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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty verejnej správy

UPJŠ v Košiciach

za rok 2015

Akademický senát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (ďalej len „AS FVS“) je
samosprávnym zastupiteľským orgánom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (ďalej len
„FVS“). Je tvorený volenými zástupcami akademickej obce FVS. Pôsobnosť a úlohy AS FVS
vyplývajú zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), Štatútu FVS
a Rokovacieho poriadku AS FVS. AS FVS a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť
akademickej obci FVS. V nadväznosti na uvedené a v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm.
l)  zákona o vysokých školách AS FVS predkladá akademickej obci FVS správu o činnosti za
rok 2015.

AS FVS sa skladá z 11 členov, z ktorých 7 tvorí učiteľskú časť a 4 študentskú časť AS FVS.
V roku 2015 sa AS FVS nachádzal v druhej polovici svojho funkčného obdobia (2013 - 2017),
pričom personálne obsadenie, ako aj samotné vedenie AS FVS sa menilo, najmä v dôsledku
udalostí, ktoré súviseli so zmenou vedenia FVS, ako aj ukončením členstva v študentskej časti
AS FVS v dôsledku ukončenia štúdia, resp. vzdaním sa členstva v AS FVS. Dňa 20.10. 2015
sa konali doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti a do študentskej časti AS FVS.

V roku 2015 Akademický senát FVS pracoval v tomto zložení:
zamestnanecká časť:

• Čepelová, Anna, doc., Ing., PhD. (do 8. 04. 2015)
• Hrabovská, Zuzana, Ing., PhD.
• Jeleňová, Iveta, Mgr., PhD.
• Kantorová, Martina, JUDr., PhD. (od 20.10.2015)
• Knežová, Jana, PhDr., PhD.
• Ondrová, Drahomíra, doc., PhDr., CSc.
• Sedláková, Slávka, Ing., PhD. (do 19.05.2015)
• Jesenko, Michal, JUDr., PhD.
• Dráb, Radovan, Ing., PhD. (od 20.04.2015)

študentská časť:
• Drdák, Marcel, Bc.
• Dzivák, Matej, Bc.
• Král, Rastislav, Mgr., PhDr. (do 27.08.2015)
• Kundrát, Matej (od 20.10.2015)
• Mato, Rudolf, Bc. (do 1.06.2015)
• Zambová, Andrea, PhDr. (od 20.10.2015)

Funkciu predsedu AS FVS vykonávala do 10.03.2015 Ing. Slávka Sedláková, PhD. a od
26.03.2015 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. Funkciu podpredsedu AS FVS vykonával
Bc. Marcel Drdák, funkciu tajomníka AS FVS PhDr. Jana Knežová, PhD. a od 18.05.2015
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
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V roku 2015 AS FVS si riadne plnil svoje povinnosti a rozhodoval v oblastiach, ktoré mu
ustanovuje zákon o vysokých školách, platný Štatút FVS, pričom pri svojej činnosti sa riadil
Rokovacím poriadkom AS FVS. Všetci jeho členovia boli aktívni a nápomocní pri plnení úloh
AS FVS.

V roku 2015 sa konalo celkovo desať zasadnutí AS FVS, z toho päť riadnych zasadnutí
(20.01.2015, 25.02.2015, 18.05.2015, 21.09.2015, 9.11.2015) a päť mimoriadnych zasadnutí
AS FVS (28.01.2015, 10.03.2015, 26.03.2015, 8.04.2015, 20.04.2015).

V prvom polroku roku 2015 bola rozhodujúcou skutočnosťou, ktorá ovplyvňovala činnosť AS
FVS, zmena vo vedení FVS, ktorá súvisela s návrhom dekana FVS JUDr. Martina Vernarského,
PhD. na vzdanie sa funkcie dekana z osobných dôvodov, a následne vyhlásenie nových volieb
dekana FVS. V nadväznosti na uvedené AS FVS dňa 20. 1.2015 schválil návrh na odvolanie
JUDr. Martina Vernarského, PhD. z funkcie  dekana FVS (uznesenie 2/2015) a návrh na
poverenie doc. JUDr. Aleny Krunkovej, PhD. výkonom funkcie dekana FVS do vymenovania
nového dekana (uznesenie 4/2015), o ktorých následne rozhodol rektor UPJŠ. AS FVS vyhlásil
voľby dekana FVS na 10. marca 2015. Za kandidátku na dekanku FVS bola zvolená doc. JUDr.
Mária Hencovská, CSc., ktorá do funkcie bola menovaná rektorom UPJŠ od 1.4.2015. Na návrh
dekanky FVS odsúhlasil AS FVS vymenovanie nových prodekanov, ktorými sa stali prof.
JUDr. Igor Palúš, CSc. ako prodekan pre rozvoj a doktorandské štúdium, doc. Mgr.
Gabriela Kravčáková, PhD. ako prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a doc. Ing.
Anna Čepelová, PhD. ako prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy.

