
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy za rok 2014 
 
 

Akademický senát Fakulty verejnej správy (ďalej ako Akademický senát FVS) je najvyšším 
orgánom akademickej samosprávy Fakulty verejnej správy ako súčasti Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach. Akademický senát FVS je povinný dôsledne rešpektovať rozsah svojich kompetencií 
tak, ako mu vyplývajú zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov a okrem iného, v zmysle §27 ods. 1 písm. l, predkladá raz za rok akademickej obci 
fakulty správu o svojej činnosti. 

 
V roku 2014 akademický senát fakulty pracoval v tomto zložení: 
 
zamestnanecká časť:  
• Čepelová, Anna, doc., Ing., PhD. 
• Hrabovská, Zuzana, Ing., PhD. 
• Jeleňová, Iveta, Mgr., PhD. 
• Knežová, Jana, PhDr., PhD. 
• Ondrová, Drahomíra, doc., PhDr., Csc. 
• Sedláková, Slávka, Ing., PhD. 
• Vernarský, Martin, JUDr., PhD. do 31.3.2014 
• Molitoris, Peter, JUDr., PhD. od 28.4.2014 – do 10.11.2014 
• Jesenko, Michal, JUDr., PhD. od 1.12.2014 

 

študentská časť: 

• Drdák, Marcel, Bc. (prerušené členstvo po ukončení Bc. štúdia, obnovené po zápise na 
Mgr. stupeň štúdia v septembri 2014) 

• Dzivák, Matej, Bc. (prerušené členstvo po ukončení Bc. štúdia, obnovené po zápise na 
Mgr. stupeň štúdia v septembri 2014) 

• Král, Rastislav, Mgr., PhDr. 
• Mato, Rudolf, Bc. 
 

Akademický senát FVS v roku 2014 zasadal nasledovne: 
 

Riadne zasadnutia: 29. januára, 7. apríla, 28. apríla, 18. júna, 18. septembra 
Mimoriadne zasadnutia : 31. marca, 6. novembra 
 

Účasť členov senátu na uvedených zasadnutiach bola takmer 100%, prípadné neúčasti boli 
vopred z relevantných dôvodov ospravedlnené. 

Zasadnutí akademického senátu fakulty sa pravidelne zúčastňoval dekan fakulty i ostatní 
členovia vedenia fakulty. 

 
Prvé riadne zasadnutie Akademického senátu FVS sa konalo 29. januára 2014, kde boli 

prerokované a schválené dôležité vnútorné predpisy fakulty a síce Štatút FVS (uznesenie č. 1/2014) 
a ďalej Študijný poriadok FVS (uznesenie č. 2/2014). Na tomto zasadnutí v súvislosti s ukončením 
funkčného obdobia dekana FVS ku dňu 31.3.2014 Akademický senát FVS vyhlásil voľby kandidáta 
na dekana UPJŠ FVS na funkčné obdobie 2014-2018 na 3.marca 2014 (uznesenie č. 3/2014). 
Z dôvodu kandidatúry na funkciu dekana UPJŠ FVS sa na tomto zasadnutí dňa 29.1.2014 
JUDr. Martin Vernarský, PhD. vzdal funkcie predsedu Akademického senátu FVS. Tajným 
hlasovaním bolo prijaté uznesenie (uznesenie č. 7/2014) o zvolení Ing. Slávky Sedlákovej, PhD. za 
predsedníčku Akademického senátu. Zároveň bola za novú členku Volebnej a mandátovej komisie 
zvolená Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. (uznesenie č. 6/2014). 



Akademický senát FVS zvolil dňa 3.3.2014 JUDr. Martina Vernarského, PhD. za kandidáta 
na dekana a v tejto súvislosti na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu FVS dňa 31.3.2014 
rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. vymenoval 
JUDr. Martina Vernarského, PhD. za dekana Fakulty verejnej správy na funkčné obdobie 2014-
2018. 

