SPRÁVA
o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach za rok 2011
Zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach (ďalej „UVLF v Košiciach“) sa riadili v zmysle jej štatútu
a rokovacieho poriadku.
V roku 2011 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Správnej rady UVLF v
Košiciach.
Zasadnutia viedol jej predseda, Ing. Ján Király za prítomnosti rektora
univerzity prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., kvestorky JUDr. Silvie Rolfovej
a podľa programu boli prizývaní prorektori a predseda akademického senátu.
Zasadnutie správnej rady 14. 12. 2011 nebolo uznášaniaschopné, nakoľko
štyrom členom správnej rady uplynulo 6-ročné funkčné obdobie a noví členovia
správnej rady, ktorých vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky na návrh rektora, ešte vymenovaní neboli. Ďalší traja
členovia sa z rokovania správnej rady ospravedlnili.
Priebeh rokovaní:
Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 16. 5. 2011 na Účelovom zariadení
pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
1. Otvorenie
Rokovanie Správnej rady UVLF v Košiciach otvoril a viedol jej predseda Ing.
Ján Király.
Úvodom predseda správnej rady v mene svojom ako aj v mene ostatných
členov správnej rady zablahoželal rektorovi univerzity ako aj ostatným členom
vedenia k opätovnému zvoleniu do funkcie.
2. Odovzdanie dekrétov novým členom Správnej rady UVLF v Košiciach
Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., odovzdal dekréty členov
Správnej rady UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jánovi Dianovskému, PhD., na 4ročné funkčné obdobie a Petrovi Nováčkovi na 2-ročné funkčné obdobie.
Rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., zároveň pri tejto
príležitosti vyjadril poďakovanie Natálii Stracenskej, doterajšej členke správnej
rady, ktorej uplynulo funkčné obdobie v správnej rade.
3. Kontrola uznesení
Na rokovaní Správnej rady UVLF v Košiciach konanej dňa 25.5.2010 bolo
uložené nasledovné uznesenie:
a) pripraviť analýzu a cenový návrh na zvýšenie cien ubytovania na
študentských domovoch.
Uznesenie splnené.
Na základe ústnej informácie kvestorky na zasadnutí správnej rady konanej 6.
12. 2010 bolo uznesenie čiastočne splnené s tým, že cenový návrh bol
pripravený, avšak jeho platnosť bola podmienená schválením v akademickom
senáte, najmä jeho študentskou komorou.
Akademický senát UVLF v Košiciach dňa 21. 3. 2011 schválil spracovaný
cenový návrh nájomného na študentských domovoch. Ceny nájomného boli

upravené v nadväznosti na predpokladaný nárast cien médií a DPH. Cena
nájomného sa navýšila o 11,27% na ubytovanie jednej osoby vo všetkých
kategóriách.
Na rokovaní Správnej rady UVLF v Košiciach konanej dňa 6.12.2010 boli
uložené nasledovné uznesenia:
a) pripraviť písomný návrh koncepcie zníženia energetickej náročnosti
a prevádzkových nákladov UVLF v Košiciach (elektrická energia, plyn, vodné
a stočné) v nadväznosti na vykonanú analýzu možných úspor vrátane
dynamického súťažného nákupu médií v roku 2011 s ohľadom na existujúce
zmluvné vzťahy a možnosť ich vypovedania.
Uznesenie sa prolonguje do najbližšieho zasadnutia správnej rady s tým, že
písomný návrh bude vypracovaný po:
- vykonaní monitoringu spotreby elektrických médií a vykonaní zberu
a vyhodnotení dát získaných dodávateľom tejto služby spoločnosti Remia, s. r.
o., s ktorou UVLF v Košiciach uzavrela za týmto účelom zmluvu a
- spracovaní štúdie na komplexné posúdenie využívania elektrických médií so
zameraním na budúci rozvoj UVLF v Košiciach spracovávanej Suvel, s. r. o.,
s ktorou UVLF v Košiciach uzavrela za týmto účelom zmluvu.
Na najbližšie zasadnutie správnej rady pripraví kvestorka UVLF v Košiciach
aktuálnu informáciu o priebehu spotreby a možnostiach dočasných opatrení
smerujúcich k dosiahnutiu úspor médií s ohľadom na existujúce zmluvné vzťahy.
b) pripraviť zámer rozvoja Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb
a včiel v Rozhanovciach v pracovnej diskusii s odborným konzultačným tímom
menovaným predsedom správnej rady Ing. J. Királym v zložení: J. Bílek, J.
