
SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ 
za obdobie od 12. marca 2015 do 17. marca 2016 

 
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 33 senátorov, každú fakultu reprezentujú šiesti zástupcovia a traja senátori 
zastupujú univerzitné pracoviská. Senát pozostáva zo zamestnaneckej časti 
a študentskej časti, pričom študenti tvoria jednu tretinu všetkých členov senátu.  

Činnosť senátu je možné rozčleniť do niekoľkých oblastí. K tým nosným patrí 
konštituovanie a schvaľovanie ďalších orgánov akademickej samosprávy (rektor, 
vedecká rada, disciplinárna komisia), 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. K zákonitostiam života patrí aj generačné 
striedanie a po dvoch funkčných obdobiach odovzdal prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay, DrSc. pomyselnú štafetu vedenia univerzity novozvolenému rektorovi 
prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. Po májových voľbách kandidáta na rektora 
vymenoval nového rektora našej univerzity v júli uplynulého roku prezident SR 
Andrej Kiska. Senát na augustovom zasadnutí schválil návrh rektora na 
vymenovanie prorektorov univerzity, ktorými sa stali  

 prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a 
doktorandské štúdium,  

 prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., prorektor pre legislatívu,  

 prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou,  

 prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prorektor pre rozvoj a európsku 
problematiku,  

 prof. Ing. Mária Mareková, CSc.,  prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie,  

 doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu.  
 
Na svojom septembrovom zasadnutí sa senát zaoberal konštituovaním 

ďalšieho orgánu akademickej samosprávy univerzity – vedeckej rady univerzity. 
Pán rektor navrhol na funkčné obdobie rokov 2015-2019 34-člennú Vedeckú radu 
UPJŠ, ktorej 25 členov tvoria zamestnanci UPJŠ a 9 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 2015 v nasledovnom zložení:  

 



Lekárska fakulta: 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.  
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.  
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc.  
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.  
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.  
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.  
Právnická fakulta: 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.  
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.  
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.  
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
 

Fakulta verejnej správy: 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.  
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.  
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 
Filozofická fakulta: 
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.  
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.  
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. 
Externí členovia: 
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.  
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.  
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.  
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.  
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.,  
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.  
doc. PhDr. Dušan Janák, PhD. 

V uplynulom období došlo aj k niekoľkým zmenám v zložení Správnej rady 
UPJŠ, keď členstvo musel ukončiť RNDr. Ing. Michal Tkáč, ktorý sa stal 
zamestnancom našej univerzity a štvorročné funkčné obdobie skončilo prof. JUDr. 
Jánovi Husárovi, CSc., ktorý bol v Správnej rade zástupcom zamestnancom. Na 
februárovom zasadnutí senát odsúhlasil návrh rektora na Ing. Ivana Hrušku, na 
marcovom zasadnutí bol zvolený zástupca zamestnancov, ktorým sa stal 
opätovne prof. JUDr. Ján Husár, CSc. Oboch nových navrhovaných členov 
následne menoval do Správnej rady UPJŠ minister.  

Rada vysokých škôl (RVŠ) ako najvyšší 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 apríli doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., ktorý senát zastupoval v RVŠ aj 
v uplynulom funkčnom období.  Najvyšším zastupiteľským orgánom študentov 
vysokých škôl je Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Vzhľadom na to, že sa 
dvaja členovia ŠRVŠ zastupujúci UPJŠ vzdali v októbri svojho členstva, senát na 
svojom decembrovom zasadnutí vyhlási doplňujúce voľby na funkčné obdobie do 
konca roka 2016. Novými zástupcami univerzity sa stali Mgr. Martin Nikorovič 
z Prírodovedeckej fakulty a Ján Šoltés z Lekárskej fakulty.   

V súvislosti s ukončením členstva niektorých členov Študentskej internátnej 
rady vyhlásila v auguste Študentská časť senátu voľby do Študentskej internátnej 
rady, ktoré sa realizovali v októbri.  

 
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 2014 a rozpočtu univerzity pre roky 
2015 a 2016. 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. Rok 2014 skončila univerzita s kladným hospodárskym 
výsledkom vo výške vyše 860 tis. EUR. 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“. Finálnym materiálom je potom „Plán výnosov a nákladov“. V uplynulom 
roku sme sa týmto materiálom venovali na aprílovom a májovom zasadnutí. 
V tomto roku sa podarilo upraviť „Pravidlá tvorby rozpočtu na UPJŠ“ tak, aby platili 
v rokoch 2016 až 2018. Tento materiál vychádza z princípov celoslovenskej 
metodiky delenia dotácie, ale prispôsobuje niektoré položky a koeficienty situácii 
na našej univerzite. Po dlhých rokoch sa podarilo schváliť „Rozdelenie dotácie 
MŠVVaŠ SR na UPJŠ“ už na februárovom zasadnutí. UPJŠ patrí medzi štyri 
najlepšie univerzity pri hodnotení Akreditačnou komisiou. Aj z toho vyplýva, že 
vedecko-výskumné výkony sa výrazne podieľajú na získanej dotácii. Navyše sa 
v posledných dvoch rokoch zvýšil aj podiel univerzity na objeme získaných 
prostriedkov zo zahraničných grantov. Keďže však viac ako 80% metodikou 
sledovaných vedecko-výskumných výkonov patrí na Lekársku a Prírodovedeckú 
fakultu, tak zvyšné fakulty majú spravidla problém dosiahnuť rozpis dotácie 
minimálne na úrovni predchádzajúceho roka. Čiastočne je tento problém riešený 
práve univerzitnými pravidlami.  

