
SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ 

za obdobie apríl 2018 až február 2019 

 

 

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej iba senát) 

touto správou informuje akademickú obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach (ďalej iba univerzita) o svojej činnosti v poslednom roku svojho 

funkčného obdobia. Funkčné obdobie senátu končí začiatkom marca 2019.  

Činnosť senátu je možné rozdeliť na niekoľko oblastí. K tým nosným patrí 

konštituovanie a schvaľovanie orgánov akademickej samosprávy (rektor, vedecká 

rada a disciplinárna komisia), ekonomika, 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.  

 

1. Akademická samospráva 

V sledovanom období rektor predložil dva návrhy na doplnenie Vedeckej rady 

univerzity. Na májovom zasadnutí bol za člena zvolený prof. RNDr. Pavol Miškovský, 

DrSc., na poslednom zasadnutí bol za člena zvolený prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD. V druhom prípade bol návrh predložený po abdikácii Dr. h. c. prof. RNDr. 

Karola Mičietu, PhD.  

Vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie vyhlásil senát voľby na nové funkčné 

obdobie 2019 – 2023. Voľby sa na jednotlivých fakultách, rektoráte a univerzitných 

pracoviskách uskutočnia v dňoch 5. – 7. marca 2019. Okrem toho došlo v priebehu 

roka po úspešnom ukončení štúdia členov senátu k niekoľkým zmenám v zložení 

senátu (pozri 6. bod tejto správy). Po ukončení členstva predchádzajúceho 

podpredsedu senátu bola na októbrovom zasadnutí za novú podpredsedníčku 

zvolená JUDr. Dominika Becková (PrávF). 

V uplynulom roku skončilo funkčné obdobie Študentskej rady vysokých škôl. 

Z toho dôvodu boli vyhlásené voľby tak v senáte (jeden zástupca) ako aj voľby 

v študentskej časti celej akademickej obce (štyria zástupcovia). Na trojročné funkčné 

obdobie 2018 – 2021 boli do tejto reprezentácie vysokých škôl zvolení: MDDr. Jakub 

Jánošík (LF), Bc. Sandra Lukačovská (FVS), Bc. Peter Béreš (PrávF), Ivana 

Macková (LF) a Marcel Paľovčík (LF – zvolený senátom).  

Aktuálne senát, resp. jeho Študentská časť, nemá svojho zástupcu v Správnej 

rade, voľbu zástupcu bola prenechaná budúcemu senátu.  

 

 



2. Ekonomická oblasť 

V ekonomickej oblasti sa senát opieral hlavne o stanoviská svojej Komisie pre 

rozpočet. Na svojich zasadnutiach sa senát venoval dvom hlavným úlohám –

Výročnej správe o hospodárení UPJŠ za rok 2017 (máj 2018) a rozpočtu univerzity 

pre rok 2019 (február 2019). Podstatnú časť Výročnej správy o hospodárení tvorí jej 

tabuľková časť predpísaná ministerstvom. Textová časť správy sa venuje ročnej 

účtovnej uzávierke, analýze výnosov a nákladov zahrňujúcej aj analýzu 

hospodárenia jednotlivých fakúlt a Rektorátu, vývoju fondov a samotnému 

hospodárskemu výsledku univerzity.  

Proces schvaľovania rozpočtu je možné rozdeliť na niekoľko častí. Na začiatku 

sú to „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ“, na základe ktorých je pripravený návrh na 

„Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ“ (spravidla februárové zasadnutie). 

Finálnym materiálom je potom „Plán výnosov a nákladov“ (spravidla májové 

zasadnutie).  

V roku 2018 boli platné „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ pre roky 2016-2018“. 

Na ich základe boli pripravené aj „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ v Košiciach pre 

rok 2019“, ktoré boli schválené na februárovom zasadnutí. Naše pravidlá vychádzajú 

z princípov celoslovenskej metodiky delenia dotácie, ale prispôsobujú niektoré 

položky a koeficienty situácii na našej univerzite.  