Molnár a I. Urbančík, rektor, kvestorka, vedúci ÚZ v Rozhanovciach.
Uznesenie sa prolonguje s tým, že konzultačný tím sa stretne najneskôr do
30. 6. 2011 po obsadení funkcie vedúceho účelového zariadenia.
4. Správa o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach za rok 2010
Správu o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach v súlade so zákonom č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predniesol Ing. Ján Király, predseda Správnej rady UVLF v Košiciach.
Správa obsahuje informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na
zasadnutiach a súpis rozhodnutí, ktoré v priebehu roku 2010 prijala v súlade so
zákonom o vysokých školách.
Uvedená správa je zverejnená na webovom sídle Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach: www.uvlf.sk
5. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
rok 2010
Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
rok 2010 bola spracovaná v súlade so smernicou MŠ SR č. 8/2010-R z 18.
februára 2010, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy
o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy.
Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
rok 2010 uviedol rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Za najvýznamnejšie výsledky univerzity v roku 2010 možno považovať:
- zmenu názvu a zmenu loga univerzity s účinnosťou od 15. 1. 2010,
- začatie výučby v spoločnom bakalárskom študijnom programe animal science
s nórskou University of Norland v Bodø od ak. roku 2010/2011; absolventom
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po úspešnom ukončení štúdia bude udelený titul „Joint Bachelor Degree in
Animal Science“ (BSc.),
- začatie výučby v študijnom programe trh a kvalita potravín, dvojročnom
magisterskom štúdiu v slovenskom jazyku, ktoré sa realizuje od
akademického roku 2010/2011 v dennej a externej forme; absolventom po
úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „Mgr.“ (magister),
- akreditáciu
nového
študijného
programu
toxikológia
na 3.
stupni
vysokoškolského vzdelávania, čo z hľadiska ďalšieho rozvoja študijného
programu farmácia považujeme za veľmi dôležité,
- ukončenie rekonštrukcie pavilónu chémie financovanej z prostriedkov MŠVaV
SR a prostriedkov vlastných a otvorenie výučby v jeho priestoroch od ak. roku
2010/2011,
- ukončenie z vlastných prostriedkov financovanej rekonštrukcie ďalších
výučbových priestorov univerzity a jej účelových zariadení (ústav
farmakológie, ústav fyziológie, ústav výživy a dietetiky, ústav súdneho
a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky, jazdecká hala na JA,
priestory pre klinickú výučbu na ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica),
- začatie výstavby pavilónu č. 18 – polyfunkčného objektu pre kliniku koní
a kliniku prežúvavcov financovanej z prostriedkov MŠVaV SR,
- úspešná implementácia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré súvisia
s rozvojom univerzity vo všetkých oblastiach jej činnosti.
Rektor záverom svojho vystúpenia informoval členov správnej rady o zaradení
univerzity na zoznam „visited and approved establishments“, t. j. navštívených
a potvrdených
európskych
veterinárnych
škôl
na
základe
výsledkov
medzinárodnej evalvácie a rozhodnutia Európskej asociácie škôl pre veterinárske
vzdelávanie (European Association of Establishments for Veterinary Education)
zo dňa 20. 4. 2011.
O hospodárskej časti výročnej správy uvedenej v kapitole XII informovala
kvestorka UVLF v Košiciach.
Úvodom konštatovala, že kladné hospodárske výsledky univerzity za ostatné
roky, t. j. od roku 2002, boli použité na vykrytie strát minulých rokov
vzniknutých z účtovných odpisov majetku obstaraného pred, ale aj po roku 2002.
Výšku straty v porovnaní s rokom 2005 sa podarilo do roku 2010 znížiť o 3,49 %.
Zároveň podotkla, že tabuľková časť správy je zostavená v zmysle metodiky
MŠVaV SR pre výročné správy a je ju potrebné vykladať vo vzájomných väzbách
s ohľadom na pravidlá účtovníctva a výkazníctva. Výpovednejším materiálom
dokumentujúcim financovanie UVLF v Košiciach v roku 2010 je výročná správa
o hospodárení za rok 2010.
6. Výročná správa o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach za rok 2010
Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach na rok 2010 uviedla JUDr. S. Rolfová, kvestorka univerzity.
