, na základe ktorých budú v roku 

2019 realizované práce na troch pavilónoch vedúce ku zníženiu energetickej náročnosti budov. 

V diskusii vystúpili s rôznymi návrhmi k riešeniu problému so statikou Pavilónu morfologických 

disciplín MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., Ing. Ján Király, Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Stanislav Hreha, 

PhD., MVDr. Ladislav Stodola a doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. Rektorka univerzity zdôraznila, že 

rok 2019 bude z finančného hľadiska mimoriadne náročný, nakoľko okrem uvedených skutočnosti 

s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k zníženiu dotácie pre univerzitu a ďalšie finančné náklady 

si bude vyžadovať dôstojné zabezpečenie osláv 70. výročia vzniku inštitúcie. 

 

 

 



Ad 4: 

 Výročnú správu o kvalite UVLF za akademický rok 2017/2018 uviedla rektorka univerzity 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Vo svojom vystúpení vyzdvihla výrazný pokrok 

v hodnotení kvality, čo sa prejavilo aj v umiestnení univerzity v súťaži Národná cena za kvalitu SR 

2018, kde získala ocenenie Ocenený finalista, čo v praxi znamená 2. miesto a najlepší výsledok 

medzi vysokými školami. V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek a Mgr. Jozef Jurkovič, 

ktorí vyzdvihli koncepciu a úroveň správy, poukázali na drobné technické nedostatky, ktoré sú 

odstrániteľné, a najmä ocenili jedinečnosť správy v slovenskom vysokoškolskom prostredí. 

 

Ad 5: 

 V bode rôzne vystúpila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá 

informovala členov SpR UVLF o aktuálnom stave v poľovnom revíri Bažantnica a o alternatívach 

súvisiacich so vzniknutou situáciou. V diskusii k tomuto bodu vystúpili Ing. Ján Király, MVDr. 

Gabriel Csicsai, doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. a Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek. Doc. MVDr. Peter 

Lazár, PhD. informoval prítomných členov SpR UVLF, že listom adresovaným predsedovi SpR 

UVLF Ing. Jánovi Királyovi sa k 31.12.2018 vzdáva členstva v SpR UVLF ako avizovaný krok 

v súvislosti s jeho zvolením za predsedu Akademického senátu UVLF v Košiciach. V neverejnej 

časti zasadnutia SpR UVLF schválila úpravu platu rektorky UVLF a odmenu rektorke UVLF za 

výsledky dosiahnuté v roku 2018. 

  

Ad 10: 

 Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király poďakoval prítomným členom SpR UVLF a hosťom za 

účasť, diskusiu a predložené návrhy.  

 

Správna rada UVLF v Košiciach schvaľuje (pomerom hlasov v štruktúre za/proti/zdržal sa): 

1. Program zasadnutia SpR UVLF (11/0/0). 

2. Overovateľov zápisnice zo zasadnutia SpR UVLF v Košiciach - Ing. Milana Dolného a Ing. 

Stanislava Hrehu, PhD. (11/0/0). 

3. Úpravu platu rektorky UVLF v Košiciach (11/0/0). 

4. Odmenu rektorke UVLF v Košiciach (11/0/0). 

5. Postup vedenia UVLF v Košiciach v súvislosti s nepredĺžením nájomnej zmluvy 

s väčšinovým vlastníkom pozemkov pod poľovným revírom Bažantnica (11/0/0). 

 



Správna rada UVLF v Košiciach berie na vedomie (pomerom hlasov v štruktúre za/proti/zdržal 

sa): 

1. Priebežnú správu o vykonaných kontrolách na UVLF v Košiciach v roku 2018 (11/0/0). 

2. Informáciu rektorky UVLF v Košiciach o zabezpečení efektívnejšieho styku UVLF 

v Košiciach s verejnosťou (11/0/0). 

3. Informáciu predsedu SpR UVLF a aktivitách vykonaných na elimináciu nekorektných  

informácií o UVLF v Košiciach v médiách (11/0/0). 

4. Informácie rektorky UVLF v Košiciach o stave rozvojových aktivít a o aktuálnych úlohách 

UVLF v Košiciach (11/0/0). 

5. Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za AR 2017/2018 (10/0/1). 

 

Správna rada UVLF v Košiciach ukladá (pomerom hlasov v štruktúre za/proti/zdržal sa): 

1. Rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. a predsedovi SpR 

UVLF v Košiciach Ing. Jánovi Királyovi informovať listom MŠVVaŠ SR ohľadom 

havarijnej situácie v Pavilóne morfologických disciplín (11/0/0). 

Termín: na prvom zasadaní SpR UVLF v nasledujúcom kalendárnom roku 

 

 

Zapísal: 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.  ............................................................ 

 

 

Overili: 

Ing. Milan Dolný    ............................................................ 

 

 

 

Ing. Stanislav Hreha, PhD.   ............................................................ 

 

 

Schválil:  

Ing. Ján Király    ............................................................. 

 


