
Správa o činnosti Akademického senátu

Fakulty verejnej správy za rok 2010

Najvyšším orgánom samosprávy Fakulty verejnej správy v Košiciach je Akademický senát
Fakulty verejnej správy. Akademický senát fakulty verejnej správy sa riadi štatútom fakulty
a ostatnými záväznými predpismi. V zmysle štatútu FVS je povinnosť predsedu
Akademického senátu informovať všetkých členov akademickej obce fakulty o činnosti
Akademického senátu za predchádzajúce obdobie. V roku 2010 neboli vykonané personálne
zmeny v zložení Akademického senátu fakulty. V tomto období akademický senát pracoval
v počte 11 členov, z toho sú 7 za zamestnaneckú časť a 4 členovia za študentskú časť
akademickej obce. V roku 2010 bola účasť jednotlivých členov akademického senátu na
rokovaní na dobrej úrovni. Neprítomnosť členov na rokovaniach bola ospravedlnená,
spôsobená najmä účasťou študentov na zahraničných mobilitách. Akademický senát bol stále
uznášania schopný. V roku 2010 sa realizovalo 6 zasadnutí Akademického senátu FVS,
ktorých sa pravidelne zúčastňoval  dekan fakulty verejnej správy prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Okrem dekana fakulty sa zúčastnili zasadnutí Akademického senátu rektor UPJŠ prof. MUDr.
Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Katarína Krokosová – tajomníčka Fakulty verejnej správy
a študenti, ako zástupcovia Študentskej rady.

V roku 2010 sa zrealizovalo 6 zasadnutí Akademického senátu FVS, na ktorých bolo
prijatých 14 uznesení.
 Na februárovom zasadnutí AS FVS boli vyhlásené doplňujúce voľby do

Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru Ing. M. Horváthovej, PhD. Ustanovila sa volebná a mandátová
komisia. Predsedníčkou volebnej a mandátovej komisie bola zvolená Ing. Slávka
Sedláková, PhD. Volebný akt sa uskutočnil 21. 1. 2010 v priestoroch Fakulty verejnej
správy. Do Akademického senátu UPJŠ bol zvolený JUDr. Róbert Gyuri.

 Dňa 1. marca 2010 sa uskutočnila voľba dekana Fakulty verejnej správy. Predsedom
volebnej a mandátovej komisie bol JUDr. Martin Vernarský, PhD. Výsledky tajnej
voľby dekana všetkými členmi AS FVS, boli v zmysle volebného poriadku AS FVS,
doručené rektorovi UPJŠ. Na základe uvedeného bol na nasledujúce štyri roky do
funkcie dekana menovaný prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

 V poradí druhé zasadnutie Akademického senátu sa realizovalo 3. marca 2010. Na
tomto zasadnutí Akademického senátu boli prezentované informácie o výsledku
doplňujúcich volieb do AS UPJŠ. Z tohto rokovania AS FVS vyplynulo jedno
uznesenie, ktorým sa ukončilo členstvo PhDr. E. Bolfíkovej CSc. vo vedeckej rade
fakulty z dôvodu skončenia pracovného pomeru menovanej.

 Tretie zasadnutie Akademického senátu FVS sa realizovalo 22. 3. 2010. Z dôvodu
skončenia funkčného obdobia členov vedeckej rady FVS, dekan fakulty predložil
návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady FVS na funkčné obdobie 2010 –
2014. V tajnej voľbe boli do vedeckej rady FVS zvolení:

Interní členovia VR FVS Externí členovia VR FVS
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. gen. prof.  JUDr. Jozef Kuril, CSc.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. Ing. Milan Muška
doc. PhDr. Oľga Balegová, CSc. JUDr. Ladislav Tichý
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. doc. Janák
prof. Ing. Nora Štangová, CSc.



Ing. Silvia Ručinská, PhD.
JUDr. Martin Vernarský, PhD.
JUDr. Alena Krunková, PhD.
JUDr. Michal Jesenko, PhD.
PhDr. Kravčáková, PhD.

 Zároveň dekan FVS prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. predložil návrh na vymenovanie
prodekanov FVS UPJŠ na funkčné obdobie 2010 – 2014. Tajným hlasovaním boli do
funkcie prodekanov zvolení:
 prof. Ing. Nora Štangová, CSc. – prodekanka pre vedu a výskum,
 Ing. Silvia Ručinská, PhD. – prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj,
 JUDr. Alena Krunková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť.

 V poradí štvrté zasadnutie AS FVS sa uskutočnilo 19. apríla 2010. Na tomto zasadnutí
bola prerokovaná a následne schválená s Výročná správa o hospodárení Fakulty
verejnej správy za rok 2009, bol prerokovaný a schválený rozpočet Fakulty verejnej
správy na rok 2010. Uvedené dokumenty predkladal dekan fakulty. Účasť na tomto
zasadnutí prijala tajomníčka FVS Ing. Katarína Krokosová. Okrem uvedeného AS
FVS na tomto zasadnutí prerokoval bakalársky a magisterský študijný program
„Verejná správa“ pre dennú a externú formu štúdia na akademický rok 2010/2011.
Prerokovaný bol aj nový bakalársky študijný program „Európska verejná správa“ pre
dennú formu štúdia, ktorý sa fakulte začne realizovať od septembra 2011.

 Dňa 23. augusta 2010 sa uskutočnilo v poradí piate zasadnutie AS FVS. Na tomto
zasadnutí boli schválené počty prijímaných študentov v študijnom programe „Verejná
správa“ pre dennú formu štúdia na akademický rok 2011/2012 v počte 150 študentov
a pre externú formu štúdia v počte 50 študentov. Zároveň sa schválil počet
prijímaných študentov v študijnom programe „Európska verejná správa“ pre dennú
formu štúdia na akademický rok 2011/2012 v počte 50 študentov. Akademický senát
prijal uznesenie, ktorým si schválil termíny riadnych zasadnutí AS na akademický rok
2010/2011.

 V roku 2010 sa posledné zasadnutie AS FVS uskutočnilo 22. 11. 2010. Na tomto
zasadnutí sa prerokoval návrh stanov Študentského parlamentu FVS. AS FVS týmto
spôsobom reagoval na požiadavku študentskej časti Akademickej obce, ktorá svoje
názory tlmočila prostredníctvom zástupcov študentskej časti AS FVS.

V roku 2010 sa na Fakulte verejnej správy zrealizovali dva volebné akty. Príprava
a zabezpečenie volieb si vyžiadalo od členov Akademickej obce zapojenie sa do diania, ktoré
v konečnom dôsledku  ovplyvňuje riadne fungovanie Fakulty verejnej správy a zastúpenie
FVS na úrovni univerzity. Toto cestou by som sa chcela srdečne poďakovať všetkým členom
volebných a mandátových komisií, samostatne ich predsedom, za riadny a bezproblémový
priebeh volieb v roku 2010.

Košice, 22.2.2011 doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
      predsedníčka AS FVS UPJŠ Košice


