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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy  
za rok 2009 

 
 
Najvyšším orgánom samosprávy Fakulty verejnej správy v Košiciach je Akademický senát 
Fakulty verejnej správy. Dňa 17. februára 2009 sa na Fakulte verejnej správy uskutočnili 
voľby do Akademického senátu FVS. Na základe výsledkov volieb sa dňa 23. 2. 2009 konalo 
ustanovujúce zasadnutie  Akademického senátu FVS, ktoré viedla predsedníčka volebnej 
a mandátovej komisie pre voľby do AS FVS Ing. Eva Výrostová, PhD. Na ustanovujúcom 
zasadnutí boli vyhlásené výsledky volieb a odovzdané osvedčenia novým členom 
Akademického senátu o zvolení do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach. Na 
obdobie štyroch rokov boli do AS FVS Košice zvolení: 
 
Za zamestnaneckú časť:     Za študentskú časť: 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.    Lucia Griščíková   
JUDr. Peter Demek, PhD.     Peter Horváth 
JUDr. Peter Derevjaník     Igor Klema 
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.    Bc. Marek Sedmák 
PhDr. Jana Knežová       
Ing. Eva Mihaliková, PhD. 
JUDr. Peter Molitoris       
 
Na ustanovujúcom zasadnutí si novozvolení členovia Akademického senátu vo verejnom 
hlasovaní zvolili predsedníčku AS doc. Ing. Annu Čepelovú, PhD., podpredsedu AS  
Bc. Mareka Sedmáka a tajomníčku AS Ing. Evu Mihálikovú, PhD.  Po tomto volebnom akte 
predsedníčka AS vyjadrila súhlas s funkciou, poďakoval Ing. Eve Výrostovej, PhD. za 
realizáciu volieb do Akademického senátu fakulty a požiadala všetkých členov senátu aby sa 
vo vlastnom záujme oboznámili so základnými dokumentmi, ktoré bude potrebné rešpektovať 
pri výkonne ich činnosti. Od ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu FVS 
v Košiciach až dodnes nebolo potrebné vykonať zmeny v personálnom zložení 
Akademického senátu FVS. K dnešnému dňu Akademický senát má 11 členov, z ktorých 7 
tvorí učiteľskú časť a 4 študentskú časť AS FVS.  
 
Akademický senát sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štatútom FVS UPJŠ v Košiciach a Rokovacím 
poriadkom AS FVS. Podľa Štatútu FVS akademický senát zasadá najmenej dvakrát za 
semester. V roku 2009 sa realizovalo jedno ustanovujúce zasadnutie, štyri riadne zasadnutia 
a jedno mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FVS. Všetky zasadnutia viedla 
predsedníčka AS FVS a zúčastnila ich minimálne nadpolovičná väčšina členov 
Akademického senátu FVS. I napriek pomerne veľkej absencii niektorých členov 
Akademického senátu zo zamestnaneckej časti, akademický senát bol stále uznášania 
schopný. 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. Účasť 
podpredsedu AS Bc. Mareka Sedmáka bola v závere roka ospravedlnená z dôvodu jeho 
nástupu na študentskú mobilitu programu Erasmus. Účasť jednotlivých členov Akademického 
senátu na zasadnutiach AS FVS je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
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Zoznam členov AS FVS a ich účasť na zasadnutiach: 
AS FVS Počet 

zasadnutí 
Počet účasti % účasti 

doc. Ing. A. Čepelová, PhD. 6 6 100 
JUDr. P. Demek, PhD. 6 4 66 
JUDr. P. Derevjaník 6 4 66 
JUDr. Mgr. M. Jesenko, PhD. 6 3 50 
PhDr. J. Knežová 6 6 100 
Ing. E. Mihaliková, PhD. 6 6 100 
JUDr. P. Molitoris       6 5 83 
Lucia Griščíková 6 6 100 
Peter Horváth 6 6 100 
Bc. Marek Sedmák 6 4 66 
Igor Klema 6 6 100 

 
 
Na všetkých riadnych rokovania Akademického senátu sa zúčastnil dekan Fakulty verejnej 
správy UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Okrem dekana fakulty prijali účasť na 
riadnych zasadnutiach AS FVS  aj prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. JUDr. Mária 
Hencovská, CSc., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
a tajomníčka fakulty Ing. Katarína Krokosová.  
 

Účasť hostí na riadnych zasadnutiach AS FVS 
Vedenie Fakulty verejnej správy Počet účastí 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 4 
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.  1 
Ing. Silvia Ručinská, PhD. 1 
Ing. Katarína Krokosová 2 

 
Zápisnice so zasadnutí AS FVS boli počas celého roka pravidelne uverejňované na nástenke 
AS FVS. Za sledované obdobie bolo prijatých 26 uznesení, z ktorých boli všetky splnené. 
Zoznam zasadnutí a všetkých uznesení AS FVS tvorí prílohu tejto správy.  
 

