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Vážení zamestnanci a študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
predkladám Vám nasledujúcu správu o činnosti, ktorú schválil Akademický senát 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 17. apríla 2008 
 

SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ 
za obdobie od 14. marca 2007 do 20. marca 2008 

 
Akademický senát je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy. Skladá sa z 

volených zástupcov akademickej obce univerzity a jej sa zodpovedá zo svojej činnosti. 
Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „senát“) bol nanovo 
kreovaný v marci uplynulého roku. V súčasnosti ho tvorí 44 senátorov, každú fakultu reprezentujú 
ôsmi zástupcovia a štyria senátori zastupujú univerzitné pracoviská. 

Hneď v úvode chceme poďakovať členom predchádzajúceho senátu, ktorí si svoje povinnosti 
plnili od roku 2003. Práca senátorov bola zdokumentovaná v množstve prerokovaných materiálov 
a v závere svojho funkčného obdobia tento senát stihol odsúhlasiť také závažné procesy, akým je 
úprava Štatútu univerzity či úspešné zavŕšenie vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ. Realita 
nadväznosti práce súčasného senátu na aktivity minulého senátu sa prejavila hneď na prvom 
pracovnom zasadnutí senátu, ktorý schvaľoval základné dokumenty – štatút a študijný poriadok 
novozriadenej fakulty.   

Činnosť senátu je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí. K tým nosným patrí konštituovanie 
a schvaľovanie ďalších orgánov akademickej samosprávy (rektor, vedecká rada), ekonomická 
sféra, legislatíva a riešenie záležitostí študentov. Na príprave podkladov pre rokovania senátu sa 
podieľajú jednotlivé komisie, ktoré sú zostavené z členov senátu a ich činnosť je diferencovaná 
podľa hlavných oblastí práce senátu (volebná a mandátová komisia, komisia pre rozpočet, právna 
komisia a komisia pre záležitosti študentov). Touto správou si senát plní svoju zákonom stanovenú 
povinnosť informovať o svojej činnosti akademickú obec.   

Na začiatku funkčného obdobia nový senát čakala jedna z najvážnejších povinností, a to 
zvolenie rektora. Senátori touto cestou vyjadrujú úprimné poďakovanie predchádzajúcemu vedeniu 
univerzity, zvlášť rektorovi prof. h. c. prof. JUDr. Vladimírovi Babčákovi, CSc., a oceňujú 
predovšetkým priority jeho riadiacej činnosti, ktorými boli zavádzanie moderných vzdelávacích 
a vedecko-výskumných metód na univerzite, vďaka ktorým univerzita a jej absolventi úspešne 
obstáli v konkurencii na domácom i európskom trhu, podpora projektovej činnosti, grantového 
systému univerzity, ale aj zušľachťovanie akademickej pôdy pôsobením Klubu profesorov 
a Akademických dní. K zákonitostiam života patrí aj generačné striedanie a po štyroch plodných 
rokoch odovzdal prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. pomyselnú štafetu vedenia univerzity 
novým senátom zvolenému rektorovi prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, DrSc. Po májových 
voľbách kandidáta na rektora na prelome júla a augusta rektora do funkcie vymenoval minister 
školstva SR. Senát na augustovom zasadnutí schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov 
univerzity, ktorými sa stali doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. – prorektor pre rozvoj a informačné 
technológie, prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. – prorektor pre medzinárodné vzťahy a legislatívu 
a doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. – prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie. Na októbrovom 
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zasadnutí schválili doplnenie vedenia univerzity o prorektora pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraja 
Černáka, CSc. a prorektora pre vonkajšie vzťahy prof. MUDr. Juraja Kovaľa, CSc. 

Na svojom októbrovom zasadnutí sa senát zaoberal konštituovaním ďalšieho orgánu 
akademickej samosprávy univerzity – vedeckej rady univerzity. Pán rektor navrhol na funkčné 
obdobie rokov 2007-2011 28-člennú Vedeckú radu UPJŠ, ktorej 21 členov tvoria zamestnanci 
UPJŠ a 7 členov je externých. Zároveň senát oboznámil so spôsobom vytvárania vedeckej rady 
a so stručnou charakteristikou navrhovaných externých členov, ktorí nepatria do akademickej obce 
univerzity. Po schválení senátom Vedecká rada UPJŠ začala svoju činnosť prvým zasadnutím v 
novembri 2007  v nasledovnom zložení:  
Lekárska fakulta: 
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 
Prírodovedecká fakulta: 
Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. 
Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. 
Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.,mim. prof. 
Prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. 
Doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Právnická fakulta: 
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
Doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
Prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

Fakulta verejnej správy: 
Doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 
Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 
Prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  
Filozofická fakulta: 
Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
Doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. 
Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. 
Prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. 
Externí členovia: 
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
Mons. Milan Chautur 
Ing. František Knapík 
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
Doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 
Arcibiskup Alojz Tkáč. 

