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Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj „Akademický senát 
UPJŠ“ alebo „AS UPJŠ“)  vykonáva  svoju  činnosť  v súlade  so  zákonom  č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
aj „zákon o vysokých školách“ alebo „ZVŠ“), Štatútom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach v znení Dodatkov č. 1 až 5 (ďalej aj „Štatút UPJŠ“) a základnými vnútornými predpismi 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj „UPJŠ“), ktorými sú Rokovací poriadok 
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Zásady volieb do 
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  
 
Akademický senát UPJŠ v súlade s § 9 ods. 1 písm. r) ZVŠ a čl. 12 ods. 1 písm. s) Štatútu UPJŠ 
podáva Akademickej obci (ďalej aj „AO“) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach správu 
o svojej činnosti za druhý rok  štvorročného funkčného obdobia rokov 2019 – 2023.  
 
Prvá Správa o činnosti AS UPJŠ zohľadňovala obdobie od 14.3.2019, kedy sa uskutočnilo 
ustanovujúce zasadnutie AS UPJŠ do 13.2.2020, kedy sa uskutočnilo jeho 10. zasadnutie.  
 
Predkladaná druhá Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ pokrýva obdobie od 14.2.2020 
do 25.2.2021, pričom 11. zasadnutie AS UPJŠ pôvodne plánované na marec 2020 sa vzhľadom 
na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu uskutočnilo prvýkrát 
dištančnou formou dňa 30.4.2020, čo si vyžiadalo zmenu Rokovacieho poriadku AS UPJŠ.  
 
Akademický senát UPJŠ sa skladá z volených zástupcov Akademickej obce UPJŠ a má celkovo 
33 členov, z toho 22 členov tvorí zamestnaneckú časť (ďalej aj „ZČ“) AS UPJŠ a 11 členov 
študentskú časť (ďalej aj „ŠČ“) AS UPJŠ. Uvedené zloženie je v súlade s čl. 11 ods. 3 Štatútu 
UPJŠ, podľa ktorého v Akademickom senáte UPJŠ každú fakultu zastupuje 6 členov             
akademickej  obce,  z  toho 2  študenti.  Univerzitné  pracoviská  ako  celok  zastupujú v  
akademickom senáte 3 členovia akademickej obce univerzity, z toho jeden študent. Ku dňu 
predloženia tejto správy má AS UPJŠ 32 členov z dôvodu chýbajúceho člena za ŠČ AS UPJŠ z 
Lekárskej fakulty UPJŠ. Nové voľby nebolo možné vyhlásiť z dôvodu mimoriadnej situácie 
spôsobenej koronavírusom.  

 
 

ZOZNAM ČLENOV AS UPJŠ OD 14.2.2020 DO 25.2.2021 

 
Lekárska fakulta (ďalej aj „LF“) 

Zamestnanecká časť 
MVDr. Alojz Bomba, DrSc. do 30.4.2020                                           

  prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA                       
  doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.  
                       RNDr. Andrej Mirossay, PhD. od 28.5.2020                                 
  doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.                            

Študentská časť 
MDDr. Jakub Jánošík do 31.12.2020                                                     
Adam Nedoroščík                                                         

 
Prírodovedecká fakulta (ďalej aj „PF“) 

Zamestnanecká časť 
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.  
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.                                     
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.  
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.                                 
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Študentská časť 
RNDr. Lívia Lederová do 25.6.2020 
Patrik Šiška od 24.9.2020                                                   
Kristína Reľovská                                                           

 
Právnická fakulta (ďalej aj „PrávF“) 

Zamestnanecká časť 
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.                        
Ing. Karolína Červená, PhD.                                        
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.                                        
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.                                           

Študentská časť 
JUDr. Lukáš Tomaš                                                         

                        Mgr. Adam Ševčovič                                                     
 
Fakulta verejnej správy (ďalej aj „FVS“) 

Zamestnanecká časť 
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.                                       
JUDr. Martina Kantorová, PhD.                              
PhDr. Darina Koreňová, PhD.                                 
PhDr. Eliška Župová, PhD.                                     

Študentská časť 
Bc. Adam Beregszászi                                                  

  Miriama Solárová do 25.6.2020 
                       Bc. Erika Knutová od 17.12.2020 
 
Filozofická fakulta (ďalej aj „FF“) 

Zamestnanecká časť 
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.                                
PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA.                            
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.                            
Mgr. Vladimír Lichner, PhD.                                         

Študentská časť 
Mgr. Františka Petriková                                           
Mgr. Andrea Vašková  

                                              
Rektorát a Univerzitné pracoviská (ďalej aj „RaUP“) 

Zamestnanecká časť 
PhDr. Daniela Džuganová                                       
JUDr. Zuzana Gažová 

Študentská časť 
Daniel Pastucha  

 
 

PREDSEDNÍCTVO AS UPJŠ NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023  

 
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.  predsedníčka AS UPJŠ  
Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.   podpredseda AS UPJŠ   
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.     podpredseda AS UPJŠ  
Mgr. Františka Petriková     podpredsedníčka AS UPJŠ za ŠČ  
    



4 
 

Administratívne fungovanie AS UPJŠ zabezpečovala Júlia Lejková, asistentka akademickej 
agendy z Kancelárie AS UPJŠ. 
  