Ako je dobrým zvykom, aj v tomto roku sa podarilo schváliť „Rozdelenie dotácie 

MŠVVaŠ SR na UPJŠ“ už na februárovom zasadnutí. Vďaka niekoľkým zmenám 

v celoslovenskej metodike bola aj v tomto roku naša univerzita skokanom roka (v 

pozitívnom zmysle). Napriek prepadu vo výkone za zahraničné granty (menšia suma, 

devalvovaná hodnota) sa nárast dal predpokladať, keďže došlo k úplnému 

započítavaniu kvality publikačnej činnosti prostredníctvom kvartilov. Toto pomohlo 

hlavne dvom fakultám – Lekárskej a Prírodovedeckej. Okrem toho v tomto roku došlo 

k výraznej valorizácii (učitelia, vedeckí pracovníci, ostatní zamestnanci, doktorandi), 

ktorú ministerstvo poskytlo univerzite nad rámec výkonovej dotácie vo výške 

3 460 584 € vrátane odvodov. Vďaka pripomienkovaniu decembrového návrhu 

metodiky prostredníctvom Rady vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie 

sa podarilo zabezpečiť motivačné odborové štipendium (pre prírodovedné a vybrané 

lekárske odbory) pre výrazne väčšiu skupinu študentov (učiteľstvo, ale aj 

medziodborové programy FF s jedným predmetom prírodovedným).  

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie podielu našej univerzity v rámci SR 

v jednotlivých sledovaných položkách.  

 Rok 2018 Rok 2019 

Vzdelávanie    

    Podiel na pedagogickom výkone (85%) 6,078% 6,190% 

    Podiel za publikácie a umeleckú činnosť (15%) 8,037% 10,924% 

Veda    

    Podiel za komplexnú akreditáciu (43%) 7,32% 7,32% 

    Podiel za zahraničné granty (10%) 14,54% 8,45% 



    Podiel za domáce granty (9%) 7,17% 7,37% 

    Podiel za iné výskumné granty (3%) 0,29% 0,92% 

    Podiel za doktorandov po dizertačnej skúške (10%) 7,61% 8,68% 

    Podiel za publikácie (22,5%) 10,00% 14,08% 

    Podiel za umeleckú činnosť (2,5%) 0,15% 0,18% 

   

Celková výkonová dotácia (bez valorizácie) 27 511 444 € 29 928 879 € 

 

Plánu výnosov a nákladov na rok 2018 sme sa venovali na minuloročnom 

májovom zasadnutí. Plán definuje rozpis dotačných aj nedotačných prostriedkov na 

úroveň jednotlivých organizačných zložiek a sledovaných rozpočtových položiek na 

príslušný rok.  

Do ekonomickej oblasti patria aj ďalšie otázky týkajúce sa predaja/kúpy 

nehnuteľností, prenájmu/výpožičky priestorov a pod. V uplynulom období senát 

schvaľoval iba predĺženie doby nájmu pre TAC group, s.r.o. Košice (máj 2018). 

Koncom roka pravidelne schvaľujeme „Poriadok poplatkov na UPJŠ“ 

s účinnosťou od septembra nasledujúceho akademického roku. Došlo k miernemu 

navýšeniu školného na niektorých študijných programov v externej forme, drobným 

zmenám v texte a úprave cien poplatkov súvisiacich s ISIC.  

 

3. Legislatíva 

Legislatívna komisia senátu predrokovala množstvo dokumentov predkladaných 

väčšinou rektorom univerzity. Niektoré z materiálov boli už spomenuté 

v predchádzajúcej časti – Poriadok poplatkov, Pravidlá tvorby rozpočtu.  

Na májovom zasadnutí senát schválil formou Dodatku č. 3 k Štatútu LF UPJŠ 

zmenu, ktorá sa týkala zvýšenia počtu študentov v senáte fakulty.  

Každoročne senát na júnovom zasadnutí schvaľuje „Podmienky prijatia na 

štúdium na študijný program Šport a rekreácia“. Pri schvaľovaní tohto materiálu bola 

diskutovaná možnosť akreditácie magisterského študijného programu.  