 
Vzhľadom na fakt, že sa v uplynulom roku skončil mandát niekoľkým členom Správnej rady 

UPJŠ, senát na dvoch jesenných zasadnutiach schvaľoval nielen štyroch členov navrhovaných 
rektorom (RNDr. Ing. Michal Tkáč, Ing. Róbert Szabó, RNDr. Jozef Ondáš, CSc., JUDr. Zdenko 
Trebuľa), ale volil aj svojich dvoch zástupcov. Po niekoľkých volebných kolách sa jej členmi stali 
zástupcovia senátu, za študentskú časť Patrik Skalický a za zamestnaneckú časť doc. JUDr. Ján 
Husár, CSc. 

Rada vysokých škôl ako orgán samosprávy vysokých škôl reprezentuje vysoké školy najmä 
voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. Je tvorená zástupcami vysokých škôl 
a akademický senát za UPJŠ do nej zvolil v júni doc. RNDr. Jána Imricha, CSc., po jeho zvolení za 
prorektora univerzity senát zvolil ako zástupcu svojho predsedu, doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. 
Senát sa pravidelne zaoberal materiálmi RVŠ – či už to bolo septembrové podporné stanovisko k 
„Vyhláseniu RVŠ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 zo dňa 7.9.2007“ alebo pripomienky 
k „Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu vysokým školám na rok 2008“. 

V ekonomickej oblasti sa senát na svojich zasadnutiach venoval dvom hlavným úlohám – 
rozpočtu univerzity (pre rok 2007 však len vo verzii delenia štátnej dotácie) a Výročnej správe 
o hospodárení UPJŠ. Niekoľko rokov trvajúca stagnácia výšky rozpočtu pre vysoké školstvo v SR, 
ako aj metodika delenia štátnej dotácie na vysoké školy mali výrazný vplyv na hospodárenie 
univerzity, a tým aj  jednotlivých fakúlt. Napriek tomu hlavne vďaka grantovej úspešnosti 
a podnikateľskej činnosti univerzita nakoniec v roku 2006 skončila s kladným hospodárskym 
výsledkom a aj v roku 2007 sa podarilo jednotlivým súčastiam univerzity pokryť základné 
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požiadavky. Senát sa na podnet rektora zaoberal aspektmi, ktoré výrazne prispievajú 
k negatívnemu ekonomickému trendu v hospodárení na UPJŠ a ako jedno z opatrení na 
zamedzenie strát prijal návrh rektora na zrušenie Vydavateľstva UPJŠ s tým, že týmto rozhodnutím 
nezaniká vydavateľské oprávnenie univerzity.  

Predchádzajúci senát schválil „Pravidlá rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu na fakulty 
a univerzitné pracoviská na rok 2006“, vďaka ktorým sa univerzita už niekoľko rokov pri 
schvaľovaní rozpočtu riadi v podstatnej časti kritériami, ktoré sa uplatňujú aj na celoslovenskej 
úrovni. Nový senát schvaľoval rozpočet univerzity na rok 2007 predložený ešte prechádzajúcim 
vedením univerzity, pričom v návrhu rozpočtu rektor z rozvojového fondu kryl mzdové potreby 
fakúlt na podprograme Vysokoškolské vzdelávania a prevádzka vysokých škôl na úrovni 93%. 
Zvyšok rozvojového fondu rektora bol na konci roka použitý hlavne na mzdy Filozofickej fakulty, 
ktorá má ešte stále neukončený cyklus vo všetkých svojich študijných programoch. V položke 
„tovary a služby“ je výkonnostné kritérium použité len na malú časť prostriedkov, keďže podstatná 
časť je vyhradená na univerzitnej úrovni na energie. Žiaľ, ani náš senát sa nevyhol neskorému 
dátumu schválenia rozpočtu, keď tento bol predložený až na májové zasadnutie. V tomto roku 
(2008) bol rozpis dotácie na celoslovenskej úrovni schválený koncom februára, senát sa rozpočtu 
univerzity bude venovať na prelome marca a apríla.  

