Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach konaného dňa 14.5. 2018 o 1300 hod. veľkej zasadačke Rektorátu UVLF
v Košiciach na Komenského ul. č. 73 v Košiciach

Prítomní:

10 členov Správnej rady UVLF v Košiciach podľa prezenčnej listiny (je v archíve
evidovaných materiálov), Správna rada UVLF v Košiciach bola uznášaniaschopná.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach za rok 2017
4. Správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2017
5. Správa o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017
6. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku UVLF v Košiciach za rok
2017
7. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2018
8. Správa kontrolórky UVLF v Košiciach za rok 2017
9. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti v okrese Košice - okolie,
obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce
10. Rôzne
11. 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. SpR UVLF schválila program zasadnutia. SpR UVLF za overovateľov
zápisnice schválila Dr. h. c. JUDr. Jána Bíleka a MVDr. Miroslava Martinčeka.

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. predložiť Správu kontrolórky UVLF za rok 2017. Nakoľko táto správa bola
samostatným bodom programu, navrhla rektorka UVLF v Košiciach, aby bola správa podaná
v samostatnom bode, s čím SpR UVLF vyjadrila súhlas. O správe v samostatnom bode informovala
kontrolórka UVLF Ing. Edita Krettová.
Druhým uznesením SpR UVLF uložila rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.
Jane Mojžišovej, PhD. predložiť správu o súdnych a pracovných sporoch. Rektorka UVLF členov
SpR UVLF informovala o súdnom spore, ktorý bol Krajským súdom v Košiciach rozhodnutý
v prospech UVLF. V súdnom spore s IMS je konanie zastavené a jeden zamestnanec UVLF podal
žalobu o neplatnosti odvolania z funkcie vedúceho zamestnanca.
Tretím uznesením SpR UVLF uložila predsedovi SpR UVLF Ing. Jánovi Királyovi osloviť
Ing. Jaroslava Kisku ohľadom jeho ďalšieho pôsobenia v SpR UVLF. Predseda SpR UVLF
informoval, že list bol Ing. Jaroslavovi Kiskovi zaslaný, a na základe jeho odpovede bola zaslaná
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o odvolanie Ing. Jaroslava Kisku z pozície
člena SpR UVLF a o návrh na nového člena SpR UVLF z kvóty ministerky.

Ad 3:
Predseda SpR UVLF Ing. Ján Király uviedol, že Výročná správa o činnosti SpR UVLF
za rok 2017 bola vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách,
ako aj v súlade s vnútornými predpismi UVLF. Vyzval prítomných členov SpR UVLF, aby uviedli
prípadné pripomienky k správe. Nakoľko nikto z členov SpR UVLF nemal k správe žiadnu
pripomienku, členovia SpR UVLF hlasovaním správu schválili.

Ad 4:
Výročnú správu o činnosti UVLF uviedla rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD. Vo svojom vystúpení poukázala na najvýznamnejšie výsledky, ktoré univerzita
v uplynulom roku dosiahla. Ing. Ján Király vyzdvihol výsledky, ktoré univerzita dosiahla vo
všetkých oblastiach svojej činnosti a poďakoval rektorke a vedeniu univerzity za prípravu tejto
vysoko výpovednej správy.

Ad 5:

Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017, vrátane výroku audítora, uviedol
kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter, PhD. V diskusii vystúpili Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing.
Jozef Hurný, PhD., MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., MVDr. Ladislav Stodola a doc. MVDr. Peter
Lazar, PhD. Všetci diskutujúci ocenili, že univerzita opäť dosiahla kladný hospodársky výsledok.
Členovia SpR UVLF hlasovaním správu schválili.

Ad 6:
Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku UVLF v Košiciach za rok 2017
predložil kvestor UVLF Ing. Róbert Schréter, PhD. Zhodnotil vývoj výsledku hospodárenia od roku
2002 a zdôraznil, že za tri roky sa súčasnému vedeniu podarilo výrazne znížiť účtovnú stratu.
Predložil návrh na použitie zisku z hospodárenia použiť na krytie strát z minulých období. Členovia
SpR UVLF hlasovaním návrh schválili.

Ad 7:
Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2018 predložil kvestor UVLF Ing. Róbert
Schréter, PhD. Zdôraznil, že tento návrh bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom
UVLF a vytvára predpoklady pre naplnenie všetkých záväzkov univerzity, ako aj pre jej rozvoj.
V diskusii vystúpili Ing. Ján Király a prorektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Členovia SpR
UVLF hlasovaním návrh schválili.