Okrem voľby dekanky a prodekanov FVS sa AS FVS venoval na svojich zasadnutiach
nasledujúcim témam, ktoré možno rozdeliť do dvoch základných oblastí:

1. Úlohy a témy, ktoré patria do pôsobnosti AS FVS a ktoré tvoria pravidelnú oblasť
činnosti AS FVS, a to najmä:

• schválenie  podmienok prijímacieho konania na študijné programy vyučované
na FVS

• vyhlásenie volieb do AS UPJŠ  a voľba komisie pre tieto voľby
• správa o hospodárení FVS za rok 2014
• schválenie rozpočtu FVS na rok 2015
• zvolanie stretnutia Akademickej obce FVS

2. Úlohy a témy, ktoré patria do pôsobnosti AS FVS a AS FVS sa nimi zaoberá
mimoriadne, a to najmä:

• v súvislosti s odvolaním dekana a menovaním novej dekanky FVS odsúhlasenie
odvolania a menovania prodekanov FVS

• odvolanie a voľba niekoľkých členov Vedeckej rady FVS
• zmena Organizačného poriadku FVS
• podmienky prijímacieho konania na medzinárodný magisterský študijný

program „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“
• voľba zástupcu FVS do Rady vysokých škôl SR
• vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FVS
• voľba orgánov AS FVS

Okrem uvedených oblastí AS FVS prerokovával aj podnety, ktoré prichádzali so strany
študentskej časti AS FVS. Zápisnice zo zasadnutí AS FVS boli počas celého roka pravidelne
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uverejňované na nástenke AS FVS. Od júna 2015 sú zápisnice členom Akademickej obce FVS
prístupné aj v elektronickej forme v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Za sledované
obdobie bolo prijatých 36 uznesení. Zoznam zasadnutí a všetkých uznesení AS FVS tvorí
prílohu tejto správy.

Na zasadnutiach AS FVS sa pravidelne zúčastňovali predstavitelia vedenia FVS, dekanka FVS
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., a podľa potreby jednotliví prodekani FVS, prof. JUDr. Igor
Palúš, CSc. ako prodekan pre rozvoj a doktorandské štúdium, doc. Mgr. Gabriela Kravčáková,
PhD. ako prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. ako
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, ktorým AS FVS týmto ďakuje
za spoluprácu a za včasné dodávanie podkladov na rokovanie AS FVS.

V Košiciach dňa 11.4.2015 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
predseda AS FVS
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Príloha – Zoznam zasadnutí a všetkých uznesení AS FVS za rok 2015

20.01.2015 riadne zasadnutie
Uznesenie 1/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh na odvolanie
JUDr. Martina Vernarského, PhD. z funkcie dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ
v Košiciach.
Uznesenie 2/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach neschvaľuje návrh dekana FVS na
odvolanie z funkcie prodekanov nasledovne:
prof. Ing. Bobákovej  Viktórie, CSc.,  prodekanky pre vedu a výskum, doc. JUDr.
Aleny Krunkovej, PhD., prodekanky pre pedagogickú činnosť,
JUDr. Petra Molitorisa, PhD. prodekana  pre vonkajšie vzťahy a rozvoj.
Uznesenie 3/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach  schvaľuje  návrh dekana FVS na
odvolanie  prof. Ing. Viktórie Bobákovej, CSc.,  z funkcie prodekanky pre vedu
a výskum.
Uznesenie 4/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach predkladá rektorovi UPJŠ v Košiciach
podľa §28 ods,6 zákona o vysokých školách  a čl. 8 ods.6 Štatútu FVS návrh na
poverenie doc. JUDr. Aleny Krunkovej, PhD. výkonom funkcie dekana Fakulty
verejnej správy UPJŠ v Košiciach.
Uznesenie 5/2015: AS FVS vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FVS UPJŠ
v Košiciach na funkčné obdobie 2015-2019 na 10.marca 2015 o 14,00 hod.
v zasadačke na 4. poschodí.
Uznesenie 6/2015: AS FVS menuje volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana
FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015-2019 v tomto zložení:
PhDr. PaeDr. Ferencová, PhD., PhD.
Ing. Vaľovská Zlata, PhD.
Ing. Radovan Dráb, PhD.
Mgr. Ondrej Mitaľ
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
Za zapisovateľa ustanovuje :
PhDr. Lukáša Olexu

