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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

za rok 2016  

 
Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (ďalej len „AS FVS“) je 
samosprávnym zastupiteľským orgánom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (ďalej aj 
„FVS“). Je tvorený volenými zástupcami akademickej obce FVS. Pôsobnosť a úlohy AS FVS 
vyplývajú zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), Štatútu FVS 
a Rokovacieho poriadku AS FVS.  
 
AS FVS a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci FVS. V nadväznosti na 
uvedené a v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm. l)  zákona o vysokých školách AS FVS 
predkladá akademickej obci FVS správu o činnosti za rok 2016.  
 
AS FVS sa skladá z 11 členov, z ktorých 7 tvorí zamestnaneckú časť a 4 študentskú časť AS FVS.  
V roku 2016 sa AS FVS nachádzal v druhej polovici svojho funkčného obdobia (2013 - 2017), 
pričom personálne obsadenie AS FVS sa menilo, najmä v dôsledku udalostí, ktoré súviseli s 
ukončením členstva v zamestnaneckej časti, ako aj v študentskej časti AS FVS z dôvodu zániku 
pracovnoprávneho pomeru zamestnanca, resp. ukončenia štúdia študentov.  

 
V roku 2016 Akademický senát FVS pracoval v tomto zložení: 
zamestnanecká časť:  

 Dráb, Radovan, Ing., PhD. (do 31.08.2016) 

 Hrabovská, Zuzana, Ing., PhD. 

 Jeleňová, Iveta, Mgr., PhD. 

 Jesenko, Michal, JUDr., Mgr., PhD.  

 Kantorová, Martina, JUDr. PhD. 

 Knežová, Jana, PhDr., PhD. 

 Koreňová Darina, PhDr., PhD. (od 12.09.2016) 

 Ondrová, Drahomíra, doc., PhDr., CSc. 
 
študentská časť:  

 Drdák, Marcel, Bc. (do 07.06.2016) 

 Dzivák, Matej, Bc. (do 07.06.2016) 

 Egedová, Viktória (od 12.09.2016) 

 Kundrát, Matej (do 04.02.2016) 

 Sentivanyi, Roman (od 12.09.2016) 

 Zambová Andrea, PhDr. (do 31.08.2016) 
 
Funkciu predsedu AS FVS vykonával JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. Funkciu podpredsedu AS 
FVS vykonával Bc. Marcel Drdák a funkciu tajomníka AS FVS Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

 
V roku 2016 AS FVS si riadne plnil svoje povinnosti a rozhodoval v oblastiach, ktoré mu 
ustanovuje zákon o vysokých školách a platný Štatút FVS, pričom pri svojej činnosti sa riadil 
Rokovacím poriadkom AS FVS. Všetci jeho členovia boli aktívni a nápomocní pri plnení úloh AS 
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FVS. Prípadná neprítomnosť bola riadne ospravedlnená s výnimkou podpredsedu AS FVS Bc. 
Marcela Drdáka, ktorý sa zasadnutí AS FVS v roku 2016 nezúčastňoval.  
 
V roku 2016 sa konalo celkovo päť zasadnutí AS FVS, z toho štyri riadne zasadnutia, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch 25. januára 2016, 11. apríla 2016, 12. septembra 2016 a 10. októbra 2016 
a jedno mimoriadne zasadnutie AS FVS, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.novembra 2016.   
 
V roku 2016 AS FVS sa venoval na svojich zasadnutiach nasledujúcim témam, ktoré možno 
rozdeliť do dvoch základných oblastí: 

   
1. Úlohy a témy, ktoré patria do pôsobnosti AS FVS, a ktoré tvoria pravidelnú oblasť 

činnosti AS FVS, a to najmä: 

 schválenie podmienok prijímacieho konania na študijné programy 
uskutočňované na FVS na akademický rok  2017/2018 

 schválenie podmienok prijatia na tretí stupeň vysokoškolského štúdia 
v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa na akademický rok  
2016/2017 

 schválenie Správy o hospodárení FVS za rok 2015 

 schválenie rozpočtu FVS na rok 2016  

 schvaľovanie Správy o činnosti Akademického senátu FVS za rok 2015 

 zvolanie stretnutia Akademickej obce FVS 
   

2. Úlohy a témy, ktoré patria do pôsobnosti AS FVS a AS FVS sa nimi zaoberá 
mimoriadne, a to najmä: 

 schválenie Disciplinárneho a rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie FVS  

 voľba členov Disciplinárnej komisie FVS  

 nové voľby na FVS do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné 
obdobie 2015 – 2019 

 menovanie Volebnej a mandátovej komisie pre nové voľby do študentskej časti 
Akademického senátu UPJŠ v Košiciach 

 navrhovanie kandidátov na členov a náhradníkov do Volebnej komisie pre 
voľby do Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky 

 prípravou podkladov pre novelizáciu vnútorných predpisov FVS a AS FVS  
  

Okrem uvedených oblastí AS FVS prerokovával aj podnety, ktoré prichádzali zo strany 
študentskej časti AS, ako aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s FVS a jej činnosťou. V priebehu roku 
2016 pracovala aj osobitná pracovná skupina AS FVS pre prípravu novelizácie Volebného 
poriadku AS FVS a Rokovacieho poriadku AS FVS zložená z Mgr. Ivety Jeleňovej, PhD., JUDr. 
Martiny Kantorovej, PhD., Ing. Radovana Drába, PhD. (do 31.08.2016) a PhDr. Dariny 
Koreňovej, PhD. (od 12.09.2016). Zápisnice zo zasadnutí AS FVS boli počas celého roka 
pravidelne uverejňované na nástenke AS FVS a v Akademickom informačnom systéme AiS2. 
Za sledované obdobie bolo prijatých 21 uznesení. Zoznam zasadnutí a všetkých uznesení AS 
FVS tvorí prílohu tejto správy. 
 
