Správa
o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach za rok 2007

Správna rada UVL v Košiciach sa zišla v roku 2007 na troch zasadnutiach. Úlohou
správnej rady bolo presadzovať verejný záujem v činnosti univerzity, a to najmä
v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite
štátom. Správna rada bola oboznámená so svojimi právami, povinnosťami a rokovacím
poriadkom v zmysle zákona o VŠ č.131/2002 Z. z. a jeho novele

z 3. júla 2007

s účinnosťou od 1. septembra 2007.
Zasadnutia Správnej rady UVL viedol jej predseda Ing. Ján Király za prítomnosti
rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., a kvestorky univerzity JUDr. Silvie Rolfovej.
Podľa programu rokovania boli prizývaní prorektori univerzity a spravidla predseda
akademického senátu. Zasadnutia sa riadili podľa odsúhlaseného programu. Zasadnutia
správnej rady boli uznášaniaschopné. V jednom prípade sa hlasovalo per rollam.
Priebeh rokovaní:
1. zasadnutie Správnej rady UVL 10. 3. 2007
Na návrh rektora bol prerokovaný návrh na odpredaj nehnuteľného majetku –
pozemkov v k.ú. Košice, severné mesto, za účelom výstavby nových študentských
domovov. Správna rada na základe hlasovania udelila súhlas k prevodom tohto majetku
za cenu určenú znaleckým posudkom.
2. zasadnutie Správnej rady UVL 24. 8. 2007
Predseda Správnej rady UVL predstavil členom správnej rady nového rektora
univerzity, nových prorektorov, kvestorku a bol ustanovený nový tajomník Správnej rady
UVL v Košiciach.
Rektor –

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Prorektori –

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
–

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
-

prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
-

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
-

prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou

Kvestor –

JUDr. Silvia Rolfová

Tajomník Správnej rady UVL – JUDr. Silvia Rolfová
Rektor univerzity odovzdal novým členom Správnej rady UVL menovacie dekréty.
Hlavným bodom rokovania bola správa o činnosti UVL v Košiciach za rok 2006 a ďalší
zámer rozvoja UVL, výročná správa o hospodárení a finančný plán na rok 2007.
V správe o činnosti univerzity bolo komplexne hodnotené obdobie na prelome funkčných
období rektora a vedenia UVL. Základnou úlohou v činnosti univerzity bola a naďalej
zostáva kvalita jej výchovno-vzdelávacieho procesu

v súlade s požiadavkami smernice

EÚ upravujúcej veterinárske vzdelanie ako regulované povolanie. Kvalita výchovnovzdelávacieho procesu sa bude uberať cestou neextenzívneho rozvoja, čo znamená, že
univerzita v dlhodobom výhľade neuvažuje s otváraním nových študijných programov,
ale sústredí pozornosť na skvalitňovanie poskytovaného vzdelania vo všetkých študijných
programoch.

Významnou

udalosťou

v živote

univerzity

bolo

otvorenie

nového

magisterského študijného programu farmácia v ak. roku 2006-2007. Nové vedenie UVL
v Košiciach v oblasti vedy a výskumu v budúcnosti vytipuje priority univerzity. Dôležitou
súčasťou univerzity sú účelové zariadenia, ktorých činnosť sa podstatne upraví a hlavne
je potrebná ich prepojenosť na výchovno-vzdelávací proces, ktorému musí prioritne
slúžiť. Zároveň sa zlepší aj ekonomická efektívnosť.
Výročná správa o hospodárení UVL v Košiciach za rok 2006

konštatuje, že

hospodárenie za rok 2006 ukončila univerzita s kladným hospodárskym výsledkom. Na
kladnom výsledku sa podieľali najmä príjmy zo zahraničného štúdia (hlavná nedotačná
oblasť) a príjmy z podnikateľskej činnosti, predovšetkým z prenájmu majetku. Účelové
zariadenia vykázali v celkovom výsledku hospodárenia stratu, čo sa konštatuje ako
nepriaznivý jav. V hlavnej činnosti bol výsledok záporný, čo bolo

spôsobené najmä

zvýšením nákladov všeobecne a znášaním ťarchy odpisov aj z okruhu podnikateľskej
činnosti. V podnikateľskej činnosti do nákladov neboli zahrnuté odpisy majetku, čím sa
neodzrkadľuje reálny stav hospodárenia v podnikateľskej činnosti.
Finančný plán UVL v Košiciach uviedla kvestorka s dôvodovou správou v štruktúre.
Členovia

správnej

rady

reagovali

pripomienkami

k návrhu

plánu.