28.01.2015 mimoriadne zasadnutie
Uznesenie 7/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach vyhlasuje voľby do AS UPJŠ na
funkčné obdobie 2015-2019 na deň 3.marca 2015, v čase od 9,00 hod- do 14,00 hod.,
v zasadačke na prízemí FVS.
Uznesenie 8/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach menuje volebnú a mandátovú komisiu
pre voľby do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015-2019 v tomto zložení:
Mgr. Alena Rusnáková, PhD.
JUDr. Martina Kantorová, PhD.
Mgr. Veronika Džatková, PhD.
Mgr. Simona Petrániková
PhDr. Tomáš Alman
Náhradníci:
Mgr. Helena Harausová, PhD.
Veronika Sosková

25.02.2015 riadne zasadnutie
Uznesenie   9/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje  podmienky prijímacieho
konania na magisterský  stupeň štúdia v študijných programoch Verejná správa a EVS
pre akademický rok 2015/2016.
Uznesenie  10/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje  podmienky prijatia na tretí
stupeň vysokoškolského štúdia na FVS UPJŠ v Košiciach v akademickom roku
2015/2016.
Uznesenie  11/2015: AS FVS UPJŠ súhlasí so zmenou 1 funkčného miesta odborného
asistenta na funkčne miesto docenta na Katedre verejnoprávnych disciplín.
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Uznesenie  12/2015 : AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje  Správu o činnosti AS
FVS za rok  2014.
Uznesenie  13/2015: AS FVS UPJŠ zvoláva Akademickú obec na deň  9.marca 2015
o 13:30 hod. do Auly FVS  na Popradskej  ulici s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Výročná správa o činnosti FVS za rok 2014
3. Správa o činnosti AS FVS za rok 2014
4. Predstavenie kandidátov na funkciu dekana FVS
5. Diskusia

10.03.2015 mimoriadne zasadnutie
Voľba kandidáta na dekana FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015- 2019.

26.03.2015 mimoriadne zasadnutie
Vymenovanie dekana  FVS UPJŠ rektorom UPJŠ v Košiciach na  funkčné obdobie
2015-2019.
Uznesenie 14/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach zvolil  za predsedu AS FVS
JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD.

08.04.2015 mimoriadne zasadnutie
Uznesenie č. 15/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh dekana UPJŠ FVS
na odvolanie prodekana pre pedagogickú činnosť doc. JUDr. Aleny Krunkovej, PhD.
Uznesenie č. 16/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh dekana UPJŠ FVS
na odvolanie prodekana pre vonkajšie vzťahy a rozvoj JUDr. Petra Molitorisa, PhD.
Uznesenie č. 17/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh dekana FVS na
zmenu Organizačného poriadku UPJŠ FVS takto:

Článok 5
Prodekani

1/ Postavenie a pôsobnosť prodekanov rámcovo upravuje čl.10 Štatútu fakulty.
2/ Prodekan pre vzdelávaciu činnosť zodpovedá dekanovi fakulty hlavne za:

a) prípravu a priebeh prijímacieho konania bakalárskeho a magisterského stupňa,
otvorenie akademického roka, imatrikuláciu a promócie,

b) koordináciu výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch
v dennej a externej forme štúdia,

c) organizačné a odborné zabezpečenie rigorózneho konania,
d) organizačné zabezpečenie, harmonogram a rozvrh výučby v akademickom

roku,
e) organizačnú prípravu ukončenia predmetov za jednotlivé roky štúdia,

prerušenie štúdia, zanechanie štúdia a iné návrhy týkajúce sa otázok študentov
v súlade so študijným poriadkom fakulty,

f) prípravu a priebeh štátnych skúšok prvého a druhého stupňa štúdia,
g) vypracovanie analýzy študijných výsledkov za akademický rok,
h) predkladanie návrhov dekanovi fakulty na udelenie pochvalných uznaní

a ocenení študentom fakulty,
i) koordinovanie odborných praxí a exkurzií študentov v spolupráci s katedrami,
j) kontrolu priebehu vyučovacieho procesu a ukončenia predmetov
k) vyhodnocovanie pracovného zaťaženia vysokoškolských učiteľov

a výskumných pracovníkov,
l) predkladanie dokumentov na rokovanie orgánov akademickej samosprávy za

oblasť pedagogickej činnosti a sociálnej starostlivosti o študentov,
m) prípravu a spracovanie podkladov za oblasť pedagogickej činnosti a sociálnej

starostlivosti o študentov pre nadriadené a iné orgány,
n) za vypracovanie študijného poriadku prvého a druhého stupňa štúdia,
o) priznanie štipendií (okrem sociálnych štipendií) a študentských pôžičiek

