
SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ 

za obdobie marec 2016 až marec 2017 

 

Akademický senát je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy. Skladá 

sa z volených zástupcov akademickej obce univerzity a jej sa zodpovedá zo svojej 

činnosti. Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len 

„senát“) bol kreovaný v marci v roku 2015. V súčasnosti ho tvorí 33 senátorov, každú 

fakultu reprezentujú šiesti zástupcovia a traja senátori zastupujú univerzitné 

pracoviská. Senát pozostáva zo zamestnaneckej časti a študentskej časti, pričom 

študenti tvoria jednu tretinu všetkých členov senátu. 

Činnosť senátu je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí. K tým nosným patrí 

konštituovanie a schvaľovanie ďalších orgánov akademickej samosprávy (rektor, 

vedecká rada, disciplinárna komisia), ekonomická sféra, legislatíva a riešenie 

záležitostí študentov. Na príprave podkladov pre rokovania senátu sa podieľajú 

jednotlivé komisie, ktoré sú zostavené z členov senátu a ich činnosť je diferencovaná 

podľa hlavných oblastí práce senátu (volebná a mandátová komisia, komisia pre 

rozpočet, právna komisia a komisia pre záležitosti študentov). Touto správou si senát 

plní svoju zákonom stanovenú povinnosť informovať o svojej činnosti akademickú 

obec.  

 

 

1. Akademická samospráva 

Uplynulý rok bol druhým rokom funkčného obdobia aktuálneho senátu. Vzhľadom 

na to, že všetky orgány akademickej samosprávy boli kreované v roku 2015, v danom 

období došlo iba k zmenám v senáte, ktoré vyplynuli z ukončenia štúdia alebo 

pracovného pomeru.  

Najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl je Študentská rada 

vysokých škôl (ŠRVŠ). Funkčné obdobie jej členov je dvojročné, v uplynulom období 

senát vyhlásil voľby do tohto orgánu na obdobie rokov 2016 až 2018. Jedného 

zástupcu si volila študentská časť senátu, stal sa ním Pavol Čurilla z Lekárskej fakulty. 

Univerzita má na základe aktuálneho počtu študentov nárok na 4 zástupcov volených 

študentskou časťou celej akademickej obce. Žiaľ, týchto zástupcov bolo potrebné voliť 

v dvoch termínoch, pretože v novembrovom termíne boli iba dvaja kandidáti. 

Zástupcami v ŠRVŠ sa stali Peter Béreš (Právnická fakulta), Marcel Paľovčík 

(Lekárska fakulta) a vo februárovom termíne boli zvolení aj Jakub Jánošík (Lekárska 

fakulta) a Bc. Ján Bajus (Filozofická fakulta). 

 

 

2. Ekonomická oblasť 

V ekonomickej oblasti sa senát opieral hlavne o stanoviská svojej Komisie pre 

rozpočet. Na svojich zasadnutiach sa senát venoval dvom hlavným úlohám –Výročnej 

správe o hospodárení UPJŠ za rok 2015 (májové zasadnutie) a rozpočtu univerzity 

pre rok 2017 (február a marec). Podstatnú časť Výročnej správy o hospodárení tvorí 

jej tabuľková časť predpísaná ministerstvom. Textová časť správy sa venuje ročnej 



účtovnej uzávierke, analýze výnosov a nákladov zahrňujúcej aj analýzu hospodárenia 

jednotlivých fakúlt a Rektorátu, vývoju fondov a samotnému hospodárskemu výsledku 

univerzity. Proces schvaľovania rozpočtu je možné rozdeliť na niekoľko častí. Na 

začiatku sú to „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ“, na základe ktorých je pripravený 

návrh na „Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ“. Finálnym materiálom je potom 