Úvodom skonštatovala, že celkový hospodársky výsledok za rok 2010 bol
dosiahnutý záporný - 141.368,48 EUR. V hlavnej činnosti bola dosiahnutá strata
- 208 704,02 EUR, kým v podnikateľskej činnosti bol vykázaný kladný
hospodársky výsledok + 67.335,54 EUR.
Dôvodom uvedeného výsledku hospodárenia boli tieto kľúčové skutočnosti:
- v období ostatných rokov sa ustálil počet študentov bezmála na úrovni cca
2 000 študentov,
- výučbový proces prebieha v ekonomicky náročných podmienkach budov
v neuspokojivom technickom stave,
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naďalej trvá potreba zvyšovania kvality existujúcich výučbových priestorov
a obslužných priestorov,
- univerzite bola nesystémovým opatrením MŠVaV SR znížená dotácia na
bežných výdavkoch na mzdy, tovary a služby v objeme viac ako 400.000
EUR, čo predstavuje cca 50 % objemu potreby na krytie nákladov na
energie ročne,
- univerzita nadobudla k 1. 1. 2010 do majetku pavilón farmácie s odpismi,
- bola ukončená rekonštrukcia priestorov pavilónu chémie, kde sa technické
zhodnotenie prenieslo do nákladov v podobe odpisov,
- bola ukončená rekonštrukcia vnútorných ešte nedokončených priestorov
pavilónu farmácie, kde sa technické zhodnotenie rovnako prenieslo do
nákladov v podobe odpisov,
- začala sa realizácia novej investičnej akcie – klinické ustajňovacie priestory
– polyfunkčný pavilón č. 18,
- začala sa implementácia projektov zo ŠF EÚ, čo vyvolalo tlak na tvorbu
vlastných zdrojov v potrebe 5 %-ného spolufinancovania, čo predstavovalo
sumu 266.672 EUR, z toho na bežné výdavky 2.595 EUR a kapitálové
výdavky 264.076 EUR,
- implementácia priniesla so sebou nepokryté, t. j. vyvolané investície
v objeme viac ako 10 %,
- oproti roku 2009 vzrástli náklady v hlavnej činnosti pri poníženej dotácií
o 217.110,96 EUR pri poklese vlastných výnosov v hlavnej činnosti
o 189.621,07 EUR,
- stratové hospodárenie v hlavnej aj podnikateľskej činnosti za ostatné dva
roky na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v
Rozhanovciach,
- schodok peňažnej hotovosti a cenín vo výške 20.834,87 EUR,
- pokles výnosov v hlavnej činnosti nedotačnej a výrazný pokles výkonu
v klinickej činnosti v porovnaní s rokom 2009,
- pokles výnosov v hlavnej činnosti nedotačnej a zahraničnom štúdiu
z dôvodu kurzových strát v dolárovom režime.
Pohľadávky k 31. 12. 2010 predstavovali celkovú sumu 590.128,50 EUR,
z toho v hlavnej činnosti 427.930,24 EUR a v podnikateľskej činnosti 162.198,33
EUR.
Najväčší objem predstavujú pohľadávky zahraničného štúdia z neuhradeného
školného študentov a nevyrovnaného dlhu sprostredkovateľa, toho času
v riešení. Ostatné pohľadávky sú z obchodného styku krátkodobého charakteru.
-

7. Návrh rozpočtu (finančného plánu) Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach na rok 2011
Finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na
rok 2011 uviedla JUDr. S. Rolfová, kvestorka univerzity, spolu s dôvodovou
správou v štruktúre:
- schválená dotácia MŠ SR na rok 2011,
- plán bežných príjmov a výdavkov na rok 2011 z pohľadu cash flow, t. j.
z predpokladaných
reálnych
zdrojov
finančných
prostriedkov
podľa
jednotlivých úloh a činností v hlavnej a podnikateľskej činnosti,
- plán kapitálových príjmov; boli poskytnuté jednak kapitálové prostriedky
účelovo viazané na riešenie grantových úloh ako aj kapitálové prostriedky na
rozostavané stavby,
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-

plán
nákladov
a výnosov
na
rok
2011
z pohľadu
účtovníctva
a predpokladaného výsledku hospodárenia na úrovni hospodárskeho výsledku
roku 2010.