študentom podľa platných právnych predpisov,
p) spracovanie a vyhodnotenie anonymných dotazníkov podľa § 70, odstavec 1,

písmeno h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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3/ Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy zodpovedá dekanovi
hlavne za:

a) zostavovanie koncepcie, riadenie a koordináciu vedeckej činnosti na fakulte
a jej hodnotenie,

b) koordináciu grantového systému vedeckej činnosti na fakulte, metodické
usmernenie pracovísk v oblasti vedeckovýskumnej činnosti,

c) prípravu a spracovanie podkladov za oblasť vedeckovýskumnej činnosti
a doktorandského štúdia pre nadriadené a iné orgány,

d) zostavovanie prehľadu kvalifikačného rastu zamestnancov fakulty,
e) koordináciu činností, spracovanie podkladov a zber dokumentácie na

evaluáciu a akreditáciu fakulty a spracovanie podkladov pre internú evaluáciu
pracovísk fakulty,

f) evidenciu publikačnej činnosti fakulty,
g) vypracovanie kalendára vedeckých podujatí na fakulte,
h) vypracovanie rokovacieho poriadku vedeckej rady fakulty,
i) prípravu  podkladov na rokovania vedeckej rady fakulty,
j) koordináciu činností s Univerzitnou knižnicou UPJŠ a koordináciu vedeckých

a odborných podujatí v spolupráci s katedrami a pracoviskom výskumu
a vzdelávania,

k) v oblasti medzinárodných vzťahov – zostavovanie koncepcie, vyhľadávanie
kontaktov, príprava podkladov pre zahraničnú spoluprácu, realizácia
zahraničnej spolupráce a jej vyhodnocovanie v oblasti prínosu pre fakultu,

l) prijatie a zabezpečenie pobytu zahraničných hostí vrátane ich odborného
programu v spolupráci s vedúcimi pracovísk fakulty,

m) koordináciu vyslania zamestnancov fakulty a študentov na pobyty v zahraničí
a koordináciu pôsobenia zahraničných lektorov a študentov na fakulte,

n) predkladanie žiadostí o členstvo v medzinárodných organizáciách
a sledovanie činnosti zamestnancov fakulty v nich,

o) vypracovanie kalendára medzinárodných podujatí na fakulte.
4/ Prodekan pre rozvoj a doktorandské štúdium zodpovedá dekanovi hlavne za:

a) prípravu a priebeh dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác
doktorandov,

b) tvorbu, koordináciu a riadenie doktorandských študijných programov na
fakulte a prípravu a riadenie prijímacieho konania na doktorandský študijný
program a prípravu ročných hodnotení doktorandov,

c) spoluprácu fakulty s praxou, prípravu, uzatváranie a evidenciu zmlúv a dohôd
o spolupráci s praxou,

d) spracovanie informácií pre médiá a kontakty so zástupcami masmédií
a ďalšími partnermi fakulty,

e) informačnú a propagačnú činnosť v rámci zverenej oblasti,
f) vypracovanie študijného poriadku tretieho stupňa štúdia.

Uznesenie č. 18/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh dekana UPJŠ FVS
na vymenovanie prodekana pre rozvoj a doktorandské štúdium prof. JUDr. Igora
Palúša, CSc.
Uznesenie č. 19/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh dekana UPJŠ FVS
na vymenovanie prodekana pre vzdelávaciu činnosť doc. Mgr. Gabriely Kravčákovej,
PhD.
Uznesenie č. 20/2015: AS FVS UPJŠ v Košiciach schvaľuje návrh dekana UPJŠ FVS
na vymenovanie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Anny Čepelovej, PhD.

20.04.2015 mimoriadne zasadnutie
Uznesenie 21/2015: AS FVS schvaľuje Podmienky prijímacieho konania
a medzinárodný magisterský študijný program „Verejná politika a verejná správa
v strednej Európe.“
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18.05.2015 riadne zasadnutie
Uznesenie 22/2015: AS FVS zriaďuje na účel voľby zástupcu do Rady vysokých škôl
SR a voľby tajomníka AS FVS komisiu v zložení: Ing. Zuzana Hrabovská, PhD., Ing.
Radovan Dráb, PhD., Bc. Matej Dzivák.
Uznesenie 23/2015: AS FVS volí Mgr. Ivetu Jeleňovú, PhD. za zástupcu FVS UPJŠ
do Rady vysokých škôl SR na obdobie 2015-2019.
Uznesenie 24/2015: AS FVS volí Mgr. Ivetu Jeleňovú, PhD. za tajomníka AS FVS na
funkčné obdobie od 18.5.2015 do 2017