V celoslovenskej metodike delenia štátnej dotácie na vysoké školy pre rok 2008 došlo 
k niekoľkým zmenám, ktoré sme pripomienkovali svojím uznesením a následným predložením na 
Rade vysokých škôl a pánom rektorom na Konferencii rektorov. Univerzite poškodilo najviac 
zohľadňovanie vedeckých výkonov len za 10 mesiacov roku 2007, čo vďaka tohtoročnej malej 
sume prostriedkov získaných v zahraničných výskumných grantoch spôsobilo pokles výkonu vo 
vzdelávaní z minuloročných 5,11% na 4,611%. Našťastie tento výpadok nemá trvalý charakter, 
keďže niektoré realizujúce sa  projekty majú 18-mesačný cyklus prideľovania prostriedkov (a práve 
minulý rok sa dostal do intervalu bez pridelenia prostriedkov). Navyše univerzita získala ďalšie 
zahraničné granty. Na spomenutý pokles výkonu mal vplyv aj spôsob započítavania publikačnej 
činnosti, keď došlo k zvýhodneniu knižných publikácií na úkor karentovaných a ostatných 
recenzovaných publikácií. Naša univerzita má však najvyšší výkon práve v karentovaných 
publikáciách (až 14,6% celoslovenskej produkcie). Niekoľko rokov pripomienkované „koeficienty“ 
personálnej náročnosti a ekonomickej náročnosti boli tohto roku transformované na „koeficienty“ 
nákladovosti. Plánovaná zmena na menší počet skupín sa tohto roku neudiala, predpokladá sa 
však, že v prvom polroku 2008 predloží MŠ SR na diskusiu nový model výpočtu koeficientov.  

V právnej oblasti sa senát okrem základných dokumentov Filozofickej fakulty UPJŠ venoval 
novele Zákona o vysokých školách. Na jednom z prvých zasadnutí bolo pripomienkované 
navrhované znenie novely a vzhľadom na spoločný tlak vysokých škôl, ale tiež ďalších 
zastupiteľských orgánov (Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl) bolo z novely 
vypustené množstvo pôvodných návrhov znižujúcich právomoci samosprávnych orgánov. Novela 
Zákona o vysokých školách nadobudla účinnosť 1. 9. 2007, vysoké školy majú povinnosť 
zapracovať príslušné zmeny do svojich vnútorných predpisov do konca marca 2008. Na 
zosúladení základných dokumentov univerzity so schválenou novelou začala pracovať spoločná 
pracovná skupina rektora a senátu – Komisia pre zosúladenie Štatútu UPJŠ a ďalších vnútorných 
predpisov s novelou Zákona o VŠ. Na svojom februárovom zasadnutí v roku 2008 senát schválil 
prvý a zároveň východiskový dokument – Štatút UPJŠ. Medzi dôležité uznesenia, ktorými chce 
univerzita zvýšiť svoju kvalitu, možno zaradiť aj schválenie „Zásad výberového konania UPJŠ na 
obsadzovanie funkcií odborných asistentov, asistentov a lektorov“. Niekoľkokrát diskutovanou 
témou bolo aj postavenie doktorandov, ku zmene ktorého došlo schválenou novelou. Ďalšie 
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plánované, našťastie však nezrealizované zmeny senát a vedenie univerzity ostro kritizovali vo 
svojom stanovisku z 15.11.2007.  

Dokumenty, ktoré prerokovával a schvaľoval senát, sa týkali Organizačného poriadku UPJŠ, 
Organizačného poriadku ÚTV UPJŠ, ako aj prenájmov univerzitných priestorov. 

Medzi pravidelné body programu zasadnutí senátu patria záležitosti študentov. Prioritne je to 
študijná oblasť, v rámci ktorej senát rozhoduje okrem iného aj o veciach univerzitných študijných 
programoch realizovaných na univerzitných pracoviskách. Senát sa zaoberal podmienkami prijatia 
na štúdium univerzitných študijných programov a odvolaniami neprijatých uchádzačov na Ústav 
vzdelávania v Rožňave alebo pravidlami udeľovania prospechových štipendií pre študentov 
univerzitných programov. O odvolaniach senát nakoniec nerokoval, keďže rektor prijal uchádzačov 
na uvoľnené miesta na základe §57 ods. 9 ZVŠ. Záležitosti študentov, o ktorých rokoval 
v uplynulom roku senát, sa týkali aj Poriadku poplatkov UPJŠ, senát schvaľoval úpravu poplatkov 
za ubytovanie študentov a interných doktorandov UPJŠ a  Volebný poriadok pre voľby do ŠIR.  

Práca akademického senátu však smeruje aj navonok, ako tomu bolo pri stretnutiach 
s Evaluačným tímom, ktorému sa zástupcovia senátu snažili priblížiť jednotlivé sféry svojho 
pôsobenia. Zástupcovia senátu sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí Rady vysokých škôl 
a Študentskej rady vysokých škôl SR, kde aktívne vystupujú so stanoviskami senátu.  
 