8. Rôzne
Predseda správnej rady pogratuloval univerzite k úspešnej medzinárodnej
evalvácii a predložil návrh na:
a) plat rektora UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., v súvislosti
so začatím jeho druhého funkčného obdobia od 1. 2. 2011,
b) odmenu rektora UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., za
zaradenie univerzity na zoznam „visited and approved establishments“, t. j.
navštívených a potvrdených európskych veterinárnych škôl na základe
výsledkov medzinárodnej evalvácie a rozhodnutia Európskej asociácie škôl pre
veterinárske vzdelávanie
(European Association of Establishments for
Veterinary Education) zo dňa 20. 4. 2011.
9. Záver
Predseda Správnej rady UVLF v Košiciach poďakoval prítomným za aktívnu
účasť a ukončil zasadnutie správnej rady.
Po ukončení jednania správnej rady bola vykonaná obhliadka Účelového
zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach.
Správna rada UVLF v Košiciach schválila:
1. Správu o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach za rok 2010.
2. Rozpočet a finančný plán Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach na rok 2011.
3. Plat rektora UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., s účinnosťou
od 1. 2. 2011, výška ktorého sa nemení.
4. Odmenu rektora UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., vo výške
jednomyseľne schválenej členmi správnej rady.
Správna rada UVLF v Košiciach zobrala na vedomie s pripomienkami a námetmi
členov Správnej rady UVLF v Košiciach:
1. Výročnú správu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za
rok 2010.
2. Výročnú správu o hospodárení Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach za rok 2010.
Zasadnutie Správnej rady UVLF v Košiciach 14. 12. 2011
1. Otvorenie
Rokovanie Správnej rady UVLF v Košiciach otvoril a viedol jej predseda Ing. J.
Király, ktorý privítal členov správnej rady a prizvaných hostí na jej zasadnutí.
Predseda správnej rady uviedol, že správna rada nie je uznášaniaschopná,
nakoľko štyrom členom správnej rady (Ing. Ján Dolný, Ing. Ján Farkáš, PhDr.
Imrich Urbančík, CSc., a RNDr. Rudolf Bauer, PhD.) uplynulo 6-ročné funkčné
obdobie a noví členovia správnej rady, ktorých vymenúva minister školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na návrh rektora, ešte vymenovaní
neboli. Ďalší traja členovia sa z rokovania správnej rady ospravedlnili.
Z uvedeného dôvodu predseda správnej rady navrhol, aby bod jednania
Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným
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spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom
v Zemplínskej Teplici bol prerokovaný per rollam – krátkou cestou v súlade s čl.
7 Rokovacieho poriadku Správnej rady UVLF v Košiciach až po doplnení členov
správnej rady. S uvedeným návrhom členovia správnej rady súhlasili.
2. Kontrola uznesení
Na rokovaní Správnej rady UVLF v Košiciach konanej dňa 6. 12. 2010 boli
uložené nasledovné uznesenia:
c) pripraviť písomný návrh koncepcie zníženia energetickej náročnosti
a prevádzkových nákladov UVLF v Košiciach (elektrická energia, plyn, vodné
a stočné) v nadväznosti na vykonanú analýzu možných úspor vrátane
dynamického súťažného nákupu médií v roku 2011 s ohľadom na existujúce
zmluvné vzťahy a možnosť ich vypovedania.
Na rokovaní Správnej rady UVLF v Košiciach konanej dňa 16. 5. 2011 bolo
uznesenie prolongované do najbližšieho zasadnutia správnej rady s tým, že
písomný návrh bude vypracovaný po:
- vykonaní monitoringu spotreby elektrických médií a vykonaní zberu
a vyhodnotení dát získaných dodávateľom tejto služby spoločnosti Remia, s. r.
o., s ktorou UVLF v Košiciach uzavrela za týmto účelom zmluvu a
- spracovaní štúdie na komplexné posúdenie využívania elektrických médií so
zameraním na budúci rozvoj UVLF v Košiciach spracovávanej spoločnosťou
Suvel, s. r. o., s ktorou UVLF v Košiciach uzavrela za týmto účelom zmluvu.
Na najbližšie zasadnutie správnej rady pripraví kvestorka UVLF v Košiciach
aktuálnu informáciu o priebehu spotreby a možnostiach dočasných opatrení
smerujúcich k dosiahnutiu úspor médií s ohľadom na existujúce zmluvné vzťahy.
Uznesenie splnené.
Kvestorka univerzity informovala, že na univerzite aktuálne prebieha
monitoring spotreby elektrických médií s dodávateľom tejto služby spoločnosťou
Remia, s. r. o., s tým, že ich vyhodnotenie bude k dispozícii najskôr ku koncu
roka 2012. Zároveň sa spracúva štúdia na komplexné posúdenie využívania
elektrických médií s ohľadom na predpokladaný budúci rozvoj univerzity
spoločnosťou Suvel, s. r. o.