V zmysle čl. 25 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ má Akademický senát UPJŠ zriadené štyri 
stále poradné orgány – komisie, a to Komisiu pre rozpočet, Legislatívnu komisiu, Komisiu pre 
záležitosti študentov a Volebnú a mandátovú komisiu. Rokovania Komisie pre rozpočet, 
Legislatívnej komisie a Komisie pre záležitosti študentov sa realizujú pravidelne pred zasadnutím 
každého AS UPJŠ, pričom vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu sa rokovania uskutočňovali prezenčnou aj dištančnou formou. Program rokovania 
komisií závisel od obsahu predkladaného materiálu na rokovanie AS UPJŠ a v prípade potreby 
naň boli prizývaní aj predkladatelia materiálov alebo ich zástupcovia. Závery komisií boli zhrnuté  
v písomných uzneseniach a prezentované na zasadnutiach AS UPJŠ. Činnosť Volebnej 
a mandátovej komisie súvisela s organizovaním hlasovania AS UPJŠ pri prijímaní uznesení na 
zasadnutí alebo mimo zasadnutia AS UPJŠ (pri hlasovaní per rollam). 
 
 

ZLOŽENIE STÁLYCH KOMISIÍ AS UPJŠ K 25.2.2021 

 
Komisia pre rozpočet (ďalej aj „RK“) 

Predsedníčka RK: 
  PhDr. Daniela Džuganová   RaUP 

Členky a členovia RK: 
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.  FF 
PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA  FF 
Ing. Karolína Červená, PhD.   PrávF 
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.  PF 
JUDr. Darina Koreňová, PhD.  FVS 
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.           LF 
Adam Nedoroščík    LF 
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  PF 

 
Legislatívna komisia (ďalej aj „LK“) 

Predseda LK: 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  PrávF 

Členky a členovia LK:  
JUDr. Zuzana Gažová  RaUP 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   PrávF 
JUDr. Martina Kantorová, PhD.  FVS 
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD. LF 
Mgr. Vladimír Lichner, PhD.   FF 
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.  PF 
JUDr. Lukáš Tomaš    PrávF 

 
Komisia pre záležitosti študentov (ďalej aj „ŠK“) 

Predsedníčka ŠK:  
Mgr. Františka Petriková   FF 

Členky a členovia ŠK:  
Bc. Adam Beregszászi   FVS 
Bc. Erika Knutová                             FVS 
Adam Nedoroščík    LF 
Daniel Pastucha    RaUP 
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Kristína Reľovská    PF 
Mgr. Adam Ševčovič    PrávF 
Patrik Šiška                                       PF 
JUDr. Lukáš Tomaš    PrávF 
Mgr. Andrea Vašková   FF 
 

Volebná a mandátová komisia (ďalej aj „VaMK“) 
Predseda VaMK:  

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.  LF 
Členky a členovia VaMK:  

Bc. Adam Beregszászi   FVS 
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.  FF 
MDDr. Jakub Jánošík   LF 
Doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.  PF 
PhDr. Eliška Župová, PhD.   FVS 

                                 
 

ZASADNUTIA AS UPJŠ V OBDOBÍ OD 14.2.2020 DO 25.2.2021 

 
V období od 14.2.2020 do 25.2.2021 sa uskutočnilo sedem zasadnutí AS UPJŠ, z toho dve sa 
realizovali dištančnou formou prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu MS Teams.  
 
Zasadnutia AS UPJŠ sa uskutočnili v nasledovnej forme a v termínoch - dištančné zasadnutie 
(30.4.2020), prezenčné zasadnutie (28.5.2020), prezenčné zasadnutie (25.6.2020), prezenčné 
zasadnutie (24.9.2020), dištančné zasadnutie (12.11.2020), prezenčné zasadnutie (17.12.2020), 
prezenčné zasadnutie (25.2.2021).  
 
Akademický senát UPJŠ prijal tri uznesenia mimo zasadnutia AS UPJŠ (hlasovaním per rollam) 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré boli dané naliehavosťou ich prijatia. Išlo 

o hlasovanie uskutočnené v dňoch od 28.7.2020 do 3.8.2020 (schválenie Študijného poriadku 

UPJŠ, Lekárskej fakulty), od 25.9.2020 do 27.9.2020 (udelenie predchádzajúceho súhlasu 

s uzavretím zmluvy o nájme) a od 27.10.2020 do 29.10.2020 (schválenie Stanoviska 

Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vedenia Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach k Národnému integrovanému reformného plánu Ministerstva financií 

Slovenskej republiky s názvom Moderné a úspešné Slovensko).  

 

11. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 30. APRÍLA 2020  

 

Zasadnutie AS UPJŠ sa po prvýkrát konalo dištančnou formou prostredníctvom videokonferencie 
cez aplikáciu MS Teams. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné zmeniť a doplniť príslušné 
ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UPJŠ. Organizačno-technické zabezpečenie rokovania sa 
realizovalo v súlade so pripraveným scenárom videokonferenčného zasadnutia AS UPJŠ zo dňa 
21.4.2020, s ktorým boli oboznámení všetci členovia AS UPJŠ aj pozvaní hostia.  
 
