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októbra 2013 do mája 2014. 
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Správa o činnosti  Akademického senátu UPJŠ 
od októbra 2013 do mája 2014 

 
 
 
1. Štvorročné funkčné obdobie Akademického senátu UPJŠ (ďalej len  „akademický senát“) 

začalo plynúť v marci 2011 a končí v marci 2015. 

V období, za ktoré je predkladaná správa , sa uskutočnilo  šesť riadnych zasadnutí 

akademického senátu. Všetky zvolané zasadnutia  boli uznášaniaschopné. 

Zamestnanci a študenti univerzity majú povinnosť vyčerpať podstatnú časť dovoleniek, resp. 

letných prázdnin v mesiacoch júl a august. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je  

pretrvávajúcim (až neriešiteľným) problémom zvolávanie zasadnutí akademického senátu 

v mesiacoch júl a august. Potreba zasadať počas letných dovoleniek zamestnancov 

a letných prázdnin študentov, ktorí sú členmi akademického senátu vyplýva zo zákonnej 

požiadavky rozhodovať o sťažnostiach proti rozhodnutiam rektora univerzity o neprijatí na 

štúdium, resp. proti jeho rozhodnutiam o vylúčení zo štúdia v prípadoch, ak sa študijný 

program neštuduje na fakulte, ale na univerzite. Predmetom je preskúmanie zákonnosti 

rozhodnutia rektora ako prvostupňového orgánu. Akademický senát ako druhostupňový 

orgán má stanovenú zákonnú tridsaťdňovú lehotu na preskúmanie rozhodnutia, ktorá sa 

prekrýva s dovolenkovým a prázdninovým  obdobím, počas ktorého je obtiažne zabezpečiť 

uznášaniaschopnosť zasadnutia akademického senátu. 

 Pravidelnými bodmi programov zasadnutí akademického senátu sú určenie 

zapisovateľov priebehu zasadnutia (jeden z troch podpredsedov akademického senátu), 

schválenie overovateľov zápisnice, schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 

akademického senátu, kontrola plnenia uznesení a bod rôzne. 

 Zasadnutia boli svojím obsahom zamerané predovšetkým na prerokovanie návrhov 

rektora univerzity a dekanov fakúlt týkajúcich sa schvaľovania vnútorných predpisov 

univerzity a fakúlt, každoročné schválenie pravidiel tvorby rozpočtu a následné rozdelenie 

dotácie na jednotlivé fakulty, resp. univerzitné pracoviská, schválenie plánu nákladov 

a výnosov na univerzite, riešeniu majetkových otázok (predbežný súhlas s prenájmom 

priestorov na univerzite), uskutočňovanie doplňovacích volieb do akademického senátu 

(predovšetkým do jeho študentskej časti), voľby zástupcov univerzity do Rady vysokých škôl 

SR a Študentskej rady vysokých škôl SR. 

 Členovia akademickej obce univerzity majú možnosť oboznámiť sa s priebehom 

zasadnutí akademického senátu priamou účasťou na zasadnutiach, ako aj oboznamovaním 

sa so zápisnicami  zo zasadnutí, ktoré sú zverejňované prostredníctvom informačného 

systému AIS2. 

  

2. Členstvo vo vybraných samosprávnych orgánoch reprezentujúcich akademickú obec 

univerzity. 

 Vo funkčnom období 2011-2015 došlo k zredukovaniu  počtu členov akademického 

senátu oproti predchádzajúcemu funkčnému obdobiu. Každú fakultu zastupujú štyria 

zamestnanci a dvaja študenti. Univerzitné pracoviská zastupujú dvaja zamestnanci a jeden 

študent z Ústavu telesnej výchovy a športu. Celkový počet členov akademického senátu je 

tritdsaťtri. 

 Vo štvrtom roku funkčného obdobia 2011-2015 došlo v predsedníctve akademického 

senátu k dvom personálnym zmenám: JUDr. Martinovi  Vernarskému, PhD. zaniklo členstvo 

v akademickom senáte a zároveň zanikla funkcia podpredsedu senátu k 31.3.2014, pretože 
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od 1.4.2014 je dekanom fakulty verejnej správy a Mgr. Vladimíre Ledeckej zaniklo členstvo 

v akademickom senáte a zároveň zanikla funkcia podpredsedníčky senátu za študentskú 

časť akademickej obce univerzity ku dňu ukončenia magisterského štúdia 27.5.2014 na 

Právnickej fakulte. Na uvoľnené miesto podpredsedu akademického senátu za 

zamestnaneckú časť akademickej obce univerzity bol zvolený JUDr. Peter Molitoris, PhD. 

z Fakulty verejnej správy. 