Kvestorka ďalej informovala, že pripravuje podklady pre proces verejného
obstarávania elektrickej energie a plynu formou dynamického nákupu
elektronickou aukciou.
Ďalej bola podaná ústna štruktúrovaná informácia o súčasnom stave spotreby
elektrickej energie, plynu a vody v porovnaní s rokmi 2009 a 2010
a predpokladom ich spotreby do konca roku 2011, ako aj odhadom reálnych
úspor na základe už vykonaných úsporných opatrení a rekonštrukcií, kde ako
najvýznamnejšia sa javí úspora plynu na študentských domovoch po ich
zateplení a na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel
v Rozhanovciach po vykonaní rekonštrukcie v teplej odchovni bažantov.
Univerzita pripravuje podklady pre realizáciu rekonštrukcie vykurovacieho
systému a kotolne na obidvoch študentských domovoch a v centrálnom areáli
univerzity pre reguláciu vykurovacieho systému ako aj proces verejného
obstarávania takejto zákazky.
Informáciu k uvedenej problematike podá kvestorka na najbližšom zasadnutí
správnej rady.
d) pripraviť zámer rozvoja Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb
a včiel v Rozhanovciach v pracovnej diskusii s odborným konzultačným tímom
menovaným predsedom správnej rady Ing. J. Királym v zložení: J. Bílek, J.
Molnár a I. Urbančík, rektor, kvestorka, vedúci ÚZ v Rozhanovciach.
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Na rokovaní Správnej rady UVLF v Košiciach konanej dňa 16. 5. 2011 bolo
uznesenie prolongované do najbližšieho zasadnutia správnej rady s tým, že
konzultačný tím sa stretne najneskôr do 30. 6. 2011 po obsadení funkcie
vedúceho účelového zariadenia.
Uznesenie splnené.
Rektor univerzity informoval, že bol spracovaný komplexný materiál Návrh na
reštrukturalizáciu činnosti Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb
a včiel v Rozhanovciach a plán racionalizačných opatrení na zníženie nákladov.
V uvedenej súvislosti bol 6. 12. 2010 odvolaný bývalý vedúci ÚZ a boli začaté
zmeny smerujúce k ozdraveniu hospodárskej situácie zariadenia a k zníženiu
straty na úkor centrálnych zdrojov univerzity. Zariadenie prešlo reorganizáciou
po stránke personálneho obsadenia, kde došlo k zníženiu počtu zamestnancov
z 20 na 15. Bol prehodnotený cenník služieb a vykonané asanačné
a zverozdravotné opatrenia. Bol taktiež znížený objem produkcie vyliahnutých
bažantov o viac ako 2/3 na objem 5 – 6 tisíc kusov ročne ako aj rozsah
kmeňového kŕdľa. Bola vykonaná rekonštrukcia teplých odchovní smerujúca
k výraznému zníženiu spotreby elektrickej energie z dôvodu automatickej
regulácie a centrálneho riadenia teploty. Bol naplánovaný proces obnovy
a rekonštrukcie poľovných zariadení a opatrenia pre výkon práva poľovníctva
v uznaných poľovných revíroch univerzity. Materiál prešiel dôslednou odbornou
diskusiou členov odbornej komisie správnej rady
menovanej predsedom
správnej rady ad hoc.
3. Rozvojové a investičné aktivity UVLF v Košiciach v roku 2011
O najvýznamnejších rozvojových a investičných aktivitách UVLF v Košiciach
v roku 2011 z hľadiska zdroja ich financovania v písomnej aj ústnej forme
informovala kvestorka univerzity.
4. Skúsenosti a ďalšie zámery UVLF v Košiciach v oblasti čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov
UVLF v Košiciach sa v roku 2011 intenzívne venovala implementačnému
procesu schválených projektových zámerov v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj a Operačného programu Vzdelávanie pod riadiacim orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a sprostredkovateľským orgánom na základe delegovanej právomoci – Agentúrou
MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ, zároveň reagovala na novovyhlásené výzvy citovaných
operačných programov a hľadala možnosti získavania ďalších doplnkových
zdrojov.