Na tomto zasadnutí AS UPJŠ schválil Rozpis nákladov a výnosov na UPJŠ na rok 2020, Výročnú 
správu o činnosti UPJŠ v roku 2019, aktualizáciu Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 
2020 až 2025 a smernicu, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ 
v Košiciach a jej súčastiach. Zároveň zobral na vedomie informáciu predsedníčky AS UPJŠ 
o splnení povinnosti rektora a podaní oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov za predchádzajúci rok, ktorý je zverejnený na webovom sídle UPJŠ.  
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Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach, prof. JUDr. Jána 
Husára, CSc., vymenovaného za ZČ AS UPJŠ, ku dňu 12.4.2020, boli členovia AS UPJŠ za ZŠ 
vyzvaní na predloženie návrhov na nového člena Správnej rady UPJŠ zo strany zamestnaneckej 
časti AS UPJŠ. Do konania 11. zasadnutia AS UPJŠ bola predložená jediná nominácia, v ktorej  
predsedníčka AS UPJŠ, doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. navrhla za nového člena 
Správnej rady UPJŠ, doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD., člena AS UPJŠ a predsedu LK AS UPJŠ. 
Po predstavení kandidáta a vyjadrení jeho súhlasu s nomináciou, ZČ AS UPJŠ pristúpila 
k tajnému volebnému aktu s využitím technických prostriedkov zabezpečujúcich tajnosť 
hlasovania. AS UPJŠ najprv prijal uznesenie, ktorým navrhol ministrovi školstva, vedy, výskumu 
a športu SR odvolať člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach, prof. JUDr. Jána Husára, CSc.  
a následne prijal uznesenie, v ktorom navrhol ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vymenovať doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD. za člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach. 
 
 
Intenzívne diskutovanou otázkou bola pandémia a jej vplyv na činnosť a riadne fungovanie celej 
UPJŠ. Pán rektor informoval o prijatých opatreniach na UPJŠ v súvislosti s koronavírusom a 
Akademický senát UPJŠ zverejnením uznesenia na webovom sídle UPJŠ oficiálne vyjadril 
poďakovanie a podporu vedeniu UPJŠ, vedeniu jednotlivých fakúlt a ďalších súčastí UPJŠ za 
rozhodný spôsob vedenia UPJŠ v čase koronakrízy. Rovnako vyjadril poďakovanie všetkým 
študentom a zamestnancom UPJŠ, ktorí sa aktívne podieľali na dobrovoľníckej činnosti. 
 
Predmetom diskusie bola aj odpoveď vtedajšej ministerky školstva, vedy, výskumu  a športu 
Slovenskej republiky (ďalej „ministerka ŠVVaŠ SR“) Martiny Lubyovej  zo dňa 12.3.2020, v ktorom 
reagovala na list AS UPJŠ zo dňa 12.12.2019 týkajúci sa nedostatočného čerpania prostriedkov 
z OPVaI. Ministerka ŠVVaŠ SR tlmočila, že v rámci 5 výziev na podporu dlhodobého 
strategického výskumu a vývoja bol ukončený proces administratívneho hodnotenia a pripravuje 
sa zahájenie odborného hodnotenia. V prípade dvoch výziev Priemysel pre 21. storočie 
a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  sa pracovalo na tom, aby administratívne a následne 
odborné hodnotenie prebehlo v čo najkratšom čase.  
 
12. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 28. MÁJA 2020  

 

Uskutočnilo sa riadne zasadnutie AS UPJŠ v posluchárni M5 (RBA05) na ulici Šrobárovej č. 2. 

Novým členom AS UPJŠ sa stal RNDr. Andrej Miroššay, PhD. z akademickej obce LF UPJŠ, ktorý 

nahradil MVDr. Alojza Bombu, DrSc., ktorý sa členstva vzdal. RNDr. Andrej Miroššay, PhD. sa 

stal členom Komisie pre rozpočet. 

 

Akademický senát UPJŠ prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v roku 2019. 

UPJŠ ukončila hospodársky rok 2019 so ziskom z celkovej výške 1 931 873,13 Eur. Hlavná 

činnosť bola zisková v objeme 1 933 312,11 Eur a v podnikateľskej činnosti bola vykázaná strata 

vo výške 1 438,98  Eur. Každá fakulta UPJŠ v roku 2019 skončila so ziskom, okrem Rektorátu 

a Univerzitných pracovísk UPJŠ. 

 

Ďalej AS UPJŠ prerokoval a schválil Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 23/2018 o určení 

školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených  so zvyšovaním 

kvalifikácie v a. r. 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach a Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 

15/2019 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených so 

zvyšovaním kvalifikácie v a. r. 2020/2021 na UPJŠ v Košiciach.  
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Na rokovanie AS UPJŠ bol predložený materiál s názvom Dodatok č. 2 Študijnému poriadku LF 

UPJŠ v Košiciach zo dňa 24.4.2020. V rámci rozpravy sa diskutovalo, o povahe dokumentu ako 

dodatku alebo úplného znenia Študijného poriadku LF UPJŠ v Košiciach a následne došlo k 

späťvzatiu materiálu. 

