
Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ 
od 23.3.2011 do 17.5.2012



Vážená Akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Akademický  senát  UPJŠ  na  základe  zákona  o vysokých  školách  č.  131/2002  Z.  z. 
a Štatútu  UPJŠ  predkladá  akademickej  obci  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciach 
správu o činnosti za prvý rok svojho pôsobenia vo funkčnom období 2011 – 2015.

Ustanovujúce  zasadnutie  Akademického  senátu  UPJŠ  funkčného  obdobia  2011  – 
2015  sa  konalo  23.3.2011.  Za  hodnotené  obdobie  sa  uskutočnilo  13  riadnych  zasadnutí 
a jedno mimoriadne zasadnutie (27. apríla 2011). S výnimkou letných mesiacov júl a august 
2011 (dovolenky zamestnancov a prázdniny študentov) sa zasadnutia akademického senátu 
konali  v súlade  s harmonogramom  zasadnutí  v pravidelných  jednomesačných  intervaloch. 
Všetky zasadnutia boli uznášaniaschopné.

Obligatórnymi  bodmi  programu  zasadnutí  AS  UPJŠ  boli  schválenie  overovateľov 
zápisnice,  schválenie  zápisnice  z predchádzajúceho  zasadnutia  AS  UPJŠ,  kontrola  plnenia 
uznesení  a bod rôzne.  Programy zasadnutí  boli  zamerané predovšetkým na prerokovanie 
žiadostí  rektora  univerzity  a dekanov  fakúlt  v týchto  oblastiach:  schvaľovanie  vnútorných 
predpisov univerzity a fakúlt, schválenie pravidiel tvorby rozpočtu, rozdelenia dotácií, rozpisu 
rozpočtu nákladov a výnosov, riešenie majetkových otázok, uskutočnenie volieb do orgánov 
UPJŠ  na  návrh  rektora,  volieb  zástupcov  univerzity  do  Rady  vysokých  škôl  vrátane 
Študentskej rady vysokých škôl SR.

V sledovanom období plnil  AS UPJŠ aj úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona o vysokých 
školách  v súvislosti  s uskutočňovaním  študijného  programu  „Šport  a rekreácia“  na 
univerzitnom pracovisku – Ústave telesnej výchovy a športu.

Členovia akademickej  obce univerzity majú možnosť  oboznamovať sa s priebehom 
zasadnutí prostredníctvom priamej účasti na jednotlivých zasadnutiach, ako aj oboznámením 
sa so zápisnicami zo zasadnutí, ktoré sú zverejňované prostredníctvom AIS 2.

Predsedníctvo a členstvo v AS UPJŠ

Podstatnou  zmenou  oproti  predchádzajúcemu  funkčnému  obdobiu  bolo 
zredukovanie počtu členov AS UPJŠ.  Každú fakultu zastupujú 4 zamestnanci  a 2 študenti. 
Univerzitné  pracoviská  zastupujú  2  zamestnanci  a 1  študent.  Z uvedeného  vyplýva,  že 
celkový počet členov AS UPJŠ je 33.

Platný  zákon  o vysokých  školách  neumožňuje  pri  zániku  členstva  v akademickom 
senáte nastupovanie náhradníkov. Uvedená skutočnosť spôsobuje, že najmä v študentskej 
časti  senátu  v dôsledku  ukončenia  jednotlivých  stupňov  vzdelávania  dochádza  ex  lege 
k zániku členstva v senáte a následne k častej potrebe vykonať nové voľby do senátu. Návrh 
novely vysokoškolského zákona z roku 2011 počítal s riešením, ktoré malo odstrániť zánik 
členstva  v senáte  z dôvodu  prechodu  študenta  z bakalárskeho  do  magisterského,  resp. 
z magisterského do doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia. 

Akademický senát má zriadené štyri komisie: právnu (predseda doc. J.  Husár),  pre 
rozpočet (predseda doc. R. Soták), pre záležitosti študentov (predsedom bol Mgr. J. Marcin, 
v súčasnosti však túto funkciu nezastáva) a volebnú a mandátovú komisiu (predseda JUDr. P. 
Molitoris).