Októbrové zasadnutie sa venovalo aj zmluvám o zriadení špecializačných 

výučbových zariadení a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy, ktoré 

univerzita uzavrela s UNLP a s DFN.  

Na decembrové zasadnutie boli predložené zmeny v Pracovnom poriadku, ako aj 

zmeny v Zásadách výberového konania na obsadzovanie pracovných miest VŠ 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov. V oboch prípadoch ide o zosúladenie predpisov 

s platnou legislatívou ako aj s platnými zmluvami so zdravotníckymi zariadeniami. 

Zároveň bola doplnená možnosť definovania viacerých miest výkonu práce pri 

dodržaní jedného pracovného úväzku. Táto zmena sa týka hlavne zamestnancov 

zapojených do projektov Technologického inovačného parku.  



V súvislosti s legislatívnymi zmenami v definícii platových tried došlo aj k zmene 

zaradenia doktorandov do nových platových tried. Zároveň došlo k zrušeniu 

rizikového príplatku, keďže doktorandi sú zaradení iba v 2. kategórii. Tieto zmeny boli 

zapracované do Dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku a senát ich schválil na 

februárovom zasadnutí.  

  

4. Správy 

Výročnú správu o činnosti univerzity predkladá rektor každoročne na májové 

zasadnutie senátu. Správa v tabuľkovej časti predpísanej ministerstvom obsahuje 

kvantitatívne údaje o univerzite, v textovej časti podrobne informuje o dosiahnutých 

výsledkoch v jednotlivých oblastiach - vzdelávanie, výskumná a umelecká činnosť, 

medzinárodné aktivity a rozvoj. Rektor v prezentácii načrtol víziu na nasledujúce 

obdobie. V diskusii doplnil informáciu o zmenách v procese akreditácie, vyzdvihol 

výsledky študentov doktorandského štúdia a ich podiel na publikačných výstupoch. 

V tom istom období (máj) sa predkladá aj Výročná správa o hospodárení, ktorá je 

rovnako v predpísanej štruktúre danej ministerstvom. Pri tejto príležitosti sú senátu 

predkladané čerpania jednotlivých fondov sledovaných pri rozpočte (havarijný fond, 

rozvojový fond). 

Na novembrové zasadnutie bola predložená Hodnotiaca správa úrovne kvality 

poskytovaného vzdelávania na univerzite. Zároveň bola predložená aj informácia 

o výsledkoch študentskej ankety. Za najzaujímavejšie výsledky ankety možno 

považovať nasledovné: 76% študentov považuje hodnotenie vyučujúcich za 

objektívne, čo možno hodnotiť veľmi kladne, 32% študentov uviedlo, že prístup 

vyučujúcich nebol motivujúci a neprispel k zvýšeniu ich záujmu o štúdium, 60% 

študentov nevie, že má k dispozícií študijného poradcu, 40% študentov nevie 

zhodnotiť vedenie záverečnej práce svojím školiteľom. Práve posledné tri uvedené 

oblasti predstavujú do budúcna oblasti, v ktorých sa univerzita môže zlepšiť. 

 

5. Program zasadnutí 

V sledovanom období sa uskutočnilo 6 zasadnutí senátu. Stálymi bodmi 

rokovania sú voľba overovateľov zápisnice, schválenie zápisnice, kontrola plnenia 

uznesení a bod rôzne. Nasleduje zoznam ďalších bodov jednotlivých zasadnutí.  