Ad 8:
Správu kontrolórky UVLF v Košiciach za rok 2017 predniesla Ing. Edita Krettová.
Zhodnotila výsledky cielených kontrol, ktoré boli vykonané v roku 2017, skonštatovala, že neboli
zistené porušenia žiadnych právnych predpisov či vnútorných predpisov univerzity a načrtla plán
kontrol na rok 2018. Členovia SpR UVLF hlasovaním správu vzali na vedomie.

Ad 9:
Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti v okrese Košice - okolie, obec
Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce vedenej na LV č. 619, okres Košice-okolie, obec
Rozhanovce, k. ú. Rozhanovce, parc. č. CKN 1589/24 o výmere 746 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria.

Ad 10:

V bode rôzne vystúpila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá
informovala členov SpR UVLF o tom, že UVLF sa stala členom Americkej asociácie inštitúcií
poskytujúcich veterinárne vzdelávanie, čo prinesie ďalšie pozitívne efekty pre univerzitu v oblasti
jej rozvoja, zahraničných stykov, vzdelávania a vedy. Ďalšia informácia sa týkala zriadenia Centra
klinických zručností po vzore univerzít v Hannoveri a vo Viedni, čo zvýši atraktivitu štúdia
študentov v oblasti veterinárnej medicíny. Nakoniec informovala o perspektíve vstupu UVLF do
Medical Valley. Predseda Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
informoval o výsledku volieb do AS UVLF na obdobie rokov 2018 – 2022. Ing. Róbert Schréter,
PhD. informoval o ukončených projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov a o príprave
projektov pre nové programovacie obdobie. V diskusii k tejto problematike vystúpil Dr. h. c. JUDr.
Ing. Ján Bílek. MVDr. Miroslav Martinček vyzdvihol skutočnosť, že v rámci osláv Dňa Košíc bola
ocenená Cenou primátora mesta Košice Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. v kategórii
jednotlivcov a Cenou primátora mesta Košice Jazdecký oddiel Slávia UVLF v kategórii kolektívov.
V neverejnej časti členovia SpR UVLF schválili návrh odmeny pre rektorku UVLF za výsledky,
ktoré univerzita v uplynulom období pod jej vedením dosiahla.

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/zdržal sa/proti):
1. Program zasadnutia SpR UVLF (10/0/0).
2. Správu o činnosti Správnej rady UVLF v Košiciach za rok 2017 (10/0/0).
3. Správu o hospodárení UVLF v Košiciach za rok 2017 (10/0/0).
4. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku UVLF v Košiciach za rok 2017
(10/0/0).
5. Návrh rozpočtu UVLF v Košiciach na rok 2018
6. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárskeho výsledku UVLF v Košiciach za rok 2017
(10/0/0).
7. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vedenej na LV č. 619, okres Košiceokolie, obec Rozhanovce, k. ú. Rozhanovce, parc. č. CKN 1589/24 o výmere 746 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria (10/0/0).
8. Odmenu rektorke UVLF v Košiciach (10/0/0).

Správna rada UVLF v Košiciach berie na vedomie (pomerom hlasov v štruktúre za/zdržal
sa/proti):
1. Informáciu rektorky UVLF o súdnych a pracovných sporoch (10/0/0).
2. Správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2017 (10/0/0).
3. Správu kontrolórky UVLF v Košiciach za rok 2017 (10/0/0).
Správna rada UVLF v Košiciach ukladá (pomerom hlasov v štruktúre za/zdržal sa/proti):
1. Rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. podávať
každoročne Správu o činnosti kontrolórky UVLF za ukončený kalendárny rok (10/0/0).
Termín: na prvom zasadaní SpR UVLF v nasledujúcom kalendárnom roku
2. Rektorke UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD. zvážiť zriadenie
útvaru pre styk s verejnosťou (10/0/0).
Termín: stály
3. Predsedovi SpR UVLF Ing. Jánovi Királyovi vyvinúť aktivity smerom k nepravdivým
medializovaným informáciám o UVLF
Termín: stály
Zapísal:
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
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Overili:
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek

............................................................

MVDr. Miroslav Martinček
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Schválil:
Ing. Ján Király
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