
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy za rok 2013 
 
 

Akademický senát Fakulty verejnej správy (ďalej len „akademický senát fakulty“) je 
najvyšším orgánom akademickej samosprávy Fakulty verejnej správy (ďalej len „fakulta“) ako 
súčasti Univerzity P. J. Šafárika. Ako orgán verejnej správy 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 (ďalej len „zákon o vysokých školách“). Vychádzajúc zo zákona o vysokých 
školách podrobnosti o postavení, kompetenciách a činnosti akademického senátu fakulty upravuje 
Štatút fakulty a ďalšie vnútorné predpisy Fakulty verejnej správy (predovšetkým Rokovací 
poriadok akademického senátu fakulty). 

V roku 2013 akademický senát fakulty pracoval do 3. marca 2013 v zložení: 
zamestnanecká časť:                
• Čepelová Anna, doc., Ing., PhD.                 
• Gyuri Róbert, JUDr., PhD.              
• Jesenko Michal, JUDr., PhD.                    
• Knežová Jana, PhDr., PhD.                   
• Kravčáková Gabriela, doc., Mgr. PhD. 
• Mihaliková Eva, Ing., PhD. 
• Molitoris Peter, JUDr., PhD.      .  

študentská časť: 

• Alman Tomáš, Bc. 
• Griščíková Lucia, Bc.                                                     
• Kulich Martin 
• Vaľková Simona  

 
Na základe výsledkov volieb do akademického senátu fakulty uskutočnených 19. februára 

2013 pracoval v období od 4. marca 2013 akademický senát fakulty v nasledovnom 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.           .  

študentská časť: 

• Drdák Marcel 
• Dzivák Matej 
• Král Rastislav, Mgr., PhDr.                                                   
• Mato Rudolf  

 
Právomoci akademického senátu fakulty využité a realizované v roku 2013 možno zaradiť 

do nasledovných skupín: 
 

A. kreačná právomoc 
I. voľba ad hoc Volebnej komisie pre voľbu predsedu a podpredsedu akademického 
senátu fakulty v zložení doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., Ing. Slávka Sedláková, PhD. 
a Rudolf Mato (uznesenie č. 1/2013) 
II. voľba JUDr. Martina Vernarského, PhD., za predsedu akademického senátu 
fakulty na funkčné obdobie 2013-2017 (uznesenie č. 2/2013) 



III. voľba Marcela Drdáka za podpredsedu akademického senátu fakulty na funkčné 
obdobie 2013-2017 (uznesenie č. 3/2013) 
IV. voľba JUDr. Jany Knežovej, PhD., za tajomníčku akademického senátu fakulty 
na funkčné obdobie 2013-2017 (uznesenie č. 4/2013) 
V. voľba Volebnej a mandátovej komisie akademického senátu fakulty ako jeho 
stáleho orgánu pre funkčné obdobie 2013-2017 v zložení: Ing. Slávka Sedláková, 
PhD. a Rudolf Mato (uznesenie č. 5/2013). 
 

B. schvaľovacia právomoc 
I. schválenie Správy o činosti akademického senátu fakulty za rok 2012 (uznesenie 
č. 7/2013) 
II. schválenie ďalších podmienok prijímacieho konania na bakalársky študijný 
program „Verejná správa“ uskutočňovaný na fakulte v ak. roku 2014/2015, 
na magisterský študijný program „Verejná správa“ uskutočňovaný na fakulte 
v ak. roku 2014/2015 a na bakalársky študijný program „Európska verejná správa“ 
uskutočňovaný na fakulte v ak. roku 2014/2015 (uznesenie č. 11/2013) 
 

C. iná právomoc 
I. prerokovanie návrhu bakalárskeho a magisterského študijného programu "Verejná 
správa" na ak. rok 2013/2014 v dennej a externej forme, návrhu bakalárskeho 
študijného programu "Európska verejná správa" na ak. rok 2013/2014 v dennej forme 
a návrhu magisterského študijného programu "Európska verejná správa" (uznesenie 
č. 6/2013) 
II. zvolanie akademickej obce fakulty (uznesenie č. 8/2013) 
III. prerokovanie návrhu doktorandského študijného programu v študijnom odbore 
"Verejná politika a verejná správa" na ak. rok 2013/2014 v dennej a externej forme 
(uznesenie č. 10/2013) 
IV. súhlas s návrhom dekana fakulty na udelenie pamätných medailí pri príležitosti 
15. výročia vzniku fakulty za výrazný podiel na rozvoji  fakulty (uznesenie 
č. 12/2013) a za spoluprácu a podporu fakulty (uznesenie č. 13/2013) 

 
 V roku 2013 sa konalo ustanovujúce zasadnutie akademického senátu fakulty 4. marca 

2013, riadne zasadnutia akademického senátu fakulty 8. apríla 2013 a 4. septembra 2013 
a mimoriadne zasadnutie akademického senátu fakulty 21. októbra 2013. Účasť senátorov 
na uvedených zasadnutiach bola 100 %. 

Zasadnutí akademického senátu fakulty sa pravidelne zúčastňovali členovia vedenia 
fakulty. 

 
Za svedomité plnenie povinností vyplývajúcich z členstva v akademickom senáte fakulty, 

ako aj za podnetné pripomienkovanie návrhov predkladaných na zasadnutiach akademického senátu 
fakulty je potrebné senátorom poďakovať. 

 
 

 
Ing. Slávka Sedláková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu FVS 