Finančný

plán

a rozpočet predpokladá dosiahnuť kladný hospodársky výsledok v roku 2007 s realizáciou
opatrení, ktoré nové vedenie univerzity začalo uplatňovať v personálnej a hospodárskej
oblasti. Členovia správnej rady sa zaviazali, že v niektorých konkrétnych činnostiach
budú nápomocní.
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Rektor UVL v Košiciach informoval členov správnej rady o správe Akreditačnej
komisie SR zo dňa 27. 4. 2007. V správe Akreditačnej komisie SR sa konštatuje, že UVL
v Košiciach spĺňa kritéria na zaradenie medzi výskumné univerzity.
Rektor univerzity a predseda Správnej rady UVL informovali členov správnej rady
o výsledkoch hodnotenia UVL V Košiciach Európskou asociáciou univerzít. Evalvačná
komisia uskutočnila dve návštevy 18. 4. – 20. 4. 2007 a 20. 5. – 23. 5. 2007. Pri
záverečnom hodnotiacom rokovaní, kde boli prítomní aj zástupcovia verejných zložiek,
bola konštatovaná predsedom evalvačnej komisie spokojnosť s činnosťou univerzity
a zároveň predseda komisie vyzdvihol vysokú vedeckú úroveň a profesionalizmus
pracovníkov univerzity. Hlavným odporúčaním evalvačnej komisie bolo i naďalej udržať
nefakultný model fungovania univerzity.
Správna rada schválila navýšenie základného imania v spoločnosti AGROPODNIK
SLAMOZ, s.r.o., o nepeňažný vklad vo výške 3 230 604,- Sk. UVL v Košiciach je jediným
spoločníkom v tejto obchodnej spoločnosti, ktorá zároveň participuje na výchovnovzdelávacom procese na univerzite.
Správna rada dodatočne (po už vykonanom hlasovaní per rollam zo dňa 10. 3. 2007)
schválila predaj pozemkov a zmluvu o budúcej zmluve na odpredaj pozemkov na
výstavbu

študentského

domova

so

súčasným

záväzkom

kupujúceho

garantovať

ubytovanie študentov univerzity po dobu 25 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o
kolaudácii stavby.
3. zasadnutie Správnej rady UVL 6.12.2007
Správna

rada

prerokovala

ekonomicko-finančnú

situáciu

a predpokladaný

hospodársky výsledok za rok 2007.
Predseda Správnej rady UVL informoval správnu radu o legislatívnych zmenách
o činnosti správnej rady po prijatí novely zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ. Predseda
upozornil na tieto právomoci správnej rady:
-

schvaľovanie rozpočtu UVL Košice

-

určovanie platu rektorovi univerzity

-

návrh kandidátov na funkciu rektora verejnej vysokej školy

Správna rada schválila plat a mzdové náležitosti rektorovi UVL v Košiciach.

3

Správna rada berie na vedomie a kladne hodnotí kroky vedenia UVL v Košiciach vo
využívaní

účelových

zariadení

univerzity,

účelné

využívanie

finančných

zdrojov

a pravidelné prehodnocovanie zdrojov a nákladov.
Záver
Predseda správnej rady konštatuje, že Správna rada UVL v Košiciach pracovala
v zmysle platnej legislatívy o VŠ. Členovia správnej rady konštruktívne reagovali na
prerokovávané programové tézy na jednotlivých zasadaniach. Predseda správnej rady
záverom ďakuje za aktívny prístup tým členom správnej rady a vedenia UVL v Košiciach,
ktorí sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí správnej rady.
Niektorí členovia Správnej rady UVL v Košiciach sa nezúčastnili na jej zasadnutiach.
ani raz.
Zloženie a účasť členov Správnej rady UVL v Košiciach na jej zasadnutiach v roku
2007 je uvedená v prílohe.

Košice 31. 3. 2008

Ing. Ján Király, v. r.
predseda Správnej rady
UVL v Košiciach
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Príloha
Zloženie a účasť členov Správnej rady UVL v Košiciach
na jej zasadnutiach v roku 2007

Správna rada UVL v Košiciach pracovala v roku 2007
do 10. 3. 2007 v zložení s účasťou:
Člen
správnej rady
1. Bauer Rudolf, RNDr.
2. Bílek Ján, JUDr. et Ing.
3. Bizoňová Eva, Ing.
4. Bugarský Andrej, prof. MVDr. PhD.
5. Dolný Ján, Ing.
6. Farkáš Ján, Ing.
7. Fischer Gabriel, Ing.
8. Király Ján, Ing.
9. Kosár Jozef, Ing.
10. Kovačičová Zdenka
11. Kovalík Marcel, MVDr.
12. Rosival Ivan, prof. MVDr. PhD.
13. Slabej Ján, MVDr.
14. Urbančík Imrich, PhDr. CSc.

Zasadnutie správnej rady dňa
10. 3. 2007
N/N
P
P
P
N/O
P
N/O
P
P
P
N/O
P
P
P

Správna rada UVL v Košiciach pracovala v roku 2007
po 10. 3. 2007 v zložení s účasťou:
Člen
správnej rady
1. Bauer Rudolf, RNDr.
2. Bílek Ján, JUDr. et Ing.
3. Dianovský Ján, prof. MVDr.
PhD.
4. Dolný Ján, Ing.
5. Farkáš Ján, Ing.
6. Fischer Gabriel, Ing.
7. Király Ján, Ing.
8. Knapík František, Ing.
9. Kosár Jozef, Ing.
10. Kovačičová Zdenka
11. Smitka Peter
12. Trebuľa Zdenko, JUDr.
13. Urbančík Imrich, PhDr. CSc.

Zasadnutie správnej rady dňa
24. 8. 2007
6. 12. 2008
N/0
N/O
P
P
P
P
P
P
P
P
N/O
N/O
P
P
P
P

Vysvetlivky:
P – prítomný
N/O – neprítomný/ospravedlnený
N/N – neprítomný/neospravedlnený
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P
P
P
P
N/O
N/O
P
P
P
P
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