 Akademický senát má zriadené štyri komisie: právnu (predsedom je doc. JUDr. Ján 

Husár, CSc., mim. prof.); pre rozpočet UPJŠ (predsedom je doc. RNDr. Roman Soták, PhD., 

pre záležitosti študentov (Mgr. Vladimíra Ledecká  predsedníčka do 27.5.2014 a volebnú 

a mandátovú komisiu (predsedom bol JUDr. Peter Molitoris, PhD. do 23.4.2014). Napriek 

snahe predsedov komisie právnej a komisie rozpočtovej bola účasť členov komisií na ich 

zasadnutiach pomerne nízka, čo malo za následok, že komisie neboli viackrát 

uznášaniaschopné. Napriek uvedenej skutočnosti patrí poďakovanie predsedom komisií – 

doc. JUDr. Jánovi Husárovi, CSc., mim. prof. a doc. RNDr. Romanovi Sotákovi, PhD. za 

vedenie komisií a prístup k plneniu povinností. 

 

ČLENSTVO: 

Predseda: 
 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
Prvé funkčné obdobie ako predseda: 25. 6. 2009 – 22. 3. 2011 
Druhé funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 - trvá 
- zamestnanecká časť akademickej obce 
- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
 
Predsedníctvo: 
Mgr. Vladimíra Ledecká 
Funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 – trvalo do 27.5.2014. 
- podpredseda Akademického senátu, študentská časť akademickej obce   
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach   
delegátka ŠRVŠ SR za AS UPJŠ 
 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 - trvá 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,  
zástupca UPJŠ v RVŠ SR, člen Predsedníctva RVŠ 
 
JUDr. Martin Vernarský, PhD. 
Funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, od 23. 3. 2011 – trvalo do 31.3.2014 
 
JUDr. Peter Molitoris, PhD.  podpredseda od 24.4.2014- trvá 
- podpredseda Akademického senátu, zamestnanecká časť akademickej obce 
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
 
 
 
Členovia:  
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
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prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., od 23. 3. 2012 – trvá  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., funkčné obdobie od 20. 10. 2011 – trvá  
 
Prírodovedecká fakulta: 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., podpredseda AS UPJŠ, od 23. 3. 2011 - trvá   
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., od 23. 3. 2011 – trvá  
prof. RNDr. Jozefov Gonda, DrSc., funkčné obdobie od 20. 10. 2011 - trvá 
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.,  funkčné obdobie od 20.10.2011 – trvá  
 
Právnická  fakulta: 
Ing. Karolína Červená, PhD., funkčné obdobie: od 23. 3. 2011 – trvá    
doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., od 23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., predseda AS UPJŠ, 26. 3. 2009 – 22. 3. 2011,  
                                                     23. 3. 2011 – trvá      
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvá  
 
Fakulta verejnej správy: 
JUDr. Peter Molitoris, PhD., funkčné obdobie: 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011,  
                                                                            od 23. 3. 2011 – trvá   
Ing. Slávka Sedláková, PhD., funkčné obdobie od: 16.2.2012     - trvá       
JUDr. Martin Vernarský, PhD., podpredseda AS UPJŠ, 14. 3. 2007 – 22. 3. 2011, 
                                        23. 3. 2011 – trvalo do 31.3.2014    
JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., od 23. 3. 2011 - trvá 

Filozofická fakulta: 
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá  
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
Mgr. Renáta Gregová, funkčné obdobie od 25.4.2013 - trvá  

Univerzitné pracoviská:  
PhDr. Daniela Džuganová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
- Univerzitná knižnica 
JUDr. Zuzana Gažová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 - trvá 
- Rektorát 
 

 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  

Lekárska fakulta: 
MUDr. Peter Veščičík, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvalo do 15.5.2014   
MUDr. Tomáš Gajdzik – od 30.1.2014 - trvá 
 
Prírodovedecká fakulta: 
Mgr. Zuzana Bednárová, funkčné obdobie od 23. 3. 2011- trvá  
Mgr. Veronika Hubeňáková – od 15.11.2012 - trvá 
 