21.09.2015 riadne zasadnutie
Uznesenie č. 25/2015: AS FVS UPJŠ schválil predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 26/2015: AS FVS UPJŠ schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS FVS zo
dňa 18.05.2015 bez pripomienok.
Uznesenie č. 27/2015: AS FVS schvaľuje „Podmienky prijímacieho konania na
štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa
štúdia pre akademický rok 2016/2016“ v znení nasledujúcich zmien:
1) bod 5, písmeno j) zmeniť takto:
„Údaje o platbe administratívneho poplatku na účet vedený v Štátnej pokladnici:
IBAN:  SK5881800000007000086002
SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo SR a krajín EÚ)

SUBASKBX  (pre platbu mimo krajín EÚ)
Variabilný symbol pre bakalárske štúdium: 4971
Variabilný symbol pre magisterské štúdium: 4972
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomenej čiary (napr. 1234567890)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko“

2) v bode 15, písmeno b) slovo „tri“ nahradiť slovom „dva“.

3) v bode 15, písmeno b v tabuľke doplniť riadok v časti „Výsledok štúdia – študijný
priemer podľa bodu 14 ods. b)“ na

Kritérium Opis Počet bodov
Výsledok štúdia
- študijný priemer

podľa bodu 14
ods. b)

1,00 – 1,30
1,31 – 1,60
1,61 – 1,90
1,91 – 2,20
2,21 – 2,50
2,51 – 2,80
2,81 – 3,10
3,11 – 3,40
3,41 a viac

80
70
60
50
40
30
20
10
0

4) bod 17 zmeniť takto:
„Prihláška na štúdium musí obsahovať:

a) riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“.
b) Životopis.
c) Výpis výsledkov štúdia.
d) Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení

titulu bakalár („Bc.“).
e) Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia

vykonajú v ak. r. 2015/2016, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky
na štúdium a úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní
vysokoškolského štúdia 1. stupňa (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
zaslať najneskôr do 25. 08. 2016.“
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5) v bode 21 dátum „25. 08. 2015“ nahradiť dátumom „25. 08. 2016“.

Uznesenie č. 28/2015: AS FVS schvaľuje „Správu o hospodárení FVS za rok 2014“.
Uznesenie č. 29/2015: AS FVS schvaľuje „Rozpočet na rok 2015“.
Uznesenie č. 30/2015: AS FVS UPJŠ vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej
časti a študentskej časti AS FVS UPJŠ vo funkčnom období 2013-2017 na deň
20.10.2015 od 9:00 do 14:00 hod v zasadačke na prízemí fakulty.
Uznesenie č. 31/2015: AS FVS UPJŠ menuje Volebnú a mandátovú komisiu pre
doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti a študentskej časti AS FVS UPJŠ vo
funkčnom období 2013-2017 v tomto zložení:
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.,
Ing. Helena Harausová, PhD.,
PhDr. Darina Koreňová, PhD.,
PhDr. Tomáš Alman,
Daniela Dorožovičová.
Náhradníci: PhDr. Lukáš Olexa, PhD., Mgr. Stanislava Kozelová.

9.11. 2015 riadne zasadnutie
Uznesenie č. 32/2015: AS FVS UPJŠ schválil predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 33/2015: AS FVS UPJŠ schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS FVS zo
dňa 21.09.2015 bez pripomienok.
Uznesenie č. 34/2015: AS FVS UPJŠ zvolil za členov Volebnej komisie akademického
senátu JUDr. Martinu Kantorovú, PhD., Ing. Radovana Drába, PhD. a Mateja
Kundráta.
Uznesenie č. 35/2015: AS FVS schvaľuje návrh dekanky na odvolanie nasledujúcich
členov Vedeckej rady Fakulty verejnej správy: JUDr. René Vanek, doc. JUDr. Alena
Krunková, PhD., JUDr. Peter Molitoris, PhD., doc. PhDr. Oľga Balegová, CSc.
a JUDr. Elena Závadská.
Uznesenie č. 36/2015: AS FVS schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie
nasledujúcich členov Vedeckej rady Fakulty verejnej správy: doc. PhDr. Mária
Adamcová, PhD., doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, CSc., JUDr. Jana Henčeková,
PhD. a JUDr. Ondrej Hvišč, PhD.