Jednotlivé  fakulty  a univerzitné  pracoviská  UPJŠ  zastupovali  a zároveň  pracovali 
v komisiách AS UPJŠ senátori:
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ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – trvá 
prof. MUDr.  Igor Šulla, DrSc. funkčné obdobie od 23. 3. 2011 –  31.8.2011

Prírodovedecká fakulta: 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - 12. 5. 2011 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. , predseda Komisie AS UPJŠ pre rozpočet,
                                                          funkčné obdobie 23. 3. 2011 - trvá 
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá
 prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – trvá
 doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. funkčné obdobie od 20.10.2011 – trvá
 doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. funkčné obdobie: 23. 3. 2011 - 16. 6. 2011

 Právnická fakulta: 
Ing. Karolína Červená, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., funkčné obdobie od 23. 3. 2011– trvá 
JUDr. Erik Štenpien, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá

Fakulta verejnej správy: 
 JUDr. Peter Molitoris, PhD., funkčné obdobie  od 23. 3. 2011 – trvá 
JUDr. Martin Vernarský, PhD., funkčné obdobie 23. 3. 2011 - trvá 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., funkčné obdobie 23. 3. 2011 - 20. 10. 2011 
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Ing. Slávka Sedláková, PhD., funkčné obdobie od 16.2. 2012 - trvá

Filozofická fakulta: 
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá
Mgr. Jaroslav Marcin, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 

Univerzitné pracoviská: 
PhDr. Daniela Džuganová, Univerzitná knižnica, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
JUDr. Zuzana Gažová, Rektorát, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 
Lekárska fakulta: 
Peter Veščičík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Tamás Ötvös, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
 
Prírodovedecká fakulta: 
Mgr. Zuzana Bednárová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá
Adriana Kóšová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
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Právnická fakulta: 
Vladimíra Ledecká, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Ing. Bc. František Lipták, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 

Fakulta verejnej správy: 
Bc. Michal Bandurič, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Bc. Vladimír Hojstrič, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 

Filozofická fakulta: 
Branislav Berč, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Bc. Lenka Kožárová, funkčné obdobie: 23. 3. 2011 - 16. 6. 2011 
Mgr. Stanislava Štofanová, funkčné obdobie od 24. 11. 2011 – trvá

 Univerzitné pracoviská (Ústav telesnej výchovy a šport) :
Ing. Jozef Adamík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – 17.5.2012 

Zastúpenie v orgánoch reprezentácie vysokých škôl

Rada vysokých škôl SR:
Za uplynulé obdobie bol doc. RNDr. Roman Soták, PhD. zvolený Akademickým senátom UPJŠ 
na funkčné obdobie do 31.5.2011 a opätovne zvolený na ďalšie funkčné obdobie do r. 2015. 
V rámci RVŠ SR doc. Soták pracuje v Rade pre rozvoj a financovanie.

Členovia Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky do 18.4.2012
Mgr. Vladimír Hardoň, PrávF, predseda Valného zhromaždenia
Mgr. Lukáš Cisko, PrávF, tajomník pre sociálne záležitosti 
Bc. Vladimír Hojstrič, FVS predseda Kontrolnej rady, člen Mandátovej komisie
Bc. Matej Hrnčiar, FVS, člen Právnej komisie
Mgr. Ing. František Lipták, PrávF člen Právnej komisie
Peter Novák, LF delegát v ŠRVŠ SR  

Členovia Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky od 18.4.2012
Vladimíra Ledecká, PrávF 
Vladimír Zoričák, PrávF
JUDR. Tomáš Sninčák, PrávF, tajomník pre vnútorné záležitosti
Lenka, Blichová FVS 
Filip Ondrej, FVS
Simona Vaľková, FVS

Činnosť akademického senátu UPJŠ

1. Prvé ustanovujúce zasadnutie akademického senátu - 23. marca 2011
Predseda Volebnej a mandátovej komisie pre voľby do AS UPJŠ na funkčné obdobie 

2011 – 2015 JUDr. Miroslav Fico, PhD. odovzdal  členom AS UPJŠ osvedčenie o zvolení za 
člena AS UPJŠ.  Senát následne zvolil  členov Volebnej komisie pre voľbu predsedu, dvoch 
podpredsedov zo zamestnaneckej časti a jedného podpredsedu zo študentskej časti AS UPJŠ. 
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Za predsedu AS UPJŠ bol zvolený doc. I. Kanárik, za podpredsedov doc. R. Soták, JUDr. M. 
Vernarský a V. Ledecká.

2. zasadnutie akademického senátu - 13. apríla 2011
Akademický senát:  -  schválil  Výročnú správu o činnosti  UPJŠ  za  rok  2010;  schválil 

Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ v roku 2011 a zároveň požiadal rektora, aby bolo od r. 2012 
prerokovanie  Pravidiel  tvorby  rozpočtu  na  UPJŠ oddelené od  prerokovávania  samotného 
rozpisu rozpočtu na príslušný rok, ako aj o zrušenie historického princípu od r. 2012 aj pri 
delení dotácie na podprograme „Vysokoškolská veda a technika“;

         - schválil rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ na rok 2011 
a rozpočet UPJŠ na rok 2011 pozostávajúci z výnosov a nákladov;

         -  schválil  Návrh  organizačných  zmien  a štruktúry  a počtu 
zamestnancov na UPJŠ týkajúci sa Referátu verejného obstarávania