Zoznam zasadnutí AS FVS 
23. 2. 2009 ustanovujúce zasadnutie AS FVS 
23. 3. 2009 riadne zasadnutie  
25. 5. 2009 riadne zasadnutie 
5. 10. 2009 riadne zasadnutie 
9. 11. 2009 riadne zasadnutie 
7. 12. 2009 mimoriadne zasadnutie 

 
Akademický senát si na svojom prvom riadnom zasadnutí schválil termíny konania zasadnutí 
AS FVS, ktoré sú zverejnené na nástenke AS FVS. V roku 2009 AS FVS rokoval 
v termínoch, ktoré boli schválené. Akademický senát sa na svojich riadnych zasadnutiach 
v roku 2009 prijal uznesenia a riešil nasledovné okruhy problémov: 
 
V pedagogickej oblasti schválil:  

• študijný program „Verejná správa“  pre dennú a externú formu štúdia; 
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• podmienky prijímacieho konania na bakalárske a magisterské štúdium v študijnom 
programe „Verejná správa“ pre akademický rok 2010/2011; 

• podmienky prijímacieho konania na bakalárske a magisterské štúdium v študijnom 
programe „Verejná správa“ pre zahraničných študentov pre akademický rok 
2009/2010; 

• prerokoval návrh študijného programu „Európska verejná správa“ bakalársky stupeň 
štúdia. 

 
V oblasti hospodárenia a organizačného zabezpečenia FVS Akademický senát schválil: 

• výročnú správu o hospodárení FVS za rok 2008 s pripomienkami; 
• rozpočet FVS na rok 2009; 
• novú štruktúru a pomenovanie katedier FVS platnú od 1. septembra 2009; 
• Organizačný poriadok Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice; 
• schválil nového člena Vedeckej rady FVS UPJŠ Košice, ktorým sa stala doc. PhDr. 

Oľga Balegová, CSc.; 
• JUDr. Petra Molitorisa za predsedu Disciplinárnej komisie fakulty, a ostatné. 
 

Okrem uvedených oblastí Akademický senát prerokovával aj podnety, ktoré prichádzali so 
strany študentskej časti AS. Išlo najmä o zosúladenie predmetov a kreditov v existujúcom 
študijnom programe. Boli prednesené aj pripomienky, ktoré vyjadrili nespokojnosť 
s doterajším fungovaním Rady študentov FVS, ktorá na fakulte zastupuje študentskú časť 
Akademickej obce. V tejto oblasti boli prijaté uznesenia, ktoré zaviazali dekana FVS UPJŠ 
a predsedníčku AS FVS konať z cieľom dosiahnuť požadovanú nápravu.   
 
V závere roka 2009 Akademický senát na svojom mimoriadnom rokovaní vyhlásil voľby 
dekana Fakulty verejnej správy z dôvodu skončenia štvorročného funkčného obdobia 
súčasného dekana FVS. Na tomto zasadnutí bolo prijaté uznesenie, ktorým AS FVS vyhlásil 
voľby dekana FVS UPJŠ Košice na 1. marca 2010, schválil volebnú komisiu pre voľbu 
dekana. Na základe tohto uznesenia sa stretla volebná komisia pre voľbu dekana, ktorej boli 
odovzdané menovacie dekréty a členovia komisie si spomedzi seba zvolili predsedu volebnej 
komisie, ktorým sa stal JUDr. Martin Vernarský, PhD. Akademický senát ustanovil 
zapisovateľa pre voľbu dekana, ktorým sa stal JUDr. Róbert Gyuri.  
 
V roku 2010 bude akademický senát ďalej plniť svoje povinnosti a rozhodovať v oblastiach, 
ktoré mu ustanovuje zákon o vysokých školách a platný Štatút Fakulty verejnej správy.  
Okrem toho, sa podstatným momentom pre rok 2010 stane voľba dekana FVS UPJŠ Košice, 
voľba prodekanov FVS na obdobie rokov 2010 - 2014. Je potrebné, aby Akademický senát 
inicioval a pomohol pri prepracovaní Štatútu Fakulty verejnej správy s cieľom zosúladiť 
Štatút Fakulty verejnej správy so Štatútom univerzity, ktorý bol schválený na zasadnutí 
Akademického senátu UPJŠ, dňa 21. 2. 2008.  AS FVS podporí a pomôže vytvoriť tretí - 
doktorandský stupeň štúdia na Fakulte verejnej správy. Koncom roka 2010 bude potrebné na 
Fakulte verejnej správy organizačne zabezpečiť voľby do Akademického senátu UPJŠ.  
Uvedené úlohy akademický senát považuje za kľúčové, nevyhnutné pre zabezpečenie 
riadneho fungovania Fakulty verejnej správy v budúcom období.  
 
 
 

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
 
V Košiciach 22. 2. 2010  