Prehľad o implementácii uvedených projektov v štruktúre podľa operačných
programov a jednotlivých druhov oprávnených výdavkov ako aj v celkovom
finančnom objeme vyjadruje tabuľka, ktorá je súčasťou materiálu predloženého
členom správnej rady písomne.
Materiál obsahuje všetky projekty vrátane partnerských línií a oblasti
zamerania jednotlivých projektov.
Členovia správnej rady ďalej obdržali informáciu o postupe verejného
obstarávania v zmysle schválených rozpočtov projektov v rámci jednotlivých
operačných programov ako aj o realizovaných kontrolných postupoch Úradu pre
verejné obstarávanie.
Z ostatných
finančných
nástrojov
mimo
EÚ
univerzita
úspešne
implementovala v čase od roku 2007 do apríla 2011 projekt z Nórskeho
finančného mechanizmu so 100 % financovaním v objeme 501 770,50 EUR.
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Objem spolufinancovania jednotlivých projektov je vyčíslený v písomnom
komentári materiálu osobitne pre každý projekt.
5. Návrh na navýšenie základného imania o peňažný a nepeňažný vklad jediným
spoločníkom obchodnej spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, s. r. o., so sídlom
v Zemplínskej Teplici
Na návrh predsedu správnej rady uvedený bod jednania bude prerokovaný
per rollam – krátkou cestou v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady
UVLF v Košiciach po doplnení členov správnej rady. S uvedeným návrhom
členovia správnej rady súhlasili.
6. Rôzne
Rektor univerzity informoval členov správnej rady o ďalších významných
udalostiach, ktoré sa odohrali na univerzite a jej účelových zariadeniach od
ostatného zasadnutia správnej rady v máji 2011.
7. Záver
Predseda Správnej rady UVLF v Košiciach vyzdvihol spoluprácu správnej rady
s vedením univerzity a vyslovil uznanie v súvislosti s opätovným výborným
hodnotením univerzity nezávislou agentúrou ARRA.
Predseda správnej rady zároveň poďakoval prítomným za aktívnu účasť a
ukončil zasadnutie správnej rady.
Správna rada UVLF v Košiciach zobrala na vedomie s pripomienkami a námetmi
členov Správnej rady UVLF v Košiciach:
1. Rozvojové a investičné aktivity UVLF v Košiciach v roku 2011.
2. Skúsenosti a ďalšie zámery UVLF v Košiciach v oblasti čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Záver
Správna rada UVLF v Košiciach konštatuje, že správna rada pracovala
v zmysle platnej legislatívy o vysokých školách. Správa za rok 2011 obsahuje
základné údaje o činnosti správnej rady.
Členovia správnej rady poskytli univerzite odporúčania, rady, tvorivé podnety
ako aj rôznorodé stanoviská a skúsenosti za účelom ďalšieho rozvoja
a perspektívy UVLF v Košiciach.
Predseda správnej rady ďakuje členom správnej rady a vedeniu univerzity za
aktívny a konštruktívny prístup k prejednávaným bodom programu na
zasadnutiach.
Zloženie a účasť členov Správnej rady UVLF v Košiciach na zasadnutiach
v roku 2011 je uvedená v prílohe tejto správy.
Košice 16. 4. 2012
Ing. Ján Király, v. r.
predseda Správnej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
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Príloha
Zloženie Správnej rady UVLF v Košiciach
a účasť členov na jej zasadnutiach v roku 2011

Zasadnutie správnej rady dňa
16. 5. 2011
14. 12. 2011
P
N/UFO
P
P
P
P
N/O
N/UFO
P
P
N/O
N/UFO
P
P
P
P
P
P
N/O
N/O
P
N/O
P
P
N/O
N/O
P
N/UFO

Člen
správnej rady
1. Bauer Rudolf, RNDr.
2. Bílek Ján, JUDr. et Ing.
3. Dianovský Ján, prof. MVDr. PhD.
4. Dolný Ján, Ing.
5. Dolný Milan, Ing.
6. Farkáš Ján, Ing.
7. Fischer Gabriel, Ing.
8. Hurný Jozef, Ing.
9. Király Ján, Ing.
10.Knapík František, Ing.
11.Molnár Ján, Ing.
12.Nováček Peter
13.Trebuľa Zdenko, JUDr.
14.Urbančík Imrich, PhDr. CSc.
Vysvetlivky:

P – prítomný
N/O – neprítomný/ospravedlnený
N/UFO – neprítomný/uplynutie 6-ročného funkčného obdobia

9