Právnická fakulta: 
Mgr. Vladimíra Ledecká, podpredsedníčka AS UPJŠ, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – trvalo 
do 27.5.2014  
Ing. Mgr. František Lipták, funkčné obdobie od 23. 3. 2011 – do 30. 6. 2012,  
                                          od 15. 11. 2012 – trvá  
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Fakulta verejnej správy:  
Martin Kredatus, funkčné obdobie od 15.11.2012– trvá, dňa 20.6.2014 prerušil členstvo 
z dôvodu ukončenia I. stupňa štúdia 
Filip Ondrej –  od 12.12.2013 - trvá 

 
Filozofická fakulta: 
Mgr. Stanislava Štofanová Hulinová: funkčné obdobie od 24. 11. 2011 – trvá  
Mgr. Mária Hrehová – od 20.3.2014 - trvá 
 
Univerzitné pracoviská:  
Peter Kiszely - Ústav telesnej výchovy a športu – od 30.1.2014  trvá 
 
 
 
3. Prehľad programov zasadnutí akademického senátu  od 3.10.2013 do 15.5.2014  

25. zasadnutie – 3.10.2013 
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica zo zasadnutia dňa 20.6.2013, 

zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dňa 22.8.2013 
3.  Návrh organizačných zmien a štruktúry a počtu zamestnancov na UPJŠ 
4. Študijný poriadok LF UPJŠ 
5. Doplnenie Študijného poriadku UPJŠ 
6. Vylúčenie zo štúdia študijného programu „Šport a rekreácia“  
7. Preskúmanie zákonnosti o neprijatí na štúdium študijného programu „Šport a rekreácia“ 
8. Doplnenie Zásad volieb do AS UPJŠ o inštitút náhradníka 
9. Správa o činnosti AS UPJŠ od júna 2012 do augusta 2013 
10. Rôzne 
 
26. zasadnutie – 12.12.2013 
1. Otvorenie,  schválenie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica zo zasadnutia dňa 3.10.2013  
3. Aktuálny stav výučby  na Psychiatrickej klinike LF UPJŠ a UNLP 
4. Návrh rektora na vymenovanie za členov Správnej rady UPJŠ    
5. Návrh jedného člena Správnej rady UPJŠ za ŠČ AS UPJŠ 
6. Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov  

a. spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2014/2015 na UPJŠ 
v Košiciach  

b. („Poriadok poplatkov“) 
7. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
8. Hodnotiaca správa hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na  

UPJŠ v akademickom roku 2012/2013  
9. Rôzne 

 
27. zasadnutie – 30.1.2014 
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica zo zasadnutia dňa 12.12.2013  
3. Doplnenie čl. 20 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ– Návrh členov Správnej rady UPJŠ 

o ods. 2 
4. Návrh zástupcu zo študentskej časti AS UPJŠ do Správnej rady UPJŠ 
5. Udelenie predchádzajúceho súhlasu  s kúpou pozemku v BZ UPJŠ 
6. Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ za študentskú časť FF UPJŠ 
7. Rôzne 
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28. zasadnutie – 20.3.2014 
1. Otvorenie, odovzdanie osvedčenia  novej členke AS UPJŠ, schválenie overovateľov 

zápisnice, schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica zo zasadnutia dňa 30.1.2014  
3. Návrh rektora na člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach podľa § 40 ods. 2 ZVŠ 
4. Štatút FVS UPJŠ 
5. Študijný poriadok FVS UPJŠ 
6. Rozhodnutie rektora č. 4/2014 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na 

UPJŠ a jej súčastiach (vrátane procesných schém č. 1 – 7) 
7. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry na Rektoráte UPJŠ – 
     zriadenie Oddelenia pre akademické tituly a kvalitu vzdelávania 
8. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
9. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím nájomnej zmluvy s MEDPHARM, s.r.o. 
10. Informácia o Etickom kódexe o vystupovaní politikov a verejne činných osôb na 

akademickej pôde (prijatý Študentskou radou vysokých škôl SR 7.12.2013) 
11. Rôzne 

 
 29. zasadnutie – 24.4.2014 
1. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica zo zasadnutia dňa 20.3.2014  
2. Návrh rektora na člena  Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach  
3. Štatút Právnickej fakulty UPJŠ 
4. Študijný poriadok Právnickej fakulty UPJŠ 
5. Použitie centrálneho fondu, havarijného fondu a fondu rektora v r. 2013  
6. Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ v roku 2014 
7. Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ na rok 2014 
8. Rôzne 
 
