
SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ 
za obdobie od 21. marca 2008 do 26. marca 2009 

 
 

Akademický senát sa ako jeden zo štyroch orgánov akademickej samosprávy skladá 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 kreovaný 
v marci roku 2007. Aktuálne ho tvorí 44 senátorov, každú fakultu reprezentujú ôsmi zástupcovia 
a štyria senátori zastupujú univerzitné pracoviská. V druhom roku svojho funkčného obdobia 
senát zasadal spolu 9-krát a uskutočnilo sa tiež jedno výjazdové pracovné stretnutie členov 
senátu s rektorom a kvestorom UPJŠ. Touto správou si senát plní svoju zákonom stanovenú 
povinnosť informovať o svojej činnosti akademickú obec. 

Činnosť senátu v sledovanom období je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí. K tým 
nosným patrí ekonomická sféra, univerzitná legislatíva a riešenie záležitostí študentov. Na 
príprave podkladov pre rokovania senátu sa podieľajú 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. 
V súčasnosti sú členmi volebnej a mandátovej komisie doc. PhDr. František Šimon, CSc. 
(predseda), doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., PhDr. Juraj Králik, Martin Novotný a Patrik 
Skalický. V komisii pre rozpočet pracujú prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. (predseda), prof. 
MUDr. Viliam Donič, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., PhDr. Ľuba Kráľová, PhD., Ing. 
Silvia Ručinská, PhD., doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. a doc. RNDr. Sergej Mochnacký, 
CSc. Právna komisia pracuje v zložení doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. (predseda), doc. 
RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., JUDr. Peter Molitoris, JUDr. Martin Vernarský, PhD., prof. 
PhDr. Vladimír Leško, CSc. a Martina Vidová. Členmi komisie pre záležitosti študentov sú prof. 
MUDr. Igor Šulla, DrSc., Ing. Karolína Červená, JUDr. Ondrej Hvišč, PhD., PhDr. Juraj Králik a 
študentská časť AS UPJŠ s RNDr. Erikou Škrabuľákovou ako predsedníčkou.  

Senát sa v októbri 2008 prihlásil k základným princípom a spôsobom napĺňania Magny 
Charty Universitatum, podpísanej v Bologni v roku 1988. Senát a univerzitu reprezentuje v Rade 
vysokých škôl SR a zároveň v Rade pre rozvoj a financovanie pri RVŠ SR predseda senátu doc. 
RNDr. Roman Soták, PhD., ktorý pravidelne informuje senát o prerokovávaných materiáloch. 
Senát a UPJŠ majú svojich zástupcov aj v Študentskej rade vysokých škôl. Sú nimi Lukáš 
Cisko, bc. Marek Sedmák, tajomník ŠRVŠ pre financie, a Štefan Demko. Do Študentskej rady 
vysokých škôl SR na roky 2008–2010 bol za študentskú časť senátu zvolený Ján Ráclavský 
a po jeho prerušení štúdia bc. Marcela Scholzová. Zástupcovia ŠRVŠ Lukáš Cisko, bc. Marek 
Sedmák a bc. Marcela Scholzová sa zúčastnili zasadnutia pléna ŠRVŠ v Piešťanoch v dňoch 
13. – 15.3.2009. 

V ekonomickej oblasti sa senát na svojich zasadnutiach venoval dvom hlavným úlohám – 
rozpočtu univerzity a Výročnej správe o hospodárení UPJŠ. V danom období sme rozpočet pre 
rok 2008 schvaľovali na aprílovom zasadnutí a rozpočet pre rok 2009 sa podarilo schváliť už na 
marcovom zasadnutí roku 2009 – poznamenajme, že rozdelenie dotácie na vysoké školy 
podpísal minister až začiatkom marca 2009. Pokúsme sa preto v tejto správe porovnať niekoľko 
parametrov rozpočtu UPJŠ. Počet študentov + absolventov rástol postupne zo 7 197 + 1 330 
(k 30.10.2006) cez 7 573 + 1 233 (k 30.10.2007) až na 8 137 + 1 513 (k 30.10.2008). 
V percentuálnom vyjadrení po zohľadnení jednotlivých koeficientov uvedené počty študentov 
znamenajú v rámci Slovenska výkon postupne 4,687%, 5,312%, 5,311%. Teda napriek 
výraznému nárastu počtu študentov aj absolventov sa toto neprejavilo v poslednom roku na 
percentuálnom výkone univerzity. Na druhej strane náš vedecký výkon, ktorý sa započítava do 
výpočtu miezd, mal od roku 2007 nasledujúcu tendenciu: 5,048%, 4,611%, 5,611%. Vzhľadom 
na to, že sa tieto výkony postupne započítavali v pomere 80:20, 70:30 a 65:35, tak celkový 
výkon univerzity (bez špecifík) mal rastúci charakter: 4,759%, 5,102% a 5,416%. Nízky vedecký 
výkon v roku 2008 bol spôsobený hlavne malou sumou zo zahraničných grantov, kde mala 



