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Správa o činnosti  

Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

za obdobie od mája 2017 do  februára 2018 

schválená na zasadnutí AS UPJŠ dňa 10.5.2018 
uznesením č. 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. r)  zákona o vysokých školách 
v platnom znení Akademický senát UPJŠ predkladá akademickej obci univerzity  

správu o činnosti za obdobie jedného roka. 
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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 tretím rokom funkčného obdobia aktuálneho senátu. Všetky 

orgány akademickej samosprávy boli kreované už v roku 2015. V danom období došlo 

k drobným zmenám v zložení Akademického senátu (pozri bod 6. tejto správy) a 

Správnej rady. Po ukončení funkčného obdobia členom Správnej rady sa novými  

členmi na návrh pána rektora stali Ing. Ján Király, Ing. Martin Pitorák a JUDr.Vladimír 

Vašiv. Zástupcom ŠČ AS UPJŠ v Správnej rade sa stal MDDr. Juraj Bánovčin. 

 

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 2016 (májové zasadnutie) a rozpočtu univerzity 

pre rok 2018 (február). 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 
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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“ (spravidla februárové zasadnutie). 

Finálnym materiálom je potom „Plán výnosov a nákladov“ (spravidla májové 

zasadnutie). 

Aktuálne máme platné „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ pre roky 2016-2018“, 

ktoré boli schválené ešte začiatkom roku 2016. Naše pravidlá vychádzajú z princípov 

celoslovenskej metodiky delenia dotácie, ale prispôsobujú niektoré položky a 

koeficienty situácii na našej univerzite. Na februárovom zasadnutí bol tento materiál 

mierne aktualizovaný pre rok 2018, pretože došlo k zmenám v celoslovenskej 

metodika a navyše na univerzitnej úrovni vzniklo nové špecializované pracovisko 

Technologický inovačný park UPJŠ v Košiciach. 

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

UPJŠ“ už na februárovom zasadnutí. Toto sa na našej univerzite už stalo dobrým 

zvykom, ale nie je to celkom bežné na ostatných univerzitách. Aj Komenského 

univerzita schválila rozpis dotácie na fakulty až koncom marca. Naša univerzita bola v 

tomto roku skokanom roka (v pozitívnom zmysle). Po minuloročnom prepade 

spôsobenom znížením výkonu za zahraničné granty sa nárast dal predpokladať, 

navyše došlo k výraznejšiemu započítavaniu kvality publikačnej činnosti (zvýhodnené 

kvartily).  Univerzita získava na základe výkonov z celkovej dotácie cca 7% (zo sumy 

392 mil. €), podiel na pedagogickom výkone podľa počtu študentov je len cca 6% (zo 

sumy 175 mil. €), zato v publikačnej činnosti je to 10% (zo sumy 63 mil. €), v 

zahraničných grantoch dokonca 14,5% (zo sumy 14,5 mil. €). Pre úplnosť: podiel na 

výkone za komplexnú akreditáciu je 7,3% (zo sumy 62,5 mil. €), domáce granty 7,2% 

(zo sumy 13 mil. €), doktorandi po dizertačnej skúške 7,6% (zo sumy 14,5 mil. €), 

výskumné aktivity podnikateľské 0,3% (zo sumy 4,4 mil. €). 

Plánu výnosov a nákladov na rok 2017 sme sa venovali na minuloročnom 

májovom zasadnutí. Plán definuje rozpis dotačných aj nedotačných prostriedkov na 

úroveň jednotlivých organizačných zložiek a sledovaných rozpočtových položiek na 

príslušný rok. 
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Do ekonomickej oblasti patria aj ďalšie otázky týkajúce sa predaja/kúpy 

nehnuteľností, prenájmu/výpožičky priestorov a pod. V uplynulom období senát 

podporil kúpu pozemku v Danišovciach za účelom realizácie prístavby (máj 2017), 

predĺženie doby výpožičky pre Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice (máj 2017), 

pre Košický bridžový klub, o.z. Košice (december 2017), KOR OZPŠaV pri UPJŠ v 

Košiciach (december 2017), predĺženie doby nájmu pre Bernardclub s.r.o. Košice 

(december 2017) a Orange Slovensko, a.s. Bratislava (december 2017), uzavretie 

nájomnej zmluvy s TJ Slávia UPJŠ v Košiciach (december 2017). 

Na septembrovom zasadnutí sme podporili plánovaný odklad splátky finančnej 

výpomoci (v súvislosti s požiarom z decembra 2016) vo výške 1 mil. € na október 2018 

(s následným posunom ostatných splátok). Na decembrovom zasadnutí pravidelne 

schvaľujeme „Poriadok poplatkov na UPJŠ“ s účinnosťou od septembra nasledujúceho 

akademického roku. Zároveň sme schválili zúčtovanie technického zhodnotenie do 

nákladov UPJŠ s jednorazovým odpisom dlhodobého hmotného majetku (december 

2017). 

 

3. Legislatíva 

Legislatívna komisia senátu predrokovala množstvo dokumentov 

predkladaných väčšinou rektorom univerzity. Najvýraznejšou zmenou v uplynulom 

období bolo zriadenie špecializovaného univerzitného pracoviska Technologický a 

inovačný park UPJŠ v Košiciach (máj 2017). Tento začal fungovať už v septembri 

minulého roku, postupne sa doň transformovali niektoré zložky fakúlt a od januára 

funguje ako samostatná organizačná jednotka (vrátane svojho rozpočtu). Každoročne 

senát na júnovom zasadnutí schvaľuje aj „Podmienky prijatia na štúdium na študijný 

program Šport a rekreácia“. 