„Plán výnosov a nákladov“. Aktuálne máme platné „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ 

pre roky 2016-2018“, ktoré boli schválené ešte v predchádzajúcom období. Naše 

pravidlá vychádzajú z princípov celoslovenskej metodiky delenia dotácie, ale 

prispôsobujú niektoré položky a koeficienty situácii na našej univerzite. V uplynulom 

roku bola dotácia pre verejné vysoké školy mimoriadne zvýšená o 20 miliónov Eur, 

naša univerzita podľa výkonov získala 1,33 milióna Eur. Táto suma bola podľa pravidiel 

rozpísaná na jednotlivé organizačné zložky, pričom v prípade Lekárskej fakulty 

a Prírodovedeckej fakulty boli tieto prostriedky presunuté do Rozvojového fondu 

účelovo na dofinancovanie parkov MediPark a TECHNICOM. Navyše sme sa na 

májovom zasadnutí venovali aj informácii o čerpaní centrálneho fondu, havarijného 

fondu a fondu rektora v roku 2015. Na októbrovom zasadnutí bola prezentovaná 

informácia o financovaní Univerzitných vedeckých parkov a budovy Platón.  

V tomto roku sa opäť podarilo schváliť „Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ“ 

už na februárovom zasadnutí. V aktuálnom roku došlo k výraznému zníženiu výkonu 

univerzity v oblasti zahraničných grantov, čo malo negatívny vplyv na rozpis dotačných 

prostriedkov na Prírodovedeckú fakultu. Ostatné zložky univerzity si v porovnaní 

s prechádzajúcim rokom polepšili. Je nutné však podotknúť, že podstatnou mierou sa 

na tomto zlepšení podieľala valorizácia učiteľských platov a navyše relatívne 

polepšenie neprihliadalo na vyššie uvedenú mimoriadnu dotáciu v roku 2016. Na 

marcovom zasadnutí sme sa venovali Plánu výnosov a nákladov, v ktorom sa na 

úroveň jednotlivých organizačných zložiek a sledovaných rozpočtových položiek 

definuje rozpis dotačných aj nedotačných prostriedkov na aktuálny rok. Zároveň bola 

predložená aj informácia o použití fondov za uplynulý rok – ide o havarijný fond a 

rozvojový fond. 

Na septembrovom zasadnutí bol opätovne predložený návrh na odpredaj 

nehnuteľnosti na Moyzesovej 16 ako aj nehnuteľnosti na Opátke. Na decembrovom 

zasadnutí sme schválili „Poriadok poplatkov na UPJŠ“. Okrem toho senát na 

niekoľkých zasadnutiach odsúhlasil aj predĺženie doby nájmu u vybraných nájomcov. 

Rektor na marcové zasadnutie predložil „Analýzu výkonov fakúlt v rokoch 2012 až 

2016“, ktorej štruktúra bola definovaná v spolupráci s Komisiou pre rozpočet.  

 

 

3. Legislatíva 

Legislatívna komisia senátu predrokovala množstvo dokumentov predkladaných 

rektorom, dekankami a dekanmi fakúlt. V sledovanom období predložila dodatky 

k svojmu štatútu aj študijnému poriadku Právnická fakulta aj Lekárska fakulta (júnové 

a októbrové zasadnutie). V prípade dodatkov k štatútom išlo o zmeny týkajúce sa 

štruktúry pracovísk resp. prodekanov. Dekanka Filozofickej fakulty predložila nové 

znenie štatútu fakulty (február), ktoré riešilo niektoré nepresnosti z predchádzajúceho 



obdobia. Na septembrovom zasadnutí senát schválil Dodatok č. 3 k Štatútu UPJŠ v 

Košiciach, ktorý zmenil kompetencie pri priznávaní osobného platu zamestnancom 

fakulty.  

Každoročne senát na júnovom zasadnutí schvaľuje aj „Podmienky prijatia na 

štúdium na študijný program Šport a rekreácia“. Dodatok k Štipendijnému poriadku 

(február) umožnil udelenie mimoriadneho štipendia doktorandom pracujúcim 

v rizikovom prostredí. Zmeny v Organizačnom poriadku súviseli so zriadením „Úseku 

nákupu a výberu dodávateľa“ a s tým súvisiacimi zmenami v organizačných útvaroch 

Rektorátu (február, marec). K zmenám došlo tiež v „Zásadách výberového konania“ 

(február) a formou dodatku aj v Pracovnom poriadku (marec).  