univerzita v roku 2007 v rámci SR podiel len 1,87%. Rastúci podiel sa prejavil, samozrejme, aj 
na získaných prostriedkoch, tak na podprograme vzdelávania ako aj na podprograme výskumu 
a vývoja. Získaná dotácia sa dlhodobo v rámci univerzity delí na základe „Pravidiel tvorby 
rozpočtu na UPJŠ“, ktoré v podstatnej miere sledujú celoštátnu metodiku. V tomto roku (2009) 
sa dokonca pristúpilo k výkonovému parametru aj na podprograme výskumu a vývoja – zatiaľ na 
úrovni 20%. Sme multidisciplinárna univerzita, a preto použitie celoslovenských pravidiel na 
úroveň fakúlt je opodstatnený. Môžeme diskutovať o opodstatnenosti a vhodnosti jednotlivých 
koeficientov a výkonnostných parametrov, ale kým tieto kritériá platia na celoslovenskej úrovni, 
musíme ich dopad na jednotlivé fakulty zmierňovať len kozmetickými zmenami. Dokonca je 
možné povedať, že čím menšia je sledovaná jednotka/fakulta, tým je vplyv kritérií na ňu 
negatívnejší. Každá z fakúlt má na rozpočet a jeho tvorbu vlastný pohľad a výsledný rozpočet je 
a musí byť kompromisom, ktorý zohľadňuje ich špecifiká a možnosti.  

Výročná správa o hospodárení za rok 2007 bola senátu predložená na májové zasadnutie. 
Univerzita napriek nedostatočnej dotácii v roku 2007 skončila s kladným hospodárskym 
výsledkom 8,323 mil. Sk, z toho v hlavnej činnosti 4,591 mil. Sk.  

V ekonomickej oblasti sa senát venoval tiež Poriadku poplatkov na akademický rok 
2008/2009 (17.4.2008), Poriadku poplatkov pre AR 2009/2010 (22.1.2009), Poplatkom za 
ubytovanie v prenajatej budove Popradská 76 (18.9.2008), predĺženiu doby nájmu I-klubu 
(20.11.2008). V rámci diskusie k stavu hospodárenia univerzity senát odporučil od 
akademického roka 2009/2010 spoplatniť externé štúdium na UPJŠ (19.6.2008). Na svojom 
júnovom zasadnutí sa senát tiež zaoberal ekonomickou a personálnou situáciou na Ústave 
vzdelávania v Rožňave. O aktuálnom stave informoval jeho riaditeľ, doc. PaedDr. Milan Ďuríček, 
CSc. Senát diskutoval o tomto stave, ktorý je v dlhodobej perspektíve neudržateľný, keďže 
pracovisko má zatiaľ výrazne negatívny ekonomický trend v hospodárení.     

V právnej oblasti senát prerokovával hlavne štatúty fakúlt a študijné poriadky fakúlt. 
Prírodovedecká fakulta a Filozofická fakulta sa rozhodli vlastné študijné poriadky nevydať, 
a riadiť sa v študijných záležitostiach Študijným poriadkom UPJŠ. V priebehu uplynulého roka 
senát schválil študijné poriadky Fakulty verejnej správy a Právnickej fakulty. Lekárska fakulta 
svoj študijný poriadok senátu predložila, ale po prerokovaní v Právnej komisii bol materiál 
stiahnutý na dopracovanie. Zmeny v štatútoch boli zatiaľ schválené pre Prírodovedeckú fakultu 
a Právnickú fakultu.  

Senát ďalej schválil Výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 2007 a za člena Vedeckej rady 
UPJŠ na funkčné obdobie do roku 2011 na návrh rektora schválil doc. RNDr. Petra Fedoročka, 
CSc., ktorý nahradil po vzdaní sa členstva doc. RNDr. Jána Imricha, CSc., mim. prof..   