Senát sa ďalej na aprílovom zasadnutí venoval aj otázke použitia fondov 
definovaných v „Pravidlách tvorby rozpočtu na UPJŠ“ – ide o havarijný fond, 
centrálny fond rektora a fond rektora. Posledné dva fondy sa novými pravidlami 
schválenými vo februári zlúčili do rozvojového fondu rektora. Okrem toho senát 
odsúhlasil aj zatiaľ nerealizovaný odpredaj budovy na Moyzesovej 16, odsúhlasil 
predĺženie doby nájmu u vybraných nájomcov, schválil „Poriadok poplatkov na 
UPJŠ“.  

 
Legislatívna komisia senátu predrokovala množstvo dokumentov väčšinou 

predkladaných rektorom. Na aprílové zasadnutie predseda senátu predložil návrh 
zmien v Rokovacom poriadku AS UPJŠ, ktoré priamo súviseli s májovou voľbou 
kandidáta na rektora. Na júnovom zasadnutí senát schválil Dodatok č. 2 k Štatútu 
UPJŠ v Košiciach, ktorý upravoval poradné orgány rektora a spresnil školné 
a poplatky spojené so štúdiom. Zároveň senát schválil Podmienky prijatia na 
štúdium študijného programu Šport a rekreácia. Septembrové zasadnutie sa 
venovalo zmenám v organizačnej štruktúre, ktorými rektor univerzity spresnil 
hierarchiu jednotlivých referátov. Tieto zmeny sa premietli do Dodatku č. 8 
k Organizačnému poriadku UPJŠ v Košiciach, ktorý bol schválený v novembri. 
Nové možnosti pre udeľovanie mimoriadneho štipendia priniesol Štipendijný 
poriadok. Na marcovom zasadnutí potom senát schválil Pracovný poriadok, 
Zásady výberového konania a nový Organizačný poriadok. Tento Organizačný 
poriadok nahradil ôsmimi dodatkami novelizované predchádzajúce znenie 



a obsahuje už aj novovzniknuté Centrum celoživotného vzdelávania a podpory 
projektov.  

Na decembrové a februárové zasadnutie boli tiež predložené Zmluvy 
o spolupráci pri realizovaní výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov 
klinických pracovísk a spoločných pracovísk Lekárskej fakulty a jednotlivých 
zdravotníckych zariadení v Košiciach.  

 
Výročnú správu o činnosti univerzity predložil rektor na májové zasadnutie 

senátu. Správa v tabuľkovej časti 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. Do „Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2016-2021“ rektor 
premietol svoje zámery prezentované počas kandidatúry na funkciu rektora. Senát 
predložený materiál schválil na marcovom zasadnutí.  

 
Akademický senát sa venoval aj zmenám v počte a štruktúre zamestnancov. 

K niekoľkým presunom bez potreby zvýšenia počtu došlo v septembri v súvislosti 
so zmenou Organizačnej štruktúry, k ďalším presunom (opäť bez zvýšenia 
celkového počtu) došlo v súvislosti s kreovaním Centra celoživotného vzdelávania 
a podpory projektov vo februári tohto roku. V tomto prípade došlo k presunu 
pracovných miest na Rektorát aj z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty.  

 
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. Juraj Bánovčin – podpredseda AS UPJŠ 
MUDr. Zuzana Viščorová 
Prírodovedecká fakulta: 
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – predseda AS UPJŠ 
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
Mgr. Miroslava Bálintová 
Mgr. Matej Nikorovič 
Právnická fakulta: 
Ing. Karolína Červená, PhD. 
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.  
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. – podpredseda AS UPJŠ 
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 
JUDr. Lukáš Cisko 
Ing. Mgr. František Lipták 
 
 



Fakulta verejnej správy: 
Ing. Radovan Dráb, PhD. 
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. – podpredseda AS UPJŠ 
PhDr. Tomáš Alman 
PhDr. Eliška Župová 
Filozofická fakulta: 
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. 
PhDr. Renáta Cenková, PhD. 
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. 
doc. Mgr. JUDr. Dušan Šlosár, PhD. 
Bc. Peter Gacík 
Mgr. Veronika Zibrinyiová 
Univerzitné pracoviská: 
PhDr. Daniela Džuganová  
JUDr. Zuzana Gažová 
Marek Cimbolák 

 
Od ustanovujúceho zasadnutia senátu v marci 2015 došlo v zložení senátu iba 

k dvom zmenám, obe súviseli s vymenovaním členov senátu za prorektorov.  Prof. 
MUDr. Pavla Jarčušku, PhD. z Lekárskej fakulty nahradila prof. Kluchová, prof. 
RNDr. Petra Fedoročka, CSc. z Prírodovedeckej fakulty nahradil doc. Víglaský. 

 
Aktuálne zloženie jednotlivých komisií zriadených pri AS UPJŠ: 
Komisia pre rozpočet: 
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. 
PhDr. Renáta Cenková, PhD. 
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. 
Ing. Mgr. František Lipták 
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
 
Legislatívna komisia: 
PhDr. Tomáš Alman 
JUDr. Lukáš Cisko 
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – predseda komisie 
Bc. Peter Gacík 
JUDr. Zuzana Gažová 



JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  
doc. Mgr. JUDr. Dušan Šlosár, PhD. 
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
MUDr. Zuzana Viščorová 
 
Volebná a mandátová komisia: 
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.  
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. – predseda komisie 
Ing. Radovan Dráb, PhD. 
JUDr. Róbert Gyuri, PhD. 
PhDr. Eliška Župová 
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. 
Marek Cimbolák 
 
Komisia pre záležitosti študentov: 
Všetci členovia Študentskej časti AS UPJŠ 
 
 
 
 
 
 doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
 Predseda Akademického senátu UPJŠ 
 
 