 

Predsedníčka AS UPJŠ predložila Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach za obdobie od 14. marca 2019 do 13. februára 2020, ktorú AS UPJŠ 
schválil a následne bola zverejnená na webovom sídle UPJŠ.  
 

AS UPJŠ prerokoval a udelil predchádzajúci súhlas s členstvom UPJŠ v Košiciach v občianskom 
združení s názvom Národná vodíková asociácia Slovenska (ďalej „NVAS“) so sídlom v Bratislave, 
Budyšínska 36. Benefit členstva spočíva v tom, že NVAS je členom Hydrogen Europe a 
spolupracuje s Fuel Cell Joint Undertaking (spoločným podnikom pre palivové články a vodík - 
FCH JU), ktorý umožňuje verejno - súkromné partnerstvá na úrovni Európskej únie v oblasti 
priemyselného výskumu. Spoločný podnik si pripravuje vlastný strategický výskumný program a 
financuje vybrané projekty. Výhodou takejto spolupráce je možnosť uchádzať sa o finančnú 
podporu v rámci programu Horizont 2020 s rozpočtom vo výške 1,33 miliardy eur.  
 
13. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 25. JÚNA 2020  

 

Rokovanie AS UPJŠ sa konalo v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova ulica č. 2 a išlo o riadne 

zasadnutie.  

 

Bol predložený Študijný poriadok UPJŠ, Lekárskej fakulty, ktorý schválil AS LF UPJŠ na svojom 

zasadnutí dňa 24.4.2020. Legislatívna komisia vo svojom uznesení odporúčala AS UPJŠ schváliť 

predložený Študijný poriadok LF UPJŠ, a zároveň odporúčala v akademickom roku 2020/2021 

odstrániť formulačné nepresnosti vnútorného predpisu Dodatkom č. 1/2020 v zmysle iniciatívnych 

návrhov komisií AS UPJŠ, ktoré špecifikovala vo svojom uznesení. O návrhoch LK a stanovisku 

LF k týmto návrhom prebehla diskusia, z ktorej vyplynulo, že niektoré pripomienky LK AS UPJŠ 

sú neopodstatnené, niektoré majú legislatívno - technický charakter, iné sú zásadnej povahy 

s možnými právnymi konzekvenciami a z tohto dôvodu AS UPJŠ dokument v predloženom znení 

neschválil. Po odstránení nedostatkov Akademický senát UPJŠ hlasovaním per rollam konanom 

v dňoch od 28.7.2020 do 3.8.2020 schválil Študijný poriadok UPJŠ, Lekárskej fakulty. 

Neodkladnosť hlasovania bola odôvodnená potrebou prípravy nadchádzajúceho semestra na LF 

v súlade so zmenami navrhovanými v predloženom dokumente.  

 

AS UPJŠ ďalej prerokoval a schváli Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a 
rekreácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre akademický rok 2021/2022. 
 

Členovia AS UPJŠ vzali na vedomie informáciu o kreovaní Technologického a inovačného parku 

Košice (ďalej aj „TIP-Košice“), ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne 

východného Slovenska s presahom na celé Slovensko. Spolupracujúci partneri sú Košický 

samosprávny kraj, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická 

univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, vybrané ústavy 

Slovenskej akadémie vied v Košiciach (Ústav experimentálnej fyziky, Ústav materiálového 

výskumu a Ústav geotechniky) a domáce a zahraničné spoločnosti z oblasti high-tech priemyslu. 

Projekt TIP-Košice je budovaný v súlade so strategickými dokumentmi vlády SR SK RIS3 a bol 
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pripravený s konzultačnou podporou Spoločného vedeckého centra so sídlom v Bruseli  (JRC), 

vybraných európskych expertov na jednotlivé oblasti aktivít TIP-Košice a Svetovej banky.  

Aktuálne informácie k príprave materiálov týkajúcich sa vnútorného systému kvality poskytol 
prorektor, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a MDDr. Jakub Jánošík. Prorektor požiadal na 
nasledujúcom zasadnutí AS UPJŠ o nominovanie členov za AS UPJŠ do pracovnej skupiny 
k vnútornému systému kvality, a to 2 za zamestnaneckú časť a 2 za študentskú časť. 
 

14. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 24. SEPTEMBRA 2020  

 

Rokovanie AS UPJŠ sa konalo v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova ulica č. 2 a išlo o riadne 

zasadnutie.  

 

Na rokovanie AS UPJŠ bol predložený materiál týkajúci sa kreovania záujmového združenia 
právnických osôb Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster), ktorý 
nadviazal na projekt TIP-Košice, predstavený na zasadnutí AS UPJŠ dňa 25.6.2020 a ďalej ho 
rozvinul. Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil návrh rektora UPJŠ v Košiciach na právne 
úkony týkajúce sa založenia a členstva UPJŠ v Košiciach v záujmovom združení právnických 
osôb Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster) a s vložením vstupného 
členského príspevku do tohto združenia, vo výške 1 000 EUR.   
  

