
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ 

v Košiciach za rok 2018 

 

Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (ďalej aj „AS 

FVS“) je orgánom akademickej samosprávy 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 

2018.  

AS FVS skladá sa z 11 členov, z ktorých 7 tvorí zamestnaneckú časť a 4 

študentskú časť AS FVS. V roku 2018 sa AS FVS nachádzal v prvej polovici svojho 

funkčného obdobia (2017 - 2021), pričom personálne obsadenie AS FVS sa menilo, 

najmä v dôsledku udalostí, ktoré súviseli s ukončením členstva v študentskej časti 

AS FVS z dôvodu ukončenia štúdia, resp. vzdania sa členstva. 

V roku 2018 Akademický senát FVS pracoval v tomto zložení: 

zamestnanecká časť: 

 Jeleňová Iveta, Mgr., PhD.  

 Jesenko Michal, JUDr., Mgr., PhD. 

 Kantorová Martina, JUDr., PhD.  

 Koreňová Darina, PhDr., PhD.  

 Ondrová Drahomíra, doc., PhDr., CSc.  

 Pčolinská Lenka, Ing., PhD.  

 Župová Eliška, PhDr., PhD.  

študentská časť: 

 Andraščík Erik 

 Egedová, Viktória (do septembra 2018) 

 Hovanová Viktória (do septembra 2018) 

 Musatkina Viktoriia, Mgr. (do júna 2018) 

Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnili nové voľby 3 členov do študentskej 

časti AS FVS na funkčné obdobie 2017-2021. Do študentskej časti AS FVS boli 

zvolení:  

 Beregszászi, Adam 

 Solárová, Miriama 

 Vyrostko, Matúš, PhDr. 



Funkciu predsedu AS FVS vykonával JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. a 

funkciu tajomníka AS FVS PhDr. Eliška Župová, PhD. 

 V roku 2018 AS FVS si plnil riadne svoje povinnosti a rozhodoval v 

oblastiach, ktoré mu ustanovuje zákon o vysokých školách a platný Štatút FVS, 

pričom sa pri svojej činnosti riadil Rokovacím poriadkom AS FVS. Členovia AS FVS 

boli aktívni a nápomocní pri plnení úloh AS FVS. Prípadná neprítomnosť bola riadne 

ospravedlnená s výnimkou Viktórie Hovanovej, ktorá sa zasadnutí AS FVS v roku 

2018  nezúčastňovala. 

V roku 2018 sa konali štyri zasadnutia AS FVS, ktoré sa uskutočnili 19. 2. 

2018, 11. 6. 2018, 17.9. 2018 a 5. 11. 2018 a 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 v priebehu kalendárneho roka, a to najmä: 

 schválenie podmienok prijímacieho konania na štúdium akreditovaných 

študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia pre 

akademický rok 2019/2020 na FVS 

 schválenie podmienok prijatia na tretí stupeň vysokoškolského štúdia v 

študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa na akademický 

rok 2018/2019 na FVS  

 schválenie Výročnej správy o hospodárení FVS za rok 2017  

 schválenie návrhu rozpočtu FVS na rok 2018 (Rozpis dotácie zo štátneho 

rozpočtu a plán nákladov a výnosov)  

 schválenie Správy o činnosti AS FVS za rok 2017 

 zvolanie stretnutia Akademickej obce FVS na 12. marca 2018 

2. Úlohy a témy, ktoré patria do pôsobnosti AS FVS a ktoré netvoria 

pravidelnú oblasť činnosti AS FVS v priebehu kalendárneho roka alebo ktorými 

sa AS FVS zaoberá mimoriadne, a to najmä: 

 schválenie návrhu dekanky FVS na vymenovanie členov Vedeckej rady 

FVS 

 schválenie návrhu dekanky FVS na vymenovanie Mgr. Veroniky Džatkovej, 

PhD. za členku Disciplinárnej komisie FVS 

 schválenie zmien a doplnkov Organizačného poriadku FVS 

 prerokovanie návrhu nového bakalárskeho študijného programu FVS 

Informačné systémy vo verejnej správe, ktorý má byť akreditovaný 

v študijnom odbore verejná politika a verejná správa 

 vyhlásenie volieb 3 členov do študentskej časti AS FVS na funkčné 

obdobie 2017-2021 na 28. novembra 2018   

 vyhlásenie volieb 2 členov do študentskej časti Akademického senátu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 28. novembra 2018 

Okrem uvedených oblastí AS FVS prerokovával aj ďalšie otázky, ktoré súvisia 

s FVS a jej činnosťou. 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 20 uznesení. 

Na zasadnutiach AS FVS sa pravidelne zúčastňovali predstavitelia vedenia 

FVS, dekanka FVS doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. a podľa potreby jednotliví 

prodekani FVS a tajomníčka FVS, ktorým AS FVS týmto ďakuje za spoluprácu a za 

včasné dodávanie podkladov na rokovanie AS FVS. 

Prerokované a schválené na zasadnutí AS FVS dňa 14. 1. 2019.  

 

        JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

           predseda AS FVS 

 