30. zasadnutie - 15. mája 2014  
1. Otvorenie, odovzdanie osvedčenia  novému členovi AS UPJŠ, schválenie overovateľov 

zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica zo zasadnutia dňa 20.3.2014 
3. Dodatok č. 1 k Domovému a ubytovaciemu poriadku UPJŠ 
4. Udelenie súhlasu s počtom a štruktúrou pracovných miest na PF UPJŠ (Čl.40 ods. 7 

Štatútu UPJŠ) 
5. Výročná správa o činnosti UPJŠ za rok 2013  
6. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 
7. Voľba podpredsedu AS UPJŠ 
8. Rôzne 
 

 
4. Prehľad prijatých uznesení v oblastiach: 

a) rozpočtovej 

b) legislatívy fakulty 

c) legislatívy univerzity  

d) personálnej 

e) organizačných zmien na Rektoráte UPJŠ 

f) rôzne. 
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ad a) Rozpočtová oblasť: 

 
Uznesenie č. 259/24.4.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje čerpanie centrálneho fondu rektora, havarijného fondu 
a fondu rektora v roku 2013. 
 
Uznesenie č. 260/24.4.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje použitie zostatku fondu rektora z roku 2013 na investično-
havarijné akcie v roku 2014 podľa návrhu predloženého dňa 14.4.2014. 
 
Uznesenie č. 261/24.4.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ v roku 2014 v znení 
predloženom dňa 17.4.2014. 
 
Uznesenie č. 262/24.4.2014:  

AS UPJŠ vzhľadom na uznesenie č. 261/24.4.2014 súhlasí s prerokovaním 
Rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika na rok 2014 na 
zasadnutí AS UPJŠ dňa 24.4.2014. 
 
Uznesenie č. 263/24.4.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje Rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na UPJŠ na rok 2014 
v znení predloženom dňa 17.4.2014. 
Uznesenie č. 271/15.5.2014: 
 

AS UPJŠ žiada rektora UPJŠ priebežne informovať na zasadnutí AS UPJŠ 
o inom použití neúčelových dotačných prostriedkov, ktoré by sa podľa platných 
„Pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ v roku 2014“ mali rozdeliť medzi fakulty na 
základe výkonnostného princípu. 
 
 
ad b) Legislatíva fakúlt: 
 
Uznesenie č. 217/3.10.2013: 

AS UPJŠ schvaľuje Študijný poriadok LF UPJŠ v predloženom znení.  
 
Uznesenie č. 246/20.3.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje na základe § 9  ods. 1 písm. b) a v súlade s § 33 ods. 5 
zákona o vysokých školách v platnom znení Štatút Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach v  znení predloženom dňa 12.2.2014 
 
Uznesenie č. 247/20.3.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje na základe § 9 ods. 1 písm. b) a v súlade s § 33 ods. 5 
zákona o vysokých školách v platnom znení  Študijný poriadok Fakulty verejnej 
správy UPJŠ v Košiciach v  znení predloženom dňa 12.3.2014. 
 
Uznesenie č. 257/24.4.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje na základe § 9 ods. 1 písm. b) a v súlade s § 33 ods. 5 
zákona o vysokých školách v platnom znení Štatút Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach v predloženom znení zo dňa 27.3.2014. 
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Uznesenie č. 258/24.4.2014: 
AS UPJŠ schvaľuje na základe § 9 ods. 1 písm. b) a v súlade s § 33 ods. 5 

zákona o vysokých školách v platnom znení Študijný poriadok Právnickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach v predloženom znení zo dňa 27. 3. 2014. 
 
 
ad c) Legislatíva UPJŠ 
 
Uznesenie č. 221/3.10.2013: 

AS UPJŠ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS UPJŠ v predloženom 
znení. 
 
 
Uznesenie č. 218/3.10.2013: 
AS UPJŠ schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UPJŠ v predloženom znení.  
 
Uznesenie č. 219/3.10.2013: 
AS UPJŠ prerokoval žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia pre 
neprospech študentky Viktórie Kolesárovej zo dňa 29.7.2013: 
a) zamieta žiadosť študentky Viktórie Kolesárovej o preskúmanie rozhodnutia 

o vylúčení zo štúdia 
 a 

b) potvrdzuje rozhodnutie rektora o vylúčení zo štúdia na Ústave telesnej výchovy a 
športu UPJŠ v študijnom programe Šport a rekreácia z dôvodov uvedených v jeho 
rozhodnutí. 