Akademický  senát UPJŠ v Košiciach schválil Volebný poriadok do Študentskej rady vysokých 
škôl (ďalej „ŠRVŠ“) na UPJŠ z 24.9.2020. Potreba aktualizácie vyplývala z legislatívnych zmien 
v zákone o vysokých školách a nutnosti zosúladiť postup pri nástupe náhradníkov do ŠRVŠ so 
Štatútom ŠRVŠ.  
 
AS UPJŠ vyhlásil doplňujúce voľby do AS UPJŠ na FVS na funkčné obdobie do roku 2023 do 

študentskej časti AS UPJŠ, na miesto jedného člena zo ŠČ AO FVS vzhľadom na uvoľnenie 

miesta členky AS UPJŠ, Bc. Miriamy Solárovej, z dôvodu ukončenia štúdia a chýbajúceho 

ďalšieho zvoleného kandidáta. Voľby boli vyhlásené na deň 27.10.2020 a zástupkyňou VaMK AS 

UPJŠ zabezpečujúcej priebeh voľby na FVS bola menovaná PhDr. Eliška Župová, PhD. 

 

AS UPJŠ v Košiciach vzal na vedomie návrh rektora UPJŠ na uzavretie zmluvy o nájme s 

nájomcom SAFTRA photonics, s.r.o. na nebytový priestor na ul. Jesennej 5 v Košiciach. Rektor 

objasnil naliehavosť potreby uzavretia nájomnej zmluvy z dôvodu nutnosti predloženia tejto 

prílohy k projektu do konca mesiaca a požiadal AS UPJŠ o udelenie predchádzajúceho súhlasu 

s uzavretím zmluvy o nájme. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo per rollam hlasovanie v dňoch od 

25.9.2020 do 27.9.2020 a Akademický senát UPJŠ v Košiciach udelil predchádzajúci súhlas s 

uzavretím Zmluvy o nájme uzavretej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na prenájom nebytového priestoru, a to 

miestnosti laboratória č. 10 nachádzajúceho sa v suteréne budovy PF UPJŠ na Jesennej ul. č. 5 

v Košiciach, zapísanej na LV č. 1167, k. ú. Košice – Letná, na dobu 10 rokov pre nájomcu: 

SAFTRA photonics, s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 51, 040 11 Košice – Západ, IČO: 47 871 

130, zastúpeného štatutárnym orgánom Mgr. Romanom Orosom – konateľom. 

 
AS UPJŠ nominoval do pracovanej skupiny k vnútornému systému kvality nasledovných členov 
AS UPJŠ - MDDr. Jakuba Jánošíka, doc. Mgr. Daniela Jancuru, PhD., PhDr. Elišku Župovú PhD. 
a Mgr. Lukáša Tomaša.  
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15. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 12. NOVEMBRA 2020  

 

Plánované zasadnutie AS UPJŠ na deň 29. októbra 2020 sa z dôvodu zhoršenej pandemickej 
situácie neuskutočnilo. Novembrové zasadnutie sa z rovnakých dôvodov konalo dištančnou 
formou prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu MS Teams. 
 
AS UPJŠ na svojom zasadnutí schválil vnútorný predpis Pravidlá UPJŠ v Košiciach, ktorými sa 
určujú podmienky rozdelenia refundovaných personálnych výdavkov v rámci riešenia projektov 
financovaných z grantových schém a vzal na vedomie Hodnotiacu správu úrovne kvality 
poskytovaného vzdelávania na UPJŠ v Košiciach na I., II. a spojenom I. a II. stupni 
v akademickom roku 2019/2020.  
 
Na rokovanie AS UPJŠ bol predložený materiál týkajúci sa založenia záujmového združenia 
právnických osôb s názvom Centrum výskumu vodíkových technológií (ďalej „CVVT“), v ktorom 
má byť UPJŠ spolu s Technickou univerzitou Košice (ďalej aj „TUKE“) zakladajúcim členom. 
Založenie CVVT vyplynulo z požiadavky Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva financií SR 
na vytvorenie právneho subjektu, ktorý by centralizoval výskum vodíkových technológií na 
Slovensku. Tlmočil dohodu s Ministerstvom hospodárstva SR o tom, že tento subjekt založia dve 
košické univerzity (TUKE a UPJŠ) a následne do procesu vstúpi SAV a ďalšie slovenské 
univerzity. Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil návrh rektora UPJŠ v Košiciach na 
právne úkony týkajúce sa založenia a členstva UPJŠ v Košiciach v záujmovom združení 
právnických osôb Centrum výskumu vodíkových technológií (CVVT) a vloženie vstupného 
členského príspevku do tohto združenia. 
 

