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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy
za rok 2011

Akademický senát Fakulty verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si
v roku 2011 riadne plnil svoje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu Akademického senátu,
Štatútu fakulty ako aj Zákona o vysokých školách. Práca všetkých členov sa riadila zasadacím
a organizačným poriadkom Akademického senátu fakulty. Napriek dodržiavaniu vyššie
uvedených dokumentov, ktoré determinujú prácu a postavenie všetkých členov
Akademického senátu Fakulty verejnej správy je potrebné nazvať rok 2011 rokom volebným.
Akademický senát FVS sa v roku 2011 nachádzal v strede 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 do AS univerzity a AS fakulty. V roku 2011 sa na
Fakulte verejnej správy zrealizovalo päť volebných aktov. Dôvody prečo bolo potrebné
zabezpečiť také, pomerne veľké množstvo volieb boli rôzne. Vyplývali z personálnych zmien,
ktoré sa udiali najmä v zamestnaneckej časti Akademického senátu fakulty. Konkrétne ide o
ukončenie pracovných pomerov riadne zvolených členov AS FVS v roku 2011 – JUDr.
Demek a PhDr. Derevjanik, ktorých ukončenie pracovných pomerov na fakulte znamenalo
automaticky zánik mandátu člena Akademického senátu FVS. Rovnako ukončenie štúdia
členov študentskej časti Akademického senátu FVS - Peter Horváth, Igor Klema a Marek
Sedmák znamenalo vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FVS. Dôvodom
prečo bolo potrebné v roku 2011 uskutočniť toľko volebných aktov bola aj legislatívna zmena
Vysokoškolského zákona, podľa ktorého zanikol mandát náhradníka, ktorý v prípade zmien
na poste člena AS automaticky postúpi na uvoľnené miesto v akademickom senáte. Táto
skutočnosť ovplyvnila fungovanie, zvýšila sa náročnosť na prácu všetkých akademických
senátov v Slovenskej republike. Tlak na zákonodarcov vyvolal zmenu v legislatíve SR.
Výsledkom je zmena v Zákone o vysokých školách, ktorá od septembra 2012 opätovne
zavádza post náhradníka. Týmto spôsobom sa opätovne zabezpečí jednoduchšie a spravodlivé
fungovanie všetkých akademických senátov na Slovensku.

V súčasnosti Akademický senát pracuje v nasledovnom zložení:
Predsedníčka AS FVS: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Podpredseda AS FVS : JUDr. Michal Jesenko, PhD.
Podpredseda AS FVS (študentská časť): Bc. Vladimír Hojstrič
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



2

V roku 2011 Akademický senát vyhlasoval a následne bol nápomocný pri realizácií volieb do
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na funkčné obdobie
2011 – 2015 boli do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
riadne zvolení:

Zamestnanecká časť:
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
JUDr. Peter Molitoris, PhD.
JUDr. Martin Vernarský, PhD.
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Študentská časť:
Michal Bandurič
Vladimír Hojstrič

Akademický senát FVS na októbrovom zasadnutí jednohlasne schválil návrh dekana FVS na
vymenovanie prof. Ing. Viktóriu Bobákovú, CSc. za prodekanku pre vedu a výskum.
Výkonom funkcie prodekanky automaticky zanikol menovanej mandát v Akademickom
senáte UPJŠ. Na ostatných doplňujúcich voľbách, ktoré sa realizovali vo februári 2012 bola
za do AS UPJŠ zvolená Ing. Slávka Sedláková, PhD. Toho času Akademický senát Fakulty
pracuje v riadnom zložení, rovnako má Fakulta verejnej správy riadne zastúpenie AS UPJŠ.
Zároveň bol JUDr. Martin Vernarský, PhD. zvolený za podpredsedu AS UPJŠ.

Vyššie uvedené skutočnosti deklarujú, že v roku 2011 bolo potrebné zabezpečiť výkon
a priebeh volieb. Osobitne sa chcem poďakovať predsedom a členom volebných
a mandátových komisií, ktorí zabezpečili riadny priebeh volieb na Fakulte verejnej správy.
Poďakovanie patrí najmä: Ing. Slávka Sedláková, PhD., Ing. Zuzana Hrabovská, PhD., Ing.
Kristína Guzyová, PhD., Ing. Peter Čisarik, JUDr. Martina Kantorová, JUDr. Róber Gyuri. Za
študentov sa na voľbách zúčastnili a týmto im patri vďaka: Barbora Petrová, Rendešová
Jozefína, Mártha Róland a Radomír Piliši.