Senát sa na niekoľkých zasadnutiach venoval aj zmluvám o spolupráci pri 

realizácii výberových konaní medzi Lekárskou fakultou a spolupracujúcimi 

zdravotníckymi zariadeniami, kde došlo k zjednoteniu vo formuláciách týchto zmlúv 

(september, december, február).  

 

 

4. Správy 

Výročnú správu o činnosti univerzity za rok 2015 predložil rektor na májové 

zasadnutie. Správa v tabuľkovej časti obsahuje kvantitatívne údaje o univerzite, v 

textovej časti podrobne informuje o dosiahnutých výsledkoch v jednotlivých oblastiach 

- vzdelávanie, výskumná a umelecká činnosť, medzinárodné aktivity a rozvoj. V tom 

istom období sa predkladá aj Výročná správa o hospodárení, ktorá je rovnako 

v predpísanej štruktúre danej ministerstvom.  

Na decembrovom zasadnutí rektor prezentoval Hodnotiacu správu o kvalite 

vzdelávania. Na marcové zasadnutie bol zaradený bod týkajúci sa v tom čase 

diskutovanému materiálu „Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania“. Následne bol tento materiál opakovane prerokovaný aj na Rade 

vysokých škôl SR a Rektorskej konferencii.  

 

 

5. Programy zasadnutí 

V sledovanom období sa uskutočnilo 8 zasadnutí senátu. Stálymi bodmi rokovania 

sú voľba overovateľov zápisnice, schválenie zápisnice, kontrola plnenie uznesení 

a bod rôzne. Nasleduje zoznam ďalších bodov jednotlivých zasadnutí.  

 

12. zasadnutie (12. 5. 2016) 

 Výročná správa o činnosti UPJŠ v roku 2015  

 Použitie centrálneho fondu, havarijného fondu a fondu rektora v roku 2015  

 Výsledky hospodárenia na UPJŠ v roku 2015  

 Rozdelenie zvýšenia dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ na rok 2016  

 Plán výnosov a nákladov na UPJŠ v roku 2016  

 Správa o činnosti AS UPJŠ za obdobie od marca 2015 do marca 2016  

 



13. zasadnutie (16. 6. 2016) 

 Dodatok č. 1 k Štatútu Právnickej fakulty UPJŠ  

 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UPJŠ  

 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Lekárskej fakulty UPJŠ  

 Podmienky prijatia na štúdium na študijný program „Šport a rekreácia“ pre 

akademický rok 2017 / 2018  

 

14. zasadnutie (22. 9. 2016) 

 Dodatok č. 3 k Štatútu UPJŠ v Košiciach   

 Dodatok č. 1 k Zmluve o výberovom konaní s UNLP  

 Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov  

 Odpredaj nehnuteľností UPJŠ  

 Predchádzajúci súhlas s predĺžením nájmov   

 Vyhlásenie nových volieb   

 

15. zasadnutie (20. 10. 2016) 

 Dodatok č. 1 k Štatútu LF UPJŠ v Košiciach  

 Predchádzajúci súhlas s predĺžením nájmu  

 Informácia o financovaní Univerzitných vedeckých parkov a budovy PLATÓN  

 Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2016 – 2018  

 

16. zasadnutie (24. 11. 2016) 

 Informácia o voľbe zástupcov UPJŠ volených ŠČ AO UPJŠ 

 Voľba člena ŠRVŠ voleného Študentskou časťou AS UPJŠ 

 

17. zasadnutie (8. 12. 2016) 

 Poriadok poplatkov UPJŠ v Košiciach na akademický rok 2017/2018 

 Zmluva a Dodatky k Zmluvám o spolupráci pri realizácii výberových konaní 

 Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmlúv  

 Hodnotiaca správa o kvalite vzdelávania na UPJŠ v Košiciach 

 Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2016 - 2018 

 