Na decembrovom zasadnutí sme sa venovali centralizácii niektorých činností 

(autodoprava, prevádzka) a schválili sme zmeny v štruktúre a počte zamestnancov na 

jednotlivých organizačných súčastiach univerzity. Dodatok č. 2 k Organizačnému 

poriadku sme potom schválili na februárovom zasadnutí. 

V sledovanom období predložila Lekárska fakulta dodatok k svojmu štatútu  (december 

2017), išlo o drobné úpravy v texte súvisiace s členstvom v senáte fakulty, pôsobnosti 

senátu fakulty a dekana. 
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K drobnej úprave došlo aj v Zásadách výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest, ktorá sa týkala zástupcov zamestnancov vo výberových komisiách 

(december 2017). 

Naša univerzita sa v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach pokúsila o vytvorenie spoločného študijného programu „farmácia“ v 

spojenom prvom a druhom stupni štúdia v odbore 7.3.1 Farmácia. Na septembrovom 

zasadnutí sme podporili tento návrh a schválili študijný plán spoločného programu. 

 

4. Správy 

Výročnú správu o činnosti univerzity za rok 2016 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 v r oku 2016, ktorá je 

rovnako v predpísanej štruktúre danej ministerstvom. 

Na septembrovom zasadnutí sme sa venovali aj Vyhodnoteniu dotazníka spokojnosti 

zamestnancov, ktorú vo forme správy predložil pán rektor. 

 

5. Program zasadnutí 

V sledovanom období sa uskutočnilo 5 zasadnutí senátu. Stálymi bodmi 

rokovania sú voľba overovateľov zápisnice, schválenie zápisnice, kontrola plnenie 

uznesení a bod rôzne. Nasleduje zoznam ďalších bodov jednotlivých zasadnutí.  

20. zasadnutie (18. 5. 2017) 

 Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach 

 Nadobudnutie nehnuteľného majetku v Danišovciach do vlastníctva UPJŠ 

 Udelenie predchádzajúceho súhlasu - ÚEF SAV 

 Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach 

 Správa o činnosti AS UPJŠ v Košiciach 

 Voľba člena Správnej rady UPJŠ predkladaného ŠČ AS UPJŠ 

21. zasadnutie (22. 6. 2017) 
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 Návrh rektora UPJŠ na zriadenie univerzitného pracoviska TIP 

 Podmienky pre prijímacie konanie na ÚTVaŠ UPJŠ v AR 2018/2019 

 Voľba člena Správnej rady UPJŠ predkladaného ŠČ AS UPJŠ 

22. zasadnutie (28. 9. 2017) 

 Spoločný študijný program Farmácia medzi UVLF v Košiciach a UPJŠ v 

Košiciach 

 Žiadosť o odklad zaplatenia splátky pôžičky 

 Vyhlásenie volieb člena AS UPJŠ na ÚTVaŠ 

23. zasadnutie (14. 12. 2017) 

 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

 Návrh organizačných zmien a štruktúry a počtu zamestnancov na UPJŠ 

 Poriadok poplatkov na akademický rok 2018/2019 

 Dodatok č. 2 k Štatútu LF UPJŠ 

 Udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺžením doby výpožičky a doby nájmu 

 Súhlas so zúčtovaním jednorazového odpisu technického zhodnotenia 

 Súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy na obdobie 5-tich rokov – nájomca TJ Slávia 

 Návrhy na členov Správnej rady UPJŠ 

24. zasadnutie (23. 2. 2018) 

 Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ – upravené pre rok 2018 

 Rozpis dotácie pre UPJŠ na rok 2018 

 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku UPJŠ v Košiciach 

 Návrh člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 

 

 

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.  
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 prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc. 

 MDDr. Juraj Bánovčin – podpredseda AS UPJŠ 

 MUDr. Zuzana Kožlejová 

Prírodovedecká fakulta: 

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

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

 prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 

 doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 

 RNDr. Miroslava Bálintová 

 RNDr. 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. 

 Mgr. Dominika Becková 

 Bc. Ján Pavlík 

Fakulta verejnej správy: 

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 

 Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 

 Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

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

 Viktória Hovanová 

 PhDr. Ing. Stanislava Minárová 

Filozofická fakulta: 

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. 

 PhDr. Renáta Cenková, PhD. MBA 

 doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. 

 doc. Mgr. JUDr. Dušan Šlosár, PhD. 

 Mgr. Lukáš Lukačín 
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 Mgr. Mária Petríková 

Univerzitné pracoviská: 

 PhDr. Daniela Džuganová 

 JUDr. Zuzana Gažová 

 Filip Sabol 

 

Počas uplynulého roku ukončili členstvo v senáte po úspešnom ukončení štúdia Ing. 

Mgr. František Lipták (Právnická fakulta) a Marek Cimbolák (Univerzitné pracoviská). 

Aktuálne zloženie jednotlivých komisií zriadených pri AS UPJŠ: 

Komisia pre rozpočet: 

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.  

 PhDr. Renáta Cenková, PhD. MBA 

 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. 

 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. 

 prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 

 MUDr. Zuzana Kožlejová 

Volebná a mandátová komisia: 

 prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. 
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 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

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

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 

 doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. 

Komisia pre záležitosti študentov: 

 Všetci členovia Študentskej časti AS UPJŠ 

 

 

     doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

predseda Akademického senátu UPJŠ 

 
 
 
 