 
 
Uznesenie č. 227/12.12.2013: 

AS UPJŠ schvaľuje Rozhodnutie rektora o určení školného, poplatkov 
spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v 
akademickom roku 2014/2015 na UPJŠ v Košiciach v predloženom znení. 
 
Uznesenie č. 228/12.12.2013: 

AS UPJŠ schvaľuje  Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie  Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach v znení pripomienok Právnej komisie AS UPJŠ. 
 
Uznesenie č. 239/30.1.2014: 
 AS UPJŠ udeľuje predchádzajúci súhlas s odkúpením pozemkov 

nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach od ich vlastníka, t.j. 

Dominikánskeho konventu Košice v predpokladanej výmere pozemkov približne 52 

000 m2 a v predpokladanej kúpnej cene približne 3 mililióny.  

Uznesenie č. 248/20.3.2014: 
AS UPJŠ schvaľuje Rozhodnutie rektora č. 4/2014 o zabezpečení vnútorného 

systému kvality vzdelávania na UPJŠ a jej súčastiach (vrátane procesných schém č. 
1 – 7). 

 
Uznesenie č. 250/20.3.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku doktorandského štúdia 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
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Uznesenie č. 251/20.3.2014: 

Akademický senát UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas 
s uzavretím zmluvy o nájme priestorov v objekte PF UPJŠ, Jesenná ul. č. 5, Košice 
o výmere 42,458 m2  na dobu 7 rokov medzi UPJŠ v Košiciach ako prenajímateľom a 
obchodnou spoločnosťou MEDPHARM s.r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec, IČO: 
36 035 131 ako nájomcom za účelom výskumu v spolupráci so zamestnancami 
UPJŠ v rámci projektu CELIM. 
Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy výpoveďou je možné aj bez udania dôvodov 
najviac s 3-mesačnou výpovednou dobou. 
 
Uznesenie č. 252/20.3.2014: 

AS UPJŠ berie na vedomie Etický kódex o vystupovaní politikov a verejne 
činných osôb na akademickej pôde (prijatý Študentskou radou vysokých škôl SR 
7.12.2013) a vyjadruje výhrady s obsahom a účelom tohto dokumentu, ktoré budú 
prezentovať zástupcovia UPJŠ v ŠRVŠ. 
 

ad d)   hlasovanie: 
 
Uznesenie č. 230/12.12.2013: 
           AS UPJŠ schvaľuje návrh rektora UPJŠ  na vymenovanie   RNDr. Jozefa 
Ondáša, PhD. MBA za člena Správnej rady UPJŠ.  
 
Uznesenie č. 231/12.12.2013: 

 AS UPJŠ schvaľuje návrh rektora UPJŠ  na  vymenovanie RNDr. Ing. Michala 

Tkáča  za člena Správnej rady UPJŠ.  

Uznesenie č. 232/12.12.2013: 
AS UPJŠ schvaľuje návrh rektora UPJŠ na  vymenovanie  JUDr. Zdenka 

Trebuľu  za člena Správnej rady UPJŠ.  
 
Uznesenie č. 233/12.12.2013: 

AS UPJŠ  nezvolil za člena Správnej rady UPJŠ zo študentskej časti AS UPJŠ 
v dôsledku nedosiahnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov jedným 
z kandidátov. 
 
Uznesenie č. 238/30.1.2014: 

AS UPJŠ navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v súlade s ustanovením § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách na 
vymenovanie za členku Správnej rady UPJŠ za  Študentskú časť Akademického 
senátu UPJŠ v Košiciach Bc. Vladimíru Ledeckú.  
 
Uznesenie č. 245/20.3.2014 : 
 AS UPJŠ schvaľuje návrh rektora UPJŠ v súlade s § 40 ods. 2 zákona 
o vysokých školách v platnom znení, aby Ing. Štefan Šipoš bol vymenovaný za člena 
Správnej rady UPJŠ.  
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Uznesenie č. 256/24.4.2014: 
AS UPJŠ schvaľuje návrh rektora UPJŠ na vymenovanie  JUDr. Martina 

Vernarského, PhD. za člena Vedeckej rady UPJŠ na funkčné obdobie do r. 2015. 
 
 
ad e) Organizačné zmeny na Rektoráte UPJŠ 
Uznesenie č. 216/3.10.2013: 
AS UPJŠ schvaľuje zriadenie 1 miesta referenta pre zahraničné vzťahy na Referáte 
pre zahraničné vzťahy v Kancelárii rektora R UPJŠ od 1.11.2013. 
 