18. zasadnutie (23. 2. 2017) 

 Štatút FF UPJŠ  

 Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ v Košiciach na rok 2017  

 Dodatok k Zmluve o spolupráci pri realizácii výberových konaní  

 Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UPJŠ  

 Zásady výberového konania  

 Zmena v Organizačnom poriadku UPJŠ 

 

19. zasadnutie (30. 3. 2017) 

 Rozpis nákladov a výnosov na UPJŠ v Košiciach na r. 2017 



 Čerpanie rozvojového fondu a havarijného fondu v roku 2016 

 Analýza výkonov fakúlt v rokoch 2012 až 2016 

 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku UPJŠ v Košiciach 

 Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku UPJŠ v Košiciach 

 Predchádzajúci súhlas – predĺženie nájomnej zmluvy TJ Slávia Univerzita 

 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s VÚSCH 

 Učiace sa Slovensko 

 

 

6. Zloženie senátu a jeho komisií 

Akademický senát UPJŠ pracuje aktuálne v tomto zložení:  

Lekárska fakulta:  

 prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.  

 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.  

 Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  

 prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.  

 MDDr. Juraj Bánovčin – podpredseda AS UPJŠ  

 MUDr. Zuzana Viščorová  

Prírodovedecká fakulta:  

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – predseda AS UPJŠ  

 doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.  

 doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  

 Mgr. Miroslava Bálintová  

 Mgr. Matej Nikorovič  

Právnická fakulta:  

 Ing. Karolína Červená, PhD.  

 JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.  

 prof. JUDr. Ján Husár, CSc. – podpredseda AS UPJŠ  

 doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.  

 Bc. Ján Pavlík  

 Ing. Mgr. František Lipták 

Fakulta verejnej správy:  

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD.  

 Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.  

 Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. – podpredseda AS UPJŠ  

 Veronika Hovanová 

 PhDr. Ing. Stanislava Kozelová  

Filozofická fakulta:  

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.  

 PhDr. Renáta Cenková, PhD.  



 doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.  

 doc. Mgr. JUDr. Dušan Šlosár, PhD.  

 Mgr. Lukáš Lukačín 

 Mgr. Mária Petríková  

Univerzitné pracoviská:  

 PhDr. Daniela Džuganová  

 JUDr. Zuzana Gažová  

 Marek Cimbolák  

 

Počas uplynulého roku ukončil členstvo v senáte Ing. Radovan Dráb, PhD. (Fakulta 

verejnej správy) z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Vzhľadom na ukončenia 

štúdia bolo ukončené členstvo aj piatim študentom: JUDr. Lukáš Cisko (Právnická 

fakulta), PhDr. Tomáš Alman, PhDr. Eliška Župová (obaja Fakulta verejnej správy), 

Bc. Peter Gacík, Mgr. Veronika Zibrinyiová (obaja Filozofická fakulta) 

 

Aktuálne zloženie jednotlivých komisií zriadených pri AS UPJŠ:  

Komisia pre rozpočet:  

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.  

 PhDr. Renáta Cenková, PhD.  

 Ing. Karolína Červená, PhD.  

 PhDr. Daniela Džuganová – predseda komisie  

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  

 Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.  

 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.  

 Ing. Mgr. František Lipták  

 Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  

 doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  

 

Legislatívna komisia:  

 JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – predseda komisie  

 JUDr. Zuzana Gažová 

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 

 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

 doc. Mgr. JUDr. Dušan Šlosár, PhD.  

 doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.  

 MUDr. Zuzana Viščorová  

 

Volebná a mandátová komisia:  

 prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.  

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  

 doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. – predseda komisie  



 JUDr. Róbert Gyuri, PhD.  

 doc. Mgr. Renáta Gregová,  

 PhD. Marek Cimbolák  

 

Komisia pre záležitosti študentov:  

 Všetci členovia Študentskej časti AS UPJŠ  

 

 

 

 

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  

 Predseda Akademického senátu UPJŠ 