Na decembrovom pracovnom stretnutí senátu s rektorom a kvestorom a po ňom 
nasledujúcom zasadnutí sa senát zaoberal Aktualizáciou dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 
2004-2010. Senát ocenil reálnosť a otvorenosť predloženého materiálu.  

Medzi pravidelné body programu zasadnutí senátu patria záležitosti študentov. Prioritne je to 
študijná oblasť, v rámci ktorej senát rozhoduje okrem iného aj o veciach univerzitného 
študijného programu Šport a rekreácia (ŠaR) realizovaného na Ústave vzdelávania v Rožňave. 
Senát sa zaoberal podmienkami prijatia na štúdium ŠaR a odvolaniami neprijatých uchádzačov 
na tento študijný program. Ďalším dôležitým materiálom bol Štipendijný poriadok UPJŠ, ktorý 
v rámci motivačného štipendia definoval k prospechovému štipendiu aj výročné ceny rektora 
a stanovil postupy pre ich udelenie.  

Senát na základe návrhu rektora schválil zloženie Disciplinárnej komisie UPJŠ. Študentská 
časť senátu vyhlásila voľby do Študentskej internátnej rady pre obdobie dvoch rokov – máj 2009 
až apríl 2011.  

Napriek tomu, že senát niektoré dokumenty neschvaľuje, prerokováva ich. V uplynulom 
období medzi ne patrili napr. návrh rektora, aby dekani priznávali osobné ohodnotenie 
zamestnancov na základe pedagogických a vedecko-výskumných výkonov, ktorý senát 
jednoznačne podporil, ďalej prenájmy a odpredaje majetku, prevažne budov UPJŠ, a iné. 

   
 



Akademický senát UPJŠ pracuje aktuálne v tomto zložení: 
 
Lekárska fakulta UPJŠ 

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

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 
Bc. Marek Varchula 

Právnická  fakulta UPJŠ 
Ing. Karolína Červená  
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.  
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. 
doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.   
Lukáš Cisko  
Tomáš Janco  
Vladimír Hardoň 

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 Porhinčák  
Bc. Marek Sedmák  
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  
Bc. Marcela Scholzová  
Mgr. René Šebeňa 

Univerzitné pracoviská 
PhDr. Juraj Králik 
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.  
PaedDr. Imrich Staško 
Jana Lakatošová 
 
 
 
 

 
Toto zloženie je výsledkom procesu, ktorý súvisel hlavne s odchodom niektorých študentov 

zo senátu. V prípade, že na základe volieb z roku 2007 boli v zozname za príslušnú časť 
akademickej obce ešte náhradníci, boli títo kooptovaní na miesto odchádzajúcich členov senátu. 
V dvoch prípadoch sme už museli vyhlásiť voľby na uvoľnené miesta. Za LF UPJŠ nahradila 
Martina Vidová v júni 2008 odchádzajúceho Tomáša Grendela, ktorý úspešne ukončil štúdium. 
Za PrF UPJŠ sa členstva vzdala v decembri JUDr. Lucia Baňacká, ktorú nahradil doc. JUDr. 
Juraj Špirko, CSc. . Na konci roka 2008 sa členstva vzdala tiež JUDr. Karin Prievozníková a po 
januárovom zasadnutí sa členstva vzdali aj Jarmila Krešáková a Martina Kubíková, ktoré v tomto 
roku končia štúdium. V tomto prípade už boli vypísané voľby na uvoľnené miesta a v marci boli 
kooptovaní doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., Tomáš Janco a Vladimír Hardoň. Na FVS UPJŠ 
v júni 2008 skončil štúdium Bc. Tomáš Gáll a následne v septembri prerušil štúdium Ján 
Raclavský. Na ich miesta po vypísaní volieb nastúpili od októbra 2008 Bc. Tomáš Porhinčák 
a Bc. Marek Sedmák.  

 
Akademický senát UPJŠ vstupuje do druhej polovice svojho funkčného obdobia, ktoré bude, 

tak ako bola prvá polovica, určite bohaté na dokumenty, ktorými sa bude zaoberať. Všetkým 
členom senátu prajeme veľa zdravia, energie a chuti k spoločnému úsiliu pri riešení aktuálnych 
záležitostí našej univerzity. 

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