Voľby v akademickej obci Fakulty verejnej správy UPJŠ vyhlásené na deň 27.10.2020 nebolo 

možné uskutočniť z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie a s tým spojenými opatreniami  

vyhlásenými Vládou SR 22.10.2020 a obmedzeniami vyplývajúcimi z príkazu rektora č. 17/2020 

zo dňa 26.10.2020. Vzhľadom na to bol vyhlásený nový termín volieb na deň 15.12.2020 a 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach menoval zástupkyňu VaMK AS UPJŠ PhDr. Elišku Župovú, 

PhD., ktorá sa stala členkou VaMK zabezpečujúcej priebeh voľby na FVS dňa 15.12.2020.  

 

Predmetom diskusie bol aj zverejnený materiál Národný integrovaný reformný plán s názvom 

Moderné a úspešné Slovensko. Rada vysokých škôl SR (ďalej aj „RVŠ SR“) vyzvala listom zo dňa 

16.10.2020 na zaujatie stanoviska k predmetnému dokumentu zo strany vysokých škôl 

s termínom do 29.10.2020. Vzhľadom na naliehavosť potreby sa vyjadriť uskutočnilo sa 

hlasovanie per rollam v dňoch od 27.10.2020 do 29.10.2020, predmetom ktorého bolo schválenie 

Stanoviska Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vedenia 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k Národnému integrovanému reformného plánu 

Ministerstva financií Slovenskej republiky s názvom Moderné a úspešné Slovensko, ktoré bolo 

zaslané na RVŠ SR a zverejnené na webovom sídle UPJŠ.  

 

V rámci diskusie s predsedami Akademických senátov TUKE a Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej aj „UVLF“) bolo pripravené Spoločné stanovisko 
akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému 
reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko, ktoré Akademický senát UPJŠ 
v Košiciach schválil a následne sa k nemu pripojili s podporou aj niektoré ďalšie slovenské vysoké 
školy.  
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Záverom Akademický senát UPJŠ vyjadril poďakovanie vedeniu UPJŠ, Lekárskej fakulte UPJŠ a 

dobrovoľníkom z radov zamestnancov a študentov UPJŠ za zorganizovanie testovania 

zamestnancov UPJŠ na COVID-19. 

 
16. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 17. DECEMBRA 2020  

 

Prezenčné zasadnutie AS UPJŠ sa konalo v posluchárni M5 (RBA05) na ulici Šrobárovej č. 2. 

Novou členkou AS UPJŠ za ŠČ sa stala Bc. Erika Knutová z akademickej obce FVS UPJŠ, ktorá  

nahradila Bc. Miriamu Solárovú.  

 
AS UPJŠ na svojom zasadnutí schválil Dodatok č. 5 k Štatútu UPJŠ v Košiciach, rozhodnutie 
rektora o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených so 
zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2021/2022 na UPJŠ v Košiciach (Poriadok 
poplatkov). Z majetkových dispozícií schváli návrh rektora UPJŠ v Košiciach k právnemu úkonu 
zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v areáli BZ UPJŠ Košice, a to:  časť pozemku vo 
vlastníctve UPJŠ v Košiciach vo výmere 138 m2  na novovytvorenej parc. KNC č. 1435/25, ktorá 
vznikla oddelením z pozemku na parc. KNC č. 1435/1 na základe GP č. 24/2020, LV 1167, k.ú.: 
Severné Mesto, obec Košice Sever, okres Košice I., druh pozemku ostatná plocha,  za pozemok 
na parc. KNC č. 1434/34, vytvoreného na základe GP č. 1809/2016, zapísaného na LV č. 14858 
vo vlastníctve MVDr. Kornélie Čulenovej a MVDr. Petra Čulena, Košice o výmere 71 m2, pričom 
hodnota zamieňaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 17/2020 zo dňa 
20.07.2020 v sume 9 900 Eur. Zámena nehnuteľností sa má vykonať bez ďalšieho finančného 
vysporiadania. 
 
AS UPJŠ prerokoval a vzal na vedomie vnútorné predpisy k Vnútornému systému kvality na UPJŠ 

v Košiciach, a to Štatút Rady pre vnútorné overovanie kvality na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a Rokovací poriadok Rady  pre  vnútorné overovanie kvality na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

Na rokovanie AS UPJŠ bola predložená informácia o zámere UPJŠ vstúpiť do záujmového 

združenia  právnických osôb s názvom Inovačné centrum Košického kraja, ktorú AS UPJŠ vzal 

na vedomie. 

 

Akademický senát UPJŠ vzal na vedomie aj informáciu o konaní online Konventu akademických 
senátov, ktorú poskytol Bc. Adam Beregszászi a správu zástupcu UPJŠ v RVŠ SR, doc. RNDr. 
Romana Sotáka, PhD. o zasadnutí RVŠ SR dňa 8.12.2020. Informoval o zmene metodiky rozpisu 
dotácie pre vysoké školy a  dopad na rozpočet UPJŠ. 

 
17. ZASADNUTIE AS UPJŠ DŇA 25. FEBRUÁRA 2021 

 

Prezenčné zasadnutie AS UPJŠ sa konalo v posluchárni M5 (RBA05) na ulici Šrobárovej č. 2. 