 

25. zasadnutie (10. 5. 2018) 

 Rozpis nákladov a výnosov na UPJŠ v Košiciach na rok 2018 

 Návrh zmien v Štatúte LF UPJŠ 

 Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2017  

 Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2017 

 Správa o činnosti AS UPJŠ  

 Udelenie predchádzajúceho súhlasu s predĺžením doby nájmu 



 Návrh rektora UPJŠ na začlenenie do záujmového združenia 

 Návrh rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady UPJŠ  

 

26. zasadnutie (21. 6. 2018) 

 Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v 

bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre akademický rok 2019/2020 

 Vyhlásenie k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v     

Slovenskej republike 

 

27. zasadnutie (18. 10. 2018) 

 Informácia o Zmluve UPJŠ s UNLP 

 Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ na obdobie do marca 2019 na LF, PF, FVS 

 Voľba podpredsedu AS UPJŠ za ŠČ 

 Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018 - 2021 

 

28. zasadnutie (29. 11. 2018) 

 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov 
spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2019/2020 na UPJŠ v 
Košiciach („Poriadok poplatkov“) 

 Správa o kvalite vzdelávania 

 Voľba delegátov do ŠRVŠ za AS UPJŠ na funkčné obdobie 2018 - 2021 

 

29. zasadnutie (13. 12. 2018) 

 Pracovný poriadok UPJŠ 

 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest VŠ učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
a funkcií vedúcich zamestnancov 

 Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ na funkčné obdobie 2019 – 2023 

 

30. zasadnutie (22. 2. 2019) 

 Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UPJŠ v Košiciach 

 Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ v r. 2019 

 Rozpis dotácie pre UPJŠ na rok 2019 

 Návrh rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady UPJŠ 

 Správa o činnosti AS UPJŠ  

 

 

 



6. Zloženie senátu a jeho komisií 

Akademický senát UPJŠ pracuje aktuálne v tomto zložení:  

Lekárska fakulta:  

 prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.  

 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.  

 Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  

 prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.  

 MDDr. Jakub Jánošík – od 29. 11. 2018 

 Adam Nedoroščík – od 29. 11. 2018 

Prírodovedecká fakulta:  

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – predseda AS UPJŠ  

 prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.  

 doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 

Právnická fakulta:  

 Ing. Karolína Červená, PhD.  

 JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.  

 prof. JUDr. Ján Husár, CSc. – podpredseda AS UPJŠ  

 doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.  

 JUDr. Dominika Becková – podpredsedníčka AS UPJŠ 

 Bc. Lukáš Macko – od 18. 10. 2018 

Fakulta verejnej správy:  

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD.  

 Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.  

 Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. – podpredseda AS UPJŠ  

 Filip Šebest – od 29. 11. 2018 

 Terézia Kudlová – od 29. 11. 2018 

Filozofická fakulta:  

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.  

 PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA  

 doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.  

 doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.  

 Mgr. Lukáš Lukačín 

 Mgr. Mária Petríková  

Univerzitné pracoviská:  

 PhDr. Daniela Džuganová  

 JUDr. Zuzana Gažová  

 Filip Sabol 

Počas uplynulého roku ukončili členstvo v senáte po úspešnom ukončení štúdia 

MDDr. Juraj Bánovčin, MUDr. Zuzana Kožlejová (Lekárska fakulta), RNDr. Miroslava 



Bálintová, RNDr. Matej Nikorovič (Prírodovedecká fakulta), Bc. Ján Pavlík (Právnická 

fakulta),  Viktória Hovanová  a PhDr. Ing. Stanislava Minárová (Filozofická fakulta). 

 

Zloženie jednotlivých komisií zriadených pri AS UPJŠ:  

Komisia pre rozpočet:  

 Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.  

 PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA  

 Ing. Karolína Červená, PhD.  

 PhDr. Daniela Džuganová – predseda komisie  

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  

 Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.  

 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.  

 Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  

 doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  

Legislatívna komisia:  

 JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – predseda komisie  

 JUDr. Zuzana Gažová 

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 

 JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

 doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.  

 prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.  

 MUDr. Zuzana Kožlejová 

Volebná a mandátová komisia:  

 prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.  

 prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  

 doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. – predseda komisie  

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD.  

 doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.  

Komisia pre záležitosti študentov:  

 Všetci členovia Študentskej časti AS UPJŠ  

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  

 Predseda Akademického senátu UPJŠ 