 
Akademický senát FVS aj na ďalších zasadnutiach plnil svoje úlohy v rámci rozsahu svojich 

právomocí v oblasti kreačných, schvaľovacích resp. iných kompetencií. Bolo prijatých 26 uznesení 
a Akademický senát okrem iného prerokoval a schválil: 

� Správu o činnosti Akademického senátu FVS za rok 2013 (uznesenie č. 8/2014), 
� Návrh dekana FVS na vymenovanie členov Vedeckej rady FVS (uznesenie č. 9/2014), 
� Návrh dekana na vymenovanie prodekanov FVS (uznesenie č. 10/2014), 
� Zmeny a doplnky Volebného poriadku Akademického senátu FVS (uznesenie 

č. 11/2014), 
� Rozpočet FVS na rok 2014 (uznesenie č. 16/2014), 
� Výročnú správu o hospodárení FVS za rok (uznesenie č. 17/2014), 
� Ďalšie podmienky prijímacieho konania na Mgr. študijný program Európska verejná 

správa na akademický rok 2014/2015 (uznesenie č. 18/2014), 
� Podmienky pre prijímacie konanie na bakalárske študijné programy na akademický rok 

2015/2016 (uznesenie č. 20/2014). 
 

Pred schválením vo Vedeckej rade fakulty prerokoval Akademický senát FVS návrhy 
predložené dekanom FVS (uznesenie č.14/2014): 

� Návrh bakalárskeho a magisterského študijného programu „Verejná správa“ na 
akademický rok 2015/2016 v dennej a externej forme, 

� Návrh bakalárskeho a magisterského študijného programu „Európska verejná správa“ 
na akademický rok 2015/2016 v dennej forme, 

� Návrh študijného programu doktorandského štúdia rok 2015/2016. 
 
Akademický senát FVS v priebehu roka 2014 z dôvodu zmien v zložení zamestnaneckej 

časti a ukončenia členstva najprv JUDr. M. Vernarského, PhD. neskôr  JUDr. P. Molitorisa, PhD., 
dvakrát vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FVS a to na 
v dňoch 28.apríla 2014 (uznesenie č. 12/2014) a 1. decembra 2014 (uznesenie č. 25/2014). Zároveň 
pre tieto doplňujúce voľby Akademický senát FVS menoval volebné a mandátové komisie 
(uznesenie č. 13/2014, uznesenie č. 26/2014). 

 
V súvislosti so zabezpečením bezproblémového priebehu volieb je potrebné vyjadriť 

poďakovanie jednotlivým členom volebných a mandátových komisií, ktorí ochotne túto úlohu 
splnili. Poďakovanie patrí JUDr. R. Gyurimu, PhD., Ing. R. Drábovi, PhD. PhDr. M. Ďurišinovi,  
PhD., JUDr. M. Kantorovej, PhD., Ing. E. Mihalikovej, PhD., Ing. H. Harausovej, PhD., 
Mgr. V. Džatkovej, PhD. a študentom PhDr. T. Almanovi, Bc. P. Berinšterovi a V. Čurillovej. 
 

Za svedomité plnenie povinností vyplývajúcich z členstva v akademickom senáte fakulty, 
ako aj za podnetné pripomienkovanie návrhov predkladaných na zasadnutiach akademického senátu 
fakulty, patrí všetkým členom senátu, či už zástupcom zamestnaneckej, ale aj študentskej časti, 
poďakovanie. 

 
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že aj v roku 2015 čaká Akademický senát FVS viacero 

vážnych úloh, ktorými sa bude musieť zaoberať, či už pôjde o zosúladenie vnútorných noriem 
(napr. rokovacieho poriadku) s novoprijatým a platným Štatútom FVS, prerokovanie rozpočtu FVS, 
otázky podmienok pre prijímacie konanie, voľby nového vedenia fakulty a ďalšie. 

 



Zvládnutie týchto úloh optimálnym spôsobom je dôležité pre celú Akademickú obec FVS, 
čo si Akademicky senát v plnej miere uvedomuje. 

 
Prerokované a schválené na riadnom zasadnutí Akademického senátu FVS dňa 25.2.2015. 
 
 

 
Ing. Slávka Sedláková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu FVS 