Akademický senát UPJŠ má aktuálne 32 členov vzhľadom na zanechanie interného 

doktorandského štúdia na UPJŠ LF MDDr. Jakuba Jánošíka k 31.12.2020 a absencie náhradníka 

za LF. Voľby sa uskutočnia, keď to umožní pandemická situácia.  

 

Ústredným bodom rokovania bol rozpočet UPJŠ.  Akademický senát UPJŠ schválil Pravidlá tvorby 
rozpočtu UPJŠ v r. 2021 zo dňa 22.2.2021, schválil návrh rozpisu dotácie UPJŠ v Košiciach pre 
rok 2021 zo dňa 24.2.2021 a vzal na vedomie informácie o čerpaní Rozvojového fondu rektora 
UPJŠ v r. 2020, Havarijného fondu v r. 2020 a Štipendijného fondu v r. 2020.  
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Akademický senát UPJŠ v Košiciach ďalej schválil Organizačný poriadok UPJŠ v Košiciach a 

Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UPJŠ v Košiciach. 

 

Z majetkových dispozícií AS UPJŠ schválil návrh rektora k právnemu úkonu zámeny 

nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ Košice. Išlo o nehnuteľnosti 

vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach – budovu vrátnice súp. č. 3369 na pozemku parcely č. 1453/2, 

k.ú. Košice Severné mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I. – hodnota stanovená ZP č. 

12/2020 je 6 895,57 Eur a pozemok parc. č. 1454/2, k.ú. (56 m2) Košice Severné mesto, obec 

Košice – Sever, okres Košice I, ktorých hodnota bola stanovená ZP č. 12/2020 vo výške 2 778,72 

Eur a nehnuteľnosti vo vlastníctve Dominikánskeho konventu Košice - pozemok parc. č. 1452/7 

vo výmere 1 027 m2,  k.ú. Košice Severné mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I. na základe 

geometrického plánu č. 22/2020, ktorého hodnota stanovená bola stanovená ZP č. 12/2020 vo 

výške 63 026,99 Eur. UPJŠ v Košiciach doplatí Dominikánskemu konventu Košice rozdiel medzi 

hodnotami zamieňaných nehnuteľností, t.j. čiastku vo výške 53 352,70 Eur. 

 

Z dôvodu vzdania sa funkcie v Správnej rade UPJŠ zo strany zástupcu ŠČ AS UPJŠ,  MDDr. 
Jakuba Jánošíka, na zasadnutí AS UPJŠ sa uskutočnili nové tajné voľby. Zo strany ŠČ AS UPJŠ 
bola predložená jediná nominácia a navrhnutý bol JUDr. Lukáš Tomaš, ktorý súhlasil 
s kandidatúrou. ŠČ AS UPJŠ pristúpila k tajnému volebnému aktu. AS UPJŠ najprv prijal 
uznesenie, ktorým navrhol ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR odvolať člena Správnej 
rady UPJŠ v Košiciach za ŠČ AS UPJŠ, MDDr. Jakuba Jánošíka a následne prijal uznesenie, 
v ktorom navrhol ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovať JUDr. Lukáša 
Tomaša za člena Správnej rady UPJŠ za ŠČ AS UPJŠ. 
 

Namiesto MDDr. Jakuba Jánošíka bol do pracovnej skupiny vnútorného systému kvality 

nominovaný Mgr. Adam Ševčovič. 

  
Predmetom ďalšej diskusie boli Pravidlá pre zriaďovanie pracovných miest výskumných 

pracovníkov postdoktorandov, predložené prorektorom prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc.  a 

Správa o Stratégii ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ (HRS4R) prednesenú prorektorkou, 

doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., ktoré AS UPJŠ vzal na vedomie.  

 

Diskutovalo sa tiež o predloženom návrhu novely zákona o vysokých školách z dielne 

Ministerstva ŠVVaŠ SR, Stanovisku Rady vysokých škôl zo dňa 23.3.2021 k novele zákona 

o vysokých školách, Stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie z 23.2.2021 a Stanovisku 

Klubu dekanov zo dňa 22.2.2021. Akademický senát UPJŠ sa vo svojom uznesení ohradil voči 

politizácii vysokého školstva  a obmedzovaniu jeho autonómie ako aj proti okliešťovaniu 

akademickej samosprávy. Zásadne odmietol uskutočňovanie akýchkoľvek kľúčových zmien vo 

vysokom školstve bez riadnej diskusie a vyzval Ministerstvo ŠVVaŠ R na začatie konštruktívneho 

dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. Požiadal, aby novela zákona o vysokých školách 

nebola v tomto znení predložená do legislatívneho procesu a vyjadril podporu Uzneseniu Rady 

vysokých škôl SR zo dňa 23.2.2021 a Stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 

23.2.2021 k novele zákona o vysokých školách.  

 

Diskutovalo sa aj o zamýšľanej reforme agentúr VEGA a KEGA a AS UPJŠ vzal na vedomie 
Stanovisko Rady vysokých škôl k reforme agentúr VEGA a KEGA zo dňa 23.3.2021. 
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ZHRNUTIE  

 
Činnosť Akademického senátu UPJŠ v personálnej oblasti  

 
- Návrh na odvolanie člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach za ZČ AS UPJŠ, prof. JUDr. 