Na zasadnutiach AS FVS sa pravidelne zúčastňovali predstavitelia vedenia FVS, dekanka FVS 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., a podľa potreby jednotliví prodekani FVS, prof. JUDr. Igor 
Palúš, CSc., ako prodekan pre rozvoj a doktorandské štúdium, doc. Mgr. Gabriela  Kravčáková, 
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PhD. ako prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a doc. Ing. Anna  Čepelová, PhD. ako prodekanka 
pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, ktorým AS FVS týmto ďakuje za spoluprácu 
a za včasné dodávanie podkladov na rokovanie AS FVS. 
          
Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Fakulty verejnej správy  dňa 
20. marca 2017.                                                    
 

 
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    predseda AS FVS 
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Príloha – Zoznam zasadnutí a všetkých uznesení AS FVS UPJŠ v Košiciach za rok 2016 

 

25.01.2016  
 

Riadne zasadnutie 
Uznesenie č. 1/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schválil predložený program zasadnutia. 
Uznesenie č. 2/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS FVS UPJŠ zo dňa 09.11.2015 
bez pripomienok. 
Uznesenie č. 3/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje Disciplinárny a rokovací poriadok disciplinárnej komisie 
Fakulty verejnej správy UPJŠ.  
Uznesenie č. 4/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach zvolil za členov disciplinárnej komisie FVS UPJŠ JUDr. Martinu 
Kantorovú, PhD., Ing. Helenu Harausovú, PhD., Dianu Hudákovú a Veroniku 
Šitárovú.   
Uznesenie č. 5/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach navrhuje členov a náhradných členov Volebnej komisie pre voľby 
do Študentskej rady vysokých škôl podľa predloženého návrhu. 
Členovia komisie: 
   PhDr. Andrea Zambová 
   Bc. Matej Dzivák 
Náhradníci 
   Matej Kundrát 
   Mgr. Veronika Putnokiová 
Uznesenie č. 6/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje podmienky prijatia na tretí stupeň vysokoškolského 
štúdia v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa na 
akademický rok 2016/2017. 
 

11.04.2016 Riadne zasadnutie 
Uznesenie č. 7/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schválil predložený program zasadnutia. 
Uznesenie č. 8/2016:  Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS FVS UPJŠ zo dňa 25.01.2016 
bez pripomienok. 
Uznesenie č. 9/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach v nadväznosti na ust. § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov schvaľuje Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu a plán 
nákladov a výnosov (rozpočet) na rok 2016 pre Fakultu verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach.  
Uznesenie č. 10/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FVS UPJŠ 
v Košiciach za rok 2015.   
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Uznesenie č. 11/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach zvoláva Akademickú obec FVS UPJŠ v Košiciach na deň 25. apríl 
2016 o 14:30 h v miestnosti PA0A01 s nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti FVS UPJŠ v Košiciach za rok 2015 
3. Správa o činnosti AS FVS UPJŠ v Košiciach za rok 2015 
4. Diskusia  

 

12.09.2016 Riadne zasadnutie 
Uznesenie č. 12/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schválil predložený program zasadnutia. 
Uznesenie č. 13/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS FVS UPJŠ zo dňa 11.04.2016 
bez pripomienok. 
Uznesenie č. 14/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach podľa § 27 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje Podmienky prijímacieho konania na štúdium 
akreditovaných študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa 
štúdia pre ak. rok 2017/2018. 
Uznesenie č. 15/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ v 
Košiciach v nadväznosti na ust. § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2015 Fakulty verejnej správy 
UPJŠ v Košiciach.  

 

10.10.2016 Riadne zasadnutie 
Uznesenie č. 16/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schválil predložený program zasadnutia. 
Uznesenie č. 17/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS FVS UPJŠ v Košiciach zo dňa 
12.09.2016 bez pripomienok. 
Uznesenie č. 18/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach berie na vedomie rozhodnutie predsedu AS UPJŠ v Košiciach 
o vyhlásení nových volieb do študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach na Fakulte 
verejnej správy UPJŠ v Košiciach podľa čl. 9, ods. 1. písm. b) Zásad volieb do 
AS UPJŠ v Košiciach. 
Uznesenie č. 19/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach menuje Volebnú a mandátovú komisiu pre nové voľby do 
študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach v tomto zložení: 

JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 
PhDr. Darina Koreňová, PhD. 
PhDr. Eliška Župová, PhD. 
PhDr. Ondrej Mitaľ 
Jozef Szücs 
Náhradníci: 
PhDr. Tomáš Alman, PhD. 
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Nikola Šimová 
 

02.11.2016 Mimoriadne zasadnutie 
Uznesenie č. 20/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach schválil predložený program zasadnutia. 
Uznesenie č. 21/2016: Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach navrhuje zo študentskej časti akademickej obce FVS za členov 
a náhradníkov Volebnej komisie pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl 
SR nasledujúcich študentov: 

Členovia: 
Soňa Kissová 
Patrícia Plančárová 
Náhradníci: 
Matúš Mitruška 
Bc. Radoslav Benko 
 

 

 

 


