
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy za rok 2012

Akademický senát Fakulty verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si  v roku 2012
riadne plnil svoje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu Akademického senátu, Štatútu fakulty ako aj
Zákona o vysokých školách. Práca všetkých členov sa riadila Rokovacím poriadkom Akademického
senátu fakulty. Akademický senát FVS sa v roku 2012 nachádzal na konci svojho funkčného obdobia,
na ktorého jeho členovia získali mandát od Akademickej obce FVS vo voľbách v roku 2009. I napriek
tomu bolo potrebné v danom roku realizovať doplňujúce ako aj riadne voľby zástupcov členov
Akademickej obce FVS a AS univerzity a AS fakulty. V roku 2012 sa na Fakulte verejnej správy
zrealizovali doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu. Dôvod prečo bolo potrebné
zabezpečiť zmeny členov v akademickom senáte bol nasledovný: Bc. Vladimír Hojstrič ukončil
štúdium na FVS, na uvoľnené miesto bol do AS FVS zvolený študent Martin Kulich. Vyplývali
z personálnych zmien, ktoré sa udiali najmä v zamestnaneckej časti Akademického senátu fakulty.

V roku 2012 Akademický senát pracoval v nasledovnom zložení:

Predsedníčka AS FVS: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Podpredseda AS FVS: JUDr. Michal Jesenko, PhD.
Tajomník: Ing. Eva Mihaliková, PhD.

Zamestnanecká časť AS FVS:
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
PhDr. Jana Knežová, PhD.
JUDr. Peter Molitoris, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri

Študentská časť AS FVS:
Bc. Tomáš Alman
Bc. Lucia Griščíková
Simona Vaľková
Martin Kulich

V roku 2012 sa konali štyri riadne zasadnutia Akademického senátu. Všetky zasadnutia viedla
predsedníčka AS FVS a zúčastnila sa ich minimálne nadpolovičná väčšina členov Akademického
senátu FVS. Akademický senát bol stále uznášania schopný. Všetkých zasadnutí AS FVS sa zúčastnil
dekan FVS prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Okrem dekana fakulty prijala účasť na riadnom zasadnutí AS
FVS tajomníčka fakulty Ing. Katarína Krokosová a to pri prerokovaní a schvaľovaní rozpočtu FVS
a správy o hospodárení fakulty. Pozitívne je potrebné zhodnotiť najmä účasť študentov na
rokovaniach AS. Členovia AS za študentskú časť sa zúčastnili všetkých rokovaní Akademického senátu
FVS, čo vypovedá o ich svedomitom prístupe k plneniu si akademických povinností.

Zápisnice zo zasadnutí AS FVS boli počas celého roka pravidelne uverejňované na nástenke AS FVS. Za
sledované obdobie bolo prijatých 17 uznesení, z ktorých boli všetky splnené. Zoznam zasadnutí
a všetkých uznesení AS FVS tvorí prílohu tejto správy.
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Akademický senát na svojich zasadnutiach v roku 2012 prijal uznesenia a riešil nasledovné okruhy
problémov:
V pedagogickej oblasti AS FVS UPJŠ v Košiciach prerokoval a schválil:

− informácie o štúdiu na FVS UPJŠ pre akademický rok 2012/2013 pre bakalársky študijný
program „Verejná správa“,

− informácie o štúdiu na FVS UPJŠ pre akademický rok 2012/2013 pre magistersky študijný
program „Verejná správa“,

− informácie o štúdiu na FVS UPJŠ pre akademický rok 2012/2013 pre bakalársky študijný
program „Európska verejná správa“,

− schválil nového člena VR FVS plk. prof. Ing. Václav Krajný, CSc.,

− schválil podmienky prijatia na všetky stupne a formy štúdia na FVS atď.

V oblasti hospodárenia a organizačného zabezpečenia FVS Akademický senát:

− prerokoval a schválil výročnú správu o hospodárení FVS za rok 2011 s podmienkami,

− prerokoval a schválil rozpočet FVS na rok 2012.

Okrem uvedených oblastí Akademický senát prerokovával aj podnety, ktoré prichádzali so strany
študentskej časti AS.

Aj v roku 2012 Akademický senát FVS si riadne plnil svoje povinnosti a rozhodoval v oblastiach, ktoré
mu ustanovuje zákon o vysokých školách, platný Štatút Fakulty verejnej správy a Štatút
Akademického senátu. Všetci jeho členovia bolo aktívni a nápomocní pri zabezpečení podmienok,
ktoré umožňujú študentom fakulty riadne študovať. Zároveň členovia AS FVS spolupracovali pri
zabezpečovaní ostatných študentských aktivít, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so študentským
životom na fakulte a to prostredníctvom spolupráce so zástupcami študentskej časti AS FVS
a Študentského parlamentu.

Je potrebné vyjadriť vďaku všetkým dnes už bývalým členom Akademického senátu Fakulty verejnej
správy UPJŠ v Košiciach, za ich aktívnu štvorročnú prácu (2009 - 2013), ktorá pomohla rozvíjať
a podporovať aktivity Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Koncom roka 2012 boli vyhlásené riadne voľby do Akademického senátu FVS na funkčné obdobie
2013 - 2017. AS na svojom decembrovom zasadnutí schválil volebnú a mandátovú komisiu, ktorá si
následne zvolila predsedníčku VaMK Ing. Eva Výrostová, PhD.

V Košiciach 8.  apríla 2013

JUDr. Martin Vernarský, PhD.
predseda AS FVS

Príloha – prehľad zasadnutí AS FVS za rok 2012