Jána Husára, CSc.  (30.4.2020)  
- Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach za ZČ AS UPJŠ, doc. JUDr. 

Jozefa Tekeliho, PhD. (30.4.2020) 
- Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UPJŠ na FVS, zvolená Bc. Erika Knutová 

(15.12.2020) 
- Návrh na odvolanie člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach za ŠČ AS UPJŠ, MDDr. Jakuba 

Jánošíka (25.2.2021) 
- Návrh na vymenovanie za člena Správnej rady UPJŠ za ŠČ AS UPJŠ, JUDr. Lukáša 

Tomaša 25.2.2021 
 

Činnosť Akademického senátu UPJŠ v legislatívnej oblasti 
 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil nasledovné vnútorné a iné predpisy a zmeny 

a doplnenia vnútorných predpisov UPJŠ:  

- Aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2020 až 2025 (30.4.2020) 
- Smernica, ktorou sa stanovuje postup administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ v 

Košiciach a jej súčastiach (30.4.2020) 
- Zmeny Rokovacieho poriadku AS UPJŠ (30.4.2020) 
- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 23/2018 o určení školného, poplatkov spojených so 

štúdiom a úhradách nákladov spojených  so zvyšovaním kvalifikácie v a. r. 2019/2020 na 
UPJŠ v Košiciach (28.5.2020) 

- Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 15/2019 o určení školného, poplatkov spojených so 
štúdiom a úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v a. r. 2020/2021 na 
UPJŠ v Košiciach (28.5.2020) 

- Študijný poriadok UPJŠ, Lekárskej fakulty (3.8.2020 per rollam) 
- Podmienky  prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni 

štúdia v dennej forme pre akademický rok 2021/2022 (25.6.2020) 
- Volebný poriadok pre voľby do ŠRVŠ SR na UPJŠ (aktualizácia; 24.9.2020) 
- Pravidlá refundácie personálnych výdavkov projektov (12.11.2020) 
- Dodatok č. 5 k Štatútu UPJŠ v Košiciach (17.12.2020) 
- Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so 

zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2021/2022 na UPJŠ v Košiciach („Poriadok 
poplatkov“) (17.12.2020) 

- Pravidlá tvorby rozpočtu v r. 2021 (25.2.2021) 
- Organizačný poriadok UPJŠ v Košiciach (25.2.2021) 
- Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UPJŠ v Košiciach (25.2.2021) 

 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach prerokoval nasledovné vnútorné predpisy UPJŠ k 

vnútornému systému kvality na UPJŠ v Košiciach: 

- Štatút Rady pre  vnútorné overovanie kvality  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(17.12.2020) 

- Rokovací poriadok Rady  pre  vnútorné overovanie kvality  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (17.12.2020) 
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Akademický senát UPJŠ v Košiciach schválil nasledovné správy: 

- Výročná správa o činnosti UPJŠ v roku 2019 (30.4.2020) 
- Výročná správa o hospodárení UPJŠ v roku 2019 (28.5.2020) 
- Správa o činnosti AS UPJŠ za obdobie od 14.3.2019 do 13.2.2020 (28.5.2020) 

 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach vzal na vedomie nasledovné správy: 

- Hodnotiacu správu úrovne kvality poskytovaného vzdelávania na UPJŠ v Košiciach na I., II. 
a spojenom I. a II. stupni v akademickom roku 2019/2020 (12.11.2020) 

- Správa o Stratégii ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ HRS4R (25.2.2021) 
 
Členstvá UPJŠ v iných organizáciách schválené Akademickým senátom UPJŠ 
 

- Národná vodíková asociácia Slovenska – občianske združenie (28.5.2020) 
- Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster - CNIC) – záujmové 

združenie právnických osôb  (24.9.2020) 
- Centrum výskumu vodíkových technológií (CVVT) – záujmové združenie právnických 

osôb  (17.12.2020) 
 
Členstvá v reprezentatívnych orgánoch volených Akademickým senátom UPJŠ alebo 
UPJŠ 

 
Rada vysokých škôl SR    doc. RNDr. Roman Soták, PhD. (f. o. 2019 – 2023) 
 
Študentská rada vysokých škôl SR   Marcel Paľovčík (LF), členstvo za ŠČ AS UPJŠ 

Ester Tomajková (LF), členstvo za ŠČ AO UPJŠ 
Ivana Macková (LF), členstvo za ŠČ AO UPJŠ 
Radoslav Stehlík  (LF), členstvo za ŠČ AO UPJŠ 

 
 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za obdobie 

od 14. februára 2020 do 25. februára 2021 predkladá predsedníčka Akademického senátu UPJŠ 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. na základe § 9 ods. 1 písm. r) zákona o vysokých 

školách. 

 

 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za obdobie 

od 14. februára 2020 do 25. februára 2021 schválil AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 25. marca 

2021. 

 

 

 

 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD, LL.M. 
predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 

 