Praktické skúsenosti, námety a pripomienky od členov volebných a mandátových komisií
vyvolali potrebu prepracovať Volebný poriadok pre voľby do AS FVS a pre voľbu dekana.
Na podnet predsedníčky senátu bola schválená komisia pre vypracovanie nového Volebného
poriadku. Komisia v zložení: JUDr. Peter Molitoris, PhD., JUDr. Róbert Gyuri a doc. Ing.
Anna Čepelová, PhD. vypracovali návrh volebného poriadku, ktorý bol v Akademickom
senáte prediskutovaný a následne jednomyseľne schválený.

V roku 2011 sa realizovalo sedem zasadnutí AS, z toho tri boli mimoriadne. 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.
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Zápisnice so zasadnutí AS FVS boli počas celého roka pravidelne uverejňované na nástenke
AS FVS. Za sledované obdobie bolo prijatých 30 uznesení, z ktorých boli všetky splnené.
Zoznam zasadnutí a všetkých uznesení AS FVS tvorí prílohu tejto správy.

Zoznam zasadnutí AS FVS
31.1.2011 Riadne zasadnutie AS FVS
14.3.2011 Riadne zasadnutie AS FVS
23.5.2011 Riadne zasadnutie AS FVS
22.6.2011 Mimoriadne zasadnutie AS FVS
13.9.2011 Mimoriadne zasadnutie AS FVS
17.10.2011 Riadne zasadnutie AS FVS
12.12.2011 Mimoriadne zasadnutie AS FVS

Akademický senát sa na svojich zasadnutiach v roku 2011 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 2011/2012 pre bakalársky

študijný program „Verejná správa“,
 Informácie o štúdiu na FVS UPJŠ pre akademický rok 2011/2012 pre magistersky

študijný program „Verejná správa“,
 Informácie o štúdiu na FVS UPJŠ pre akademický rok 2011/2012 pre bakalársky

študijný program „Európska verejná správa“.

V oblasti hospodárenia a organizačného zabezpečenia FVS Akademický senát:
 prerokoval a schválil výročnú správu o hospodárení FVS za rok 2010

s pripomienkami,
 prerokoval a schválil rozpočet FVS na rok 2011,
 schválil nových členov Vedeckej rady FVS UPJŠ Košice, ktorým sa stali: prof. Ing.

Viktória Bobáková, CSc., prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. a PhDr. Marián
Gajdoš, CSc. – externý člen Vedeckej rady,

 prerokoval a schválil Volebný poriadok FVS UPJŠ v Košiciach,
 jednomyseľne zvolil za zástupcu FVS do Rady vysokých škôl SR – Ing. Petra

Čisárika,
 schválil návrh na prodekana pre vedu a výskum prof. Ing. Viktóriu Bobákovú, CSc.,
 schválil návrh na internú členku Vedeckej rady FVS - doc. PhDr. Drahomíru Ondrovú,

CSc.,
 schválil za podpredsedu AS FVS za študentskú časť – Bc. Vladimíra Hojstriča,
 schválil za podpredsedu AS FVS za zamestnaneckú časť – JUDr. Mgr. Michala

Jesenka, PhD.

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. V minulom roku boli prednesené aj pripomienky, ktoré vyjadrili
nespokojnosť s doterajším fungovaním Študentského parlamentu, ktorý na fakulte zastupuje
študentskú časť Akademickej obce. Tento problém sa na fakulte podarilo vyriešiť
a v súčasnosti Študentský parlament pracuje, riadne si plní svoje povinnosti nielen voči
študentskej časti Akademickej obce FVS, ale aj vo vzťahu k vedeniu fakulty.
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V roku 2012 bude akademický senát ďalej plniť svoje povinnosti a rozhodovať v oblastiach,
ktoré mu ustanovuje zákon o vysokých školách, platný Štatút Fakulty verejnej správy a Štatút
Akademického senátu. I naďalej chce byť nápomocný pri zabezpečení podmienok, ktoré
umožňujú študentom fakulty riadne študovať. Zároveň členovia AS FVS budú spolupracovať
pri zabezpečovaní ostatných študentským aktivít, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so
študentským životom na  fakulte a to prostredníctvom spolupráce so zástupcami študentskej
časti AS FVS a Študentského parlamentu. Členovia AS FVS v Košiciach sú presvedčení, že
v roku 2012 budú aktívne pracovať pri prerokovávaní a schvaľovaní doktorandského
študijného programu. Koncom roka 2012 bude potrebné na Fakulte verejnej správy
organizačne zabezpečiť voľby do Akademického senátu FVS.  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 22.2.2012