Uznesenie č. 249/20.3.2014: 

AS UPJŠ schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry na Rektoráte UPJŠ – zriadenie 
Oddelenia pre akademické tituly a kvalitu vzdelávania s účinnosťou od 1.5.2014. 
 
 
ad f) Rôzne: 
 
Uznesenie č. 220/3.10.2013: 
AS UPJŠ: 

a) zamieta žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium 
uchádzačov:  

P.č. Meno Priezvisko Minimálny počet 
požadovaných bodov 

Počet získaných bodov 

1. Peter Jurčo 40 35 

2. Peter Kováč 40 30 

 
b) a potvrdzuje rozhodnutie rektora o neprijatí na štúdium na UPJŠ v študijnom 

programe Šport a rekreácia z dôvodu, že rozhodnutia vydané rektorom nie sú  
v rozpore so zákonnými podmienkami prijímacieho konania uvedenými v § 57 
ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ v platnom znení, s čl. 6 Študijného 
poriadku UPJŠ v Košiciach ani s Podmienkami prijatia na štúdium pre študijný 
program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 
2013/2014. 

 
Uznesenie č. 222/3.10.2013: 
AS UPJŠ schvaľuje Správu o činnosti AS UPJŠ v Košiciach za obdobie od júna 2012 
do augusta 2013, ktorú zverejní na verejne prístupnom mieste a na internetovej 
stránke UPJŠ. 
 
Uznesenie č. 226/12.12.2013: 

AS UPJŠ berie na vedomie informácie prof. MUDr. Jozefa Kafku, DrSc. 
o aktuálnom stave výučby na Psychiatrickej klinike LF UPJŠ a o znižujúcej sa úrovni 
výučby, a vyslovuje podporné stanovisko s: 

a) uznesením č. 87 z 30.9.2013 AS LF UPJŠ, považujúcim zrušenie 1. 
psychiatrickej kliniky za porušenie platnej zmluvy o zriadení výučbovej 
základne medzi UPJŠ LF a UNLP,  

b) návrhom dekana LF UPJŠ v tejto súvislosti a  
c) návrhom prof. Kafku prednesených na zasadnutí AS UPJŠ.  
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Uznesenie č. 241/30.1.2014: 
AS UPJŠ berie na vedomie uznesenie vedenia UPJŠ č. 1/2014 z 13. januára 

2014 a súhlasí so stanoviskom Právnej komisie AS UPJŠ k vyplácaniu odmien 
členom AS LF za účasť na zasadnutiach AS LF, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Uznesenie č. 229/12.12.2013: 
 AS UPJŠ berie na vedomie správu Hodnotiaca správa hodnotenia kvality 
poskytovaného vzdelávania na UPJŠ v akademickom roku 2012/2013.  
 
 
Uznesenie č. 268/15.5.2014: 
AS UPJŠ udeľuje podľa článku 40 ods. 7 Štatútu UPJŠ súhlas s počtom a štruktúrou  
pracovných miest na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach navrhnutých AS 
PFUPJŠ  a na základe predchádzajúceho súhlasu rektora UPJŠ zo dňa 15.4.2014 
nad rámec počtu pracovných zmien schválených AS UPJŠ dňa 16.5.2013 o 10 miest 
pre výskumných zamestnancov a 5 miest pre ostatných zamestnancov. 
 
 
Uznesenie č. 269/15.5.2014: 
 AS UPJŠ schvaľuje na základe § 9 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách 
Výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 2013 predloženú rektorom dňa 5.5.2014. 
 
Uznesenie č. 270/15.5.2014: 
AS UPJŠ schvaľuje na základe § 9 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách 
Výročnú správu o hospodárení  Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach za rok 
2013 predloženú rektorom dňa 5.5.2014 po zapracovaní pripomienok Komisie AS 
UPJŠ pre rozpočet zo dňa 12.5.2014. 
 
 
Správa o činnosti akademického senátu  bola schválená na zasadnutí dňa 30.6.2014 
a bude zverejnená na www.upjs.sk a na vývesnej tabuli UPJŠ. 
 
 
V Košiciach 30. júna 2014 
 
 
      doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. 
               predseda AS UPJŠ 