         - schválil zmeny v čl. 14 Rokovacieho poriadku UPJŠ týkajúce sa 
voľby rektora

         - vyhlásil voľby kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 
2011 – 2015 na 12. mája 2011

3. zasadnutie – mimoriadne – akademického senátu 27. apríla 2011
Akademický senát:  - schválil Výročnú správu o hospodárení UPJŠ za rok 2010

 - zvolil doc. R. Sotáka za zástupcu UPJŠ v Rade vysokých škôl SR
4. zasadnutie akademického senátu – 12. mája 2011
V prvom hlasovaní  bol  zvolený prof.  L.  Mirossay za kandidáta  na rektora UPJŠ na 

funkčné obdobie 2011 – 2015.
5. zasadnutie akademického senátu – 16. júna 2011
Akademický  senát  –  zobral  na  vedomie  správu  o hodnotení  úrovne 

vedeckovýskumnej činnosti UPJŠ za rok 2010
       -  schválil  podmienky prijatia na štúdium na študijný program 

„Šport a rekreácia“ bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2011/2012
       - súhlasil s návrhom rektora na predaj nehnuteľnosti majetku UPJŠ 

na Moyzesovej ulici č. 16 za cenu určenú znaleckým posudkom súdneho znalca
       - schválil Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UPJŠ
       - schválil návrh rektora na vymenovanie Ing. J. Királya a Ing. M. 

Pitoráka za členov Správnej rady UPJŠ
       - navrhol V. Ledeckú na vymenovanie za členku Správnej rady UPJŠ 

za študentskú časť AS UPJŠ
       - schválil Dlhodobý zámer UPJŠ na roky 2011 – 2017

6. zasadnutie akademického senátu – 22. septembra 2011
Akademický senát – schválil Študijný poriadok Právnickej fakulty UPJŠ pre všetky tri 

stupne vysokoškolského vzdelávania
       - na návrh rektora schválil za prorektorov prof. J. Černáka, prof. P. 

Sováka, doc. M. Bujňákovú, prof. R. Tkáčovú, doc. S. Tomaščíkovú
       - schválil Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku UPJŠ týkajúci sa 

úseku verejného obstarávania
       - schválil doplňujúce voľby do AS UPJŠ (2011 – 2015) a zároveň 

schválil Volebnú a mandátovú komisiu pre doplňujúce voľby do AS UPJŠ na fakultách počas 
funkčného obdobia 2011 – 2015, ako aj Volebnú a mandátovú komisiu pre doplňujúce voľby 
do  AS  UPJŠ  na  rektoráte  a univerzitných  pracoviskách  počas  funkčného  obdobia  2011  – 
2015.
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           7. zasadnutie akademického senátu – 22. októbra 2011
Akademický senát:
- schválil  návrh rektora na vymenovanie za členov Vedeckej rady UPJŠ na funkčné 

obdobie 2011 – 2015
- schválil Dodatok č. 2 týkajúci sa čl. 18 ods. 1 písm. m) Štatútu UPJŠ
-  zamietol  žiadosti  o preskúmanie  rozhodnutia  o neprijatí  na  štúdium,  študijného 

programu „Šport a rekreácia“
 -  schválil  Podmienky  prijatia  na  štúdium študijného programu  „Šport  a rekreácia“ 
v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 2012 - 2013    

-  schválil  zmeny  v Rokovacom  poriadku  UPJŠ  týkajúce  sa  voľby  predsedu 
a podpredsedov  AS  UPJŠ,  písomného  alebo  elektronického  hlasovania  a schvaľovania 
a odvolania prorektorov UPJŠ

8. zasadnutie akademického senátu – 24. novembra 2011
Akademický senát:
- udelil predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy s nájomcom Mesto Košice 

týkajúcej sa parcely č. 253 na Moyzesovej ulici č. 9
- vyhlásil doplňujúce voľby do AS UPJŠ na FVS
9. zasadnutie akademického senátu – 15. decembra 2011
Akademický senát:
 - schválil Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ
- schválil  Podmienky prijatia na štúdium bakalárskeho študijného programu „Šport 

a rekreácia“ v externej forme v akademickom roku 2012 – 2013
 -  udelil  predchádzajúci  súhlas  s predĺžením  doby  nájmu  na  prenájom  priestorov 

v budovách UPJŠ u nájomcu Davital, s.r.o. Banská Bystrica
- schválil Dodatok č. 1 k Poriadku poplatkov, ktorý bol vydaný Rozhodnutím rektora 

2/2011 pre akademický rok 2011 – 2012
-  navrhol  doc.  J.  Husára  na  vymenovanie  za  člena  Správnej  rady  UPJŠ  za 

zamestnaneckú časť AS UPJŠ.
10. zasadnutie akademického senátu – 19. januára 2012
Akademický senát:
- schválil Rozhodnutie rektora – Poriadok poplatkov na akademický rok 2012 – 2013
11. zasadnutie akademického senátu – 16. februára 2012
Akademický senát:
- schválil Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ v roku 2012
- udelil predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov v suteréne budovy Teoretických ústavov LF UPJŠ s nájomcom Občianske združenie 
ODOS Košice