Akademický senát UPJŠ pracuje v tomto zložení: 
Lekárska fakulta UPJŠ  

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.  
MUDr. Pavol Harbuľák  
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.  
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.  
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.  
Tomáš Grendel  
Martin Novotný  
Tomáš Vasilenko 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ  
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.  
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.  
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.  
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.  
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
Jana Hurajová  
RNDr. Erika Škrabuľáková 
Marek Varchula  

Právnická  fakulta UPJŠ  
JUDr. Lucia Baňacká  
Ing. Karolína Červená  
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.  
JUDr. Karin Prievozníková, PhD.  
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. 
Lukáš Cisko  
Jarmila Krešáková  
Martina Kubíková  
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Fakulta verejnej správy UPJŠ  
JUDr. Ondrej Hvišč, PhD.  
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.  
JUDr. Peter Molitoris  
Ing. Silvia Ručinská, PhD.  
JUDr. Martin Vernarský, PhD.  
Bc. Tomáš Gáll  
Ján Raclavský  
Patrik Skalický  

Filozofická fakulta UPJŠ  
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.  
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.  
doc. PhDr. František Šimon, CSc.  
doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD.  
Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.  
Erika Makóová  
Marcela Scholzová  
Mgr. René Šebeňa  

Univerzitné pracoviská UPJŠ 
PhDr. Juraj Králik  
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.  
PaedDr. Imrich Staško  
Jana Lakatošová 
 
Toto zloženie je výsledkom procesu, ktorý bol ukončený po voľbách uskutočnených na 

univerzitných pracoviskách v októbri 2007. Od ustanovujúceho zasadnutia senátu v marci 2007 zo 
senátu odišlo viacero členov, na miesta ktorých nastúpili kooptovaní členovia akademických obcí 
jednotlivých fakúlt. Najviac zmien nastalo v radoch zástupcov akademickej obce Lekárskej fakulty 
UPJŠ. Na miesto prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc., ktorý bol zvolený za dekana LF UPJŠ, 
nastúpil MUDr. Pavol Harbuľák. Profesora MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., ktorý bol senátom 
zvolený za kandidáta na rektora, nahradil prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., ktorého po odchode na 
post prorektora vystriedal doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. Na miesto doc. MUDr. Zuzany 
Gdovinovej, CSc. za AO LF UPJŠ prišiel prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. a Lekársku fakultu UPJŠ 
v senáte reprezentuje aj doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mimoriadny profesor, ktorý bol kooptovaný 
na miesto prof. MUDr. Nedy Markovskej, CSc., podpredsedníčky senátu. Za podpredsedu si po 
ochode prof. MUDr. Nedy Markovskej, CSc. senát zvolil prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc., ktorý 
doplnil tím predsedníctva, tvorený okrem predsedu senátu podpredsedami Mgr. Slávkou 
Tomaščíkovou, PhD. a Tomášom Vasilenkom.  

Zmenám sa nevyhli ani ostatné fakulty. Medzi zástupcov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
pribudol doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., ktorý vystriedal doc. RNDr. Jána Imricha, CSc. po jeho 
nástupe do prorektorskej funkcie. Na miesto ďalšieho prorektora doc. PhDr. Jána Ferjenčíka, CSc. 
za Filozofickú fakultu UPJŠ prišla doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. Počas prvého roka sa 
členstva vzdali prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc., ktorého vystriedala Ing. Karolína Červená, 
zástupkyňa Akademickej obce Právnickej fakulty UPJŠ, a tiež Ing. Mgr. Ján Bavoľár, nahradený 
zástupcom študentskej časti akademickej obce Filozofickej fakulty Mgr. René Šebeňom.  
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Univerzitné pracoviská majú v súčasnosti v porovnaní s marcom 2007 o dvoch zástupcov viac, 
sú nimi zo zamestnaneckej časti akademickej obce PaedDr. Imrich Staško a zo študentskej časti 
Jana Červeňanská-Lakatošová.  
 

Akademický senát UPJŠ vstupuje do druhého roku svojho funkčného obdobia a čaká ho 
prerokovávanie a schvaľovanie ďalších závažných dokumentov, ktorými v najbližších mesiacoch 
budú rozpočet, študijný poriadok či rokovací poriadok senátu. Veríme, že senátori budú mať aj 
naďalej dostatok energie na riešenie dôležitých úloh v prospech našej univerzity.  

 
 
 doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
 predseda Akademického senátu UPJŠ 
 