12. zasadnutie akademického senátu – 15. marca 2012
Akademický senát:
- schválil zmeny a doplnenia v Štatúte Filozofickej fakulty UPJŠ v znení predloženom 

7.3.2012
- nesúhlasil  so zaradením položky SmartNet  pre uzlový  switch do špecifikovaných 

výdavkov celouniverzitného charakteru
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- zobral na vedomie použitie havarijného fondu v roku 2011 a použitie fondu rektora 
v roku 2011

- schválil Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ na rok 2012 v predloženej verzii zo 
dňa 13.3.2012

-  schválil  Dodatok  č.  3  k Štipendijnému  poriadku  UPJŠ  týkajúci  sa  podpory 
talentovaných študentov a zároveň motivujúci uchádzačov o štúdium na UPJŠ

-  schválil  Dodatok  č.  1  k Rozhodnutiu  rektora  č.  1/2012  „Poriadok  poplatkov“ 
v akademickom roku 2012 – 2013

- vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2012 – 2014
- udelil predchádzajúci súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov v areáli  ÚTVŠ UPJŠ – tenisové kurty a šatne s nájomcom I.  Hudáček – Tenistar 
Košice

- schválil zloženie Disciplinárnej komisie UPJŠ (predseda prof. P. Sovák).
13. zasadnutie akademického senátu – 19. apríla 2012
Akademický senát:
-  schválil  Plán  výnosov  a nákladov  UPJŠ  v roku  2012  a zároveň  požiadal  rektora 

individuálne riešiť zníženie plánovaného deficitu Botanickej záhrady a filozofickej fakulty
 -  udelil  predchádzajúci  súhlas  s predĺžením  doby  nájmu  na  prenájom  nebytových 
priestorov  v jednotlivých  budovách  fakúlt  a rektorátu  s nájomcom  Davital,  s.r.o.  Banská 
Bystrica

-  zobral  na  vedomie  zámer  rektora  a odporúčal  odpredať  budovu  bývalého 
Vydavateľstva  UPJŠ  v priestoroch  Botanickej  záhrady  UPJŠ  na  Mánesovej  ulici  a získané 
prostriedky  účelovo  viazať  pre  potreby  rekonštrukcie  budov  Botanickej  záhrady  UPJŠ 
a vytvorenie fondu na spolufinancovanie projektov pre BZ UPJŠ; zároveň odporúčal rektorovi 
uložiť  riaditeľovi  BZ  UPJŠ  získavať  zdroje  financovania  na  rekonštrukciu  a prevádzku 
prostredníctvom  projektov  financovaných  zo  štrukturálnych  fondov  EÚ,  prípadne  ďalších 
agentúr

-  zobral  na  vedomie,  že  študentskou  časťou  AS  UPJŠ  bola  zvolená V.  Ledecká  za 
zástupcu ŠRVŠ SR za AS UPJŠ na funkčné obdobie 2012 - 2014

- zobral na vedomie, že do ŠR VŠ SR boli sa študentov UPJŠ zvolení V. Zoričák, JUDr. T. 
Sninčák, L. Blichová, F. Ondrej, S. Vaľková.

14. zasadnutie akademického senátu – 17. mája 2012
Akademický senát:
-  schválil  organizačnú  zmenu,  štruktúru  a počet  zamestnancov  na  univerzitnom 

pracovisku  Centrum informačných  a komunikačných  technológií  UPJŠ  vytvorením nového 
úseku „Úsek lokálnej podpory“ s vytvorením 2 nových pracovných miest na uvedený úsek

- schválil  prílohu č. 1 Organizačného poriadku UPJŠ „Štruktúra a počty pracovných 
miest UPJŠ a jej súčastí“

- schválil Správu o činnosti UPJŠ za rok 2011
- schválil Správu o výsledku hospodárenia UPJŠ za rok 2011
Poďakovanie  patrí  doc.  R.  Sotákovi,  predsedovi  komisie  pre  rozpočet  a doc.  J. 

Husárovi,  predsedovi  právnej  komisie  za  prípravu  podkladov  a stanovísk  k jednotlivým 
bodom programov zasadnutí akademického senátu.

Kladný  ohlas  akademickej  obce  na  Slovensku  malo  spoločné  odborné  stanovisko 
vedenia a akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ a AS UPJŠ k procesu transformácie 
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na akciovú spoločnosť.
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Správa o činnosti AS UPJŠ bola schválená na zasadnutí AS UPJŠ dňa 27.9.2012.

                                                                              doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. v.r.
                                                                                                         predseda AS UPJŠ
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