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Vážené členky a vážení členovia Akademickej obce Právnickej fakulty Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach, Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty vám podľa § 27 ods. 1 

písm. l/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení vám podáva   

 

Správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2013. 

 

Rok 2013 bol pre UPJŠ Právnickú fakultu rokom jubilujúcim, v ktorom si jej 

akademická obec pripomínala 40.výročie od svojho zriadenia a pôsobenia ako významnej 

slovenskej vysokoškolskej vzdelávacej, vedeckej a kultúrno-spoločenskej ustanovizne. Pre 

Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj „Akademický senát fakulty“) 

to bol rok, v ktorom popri plnení priebežne sa opakujúcich úloh, bola jeho aktivita zameraná 

na tvorbu a schválenie nových vnútorných predpisov fakulty podrobne upravujúcich 

podmienky a proces kreovania akademického senátu, pravidlá spresňujúce vykonávanie 

jeho pôsobnosti, vnútorné pomery, práva i povinnosti členov Akademického senátu fakulty, 

ale aj členov fakultnej akademickej obce. Primárnym účelom normotvorby Akademického 

senátu fakulty bolo zosúladenie nových zákonných pravidiel s vnútornými predpismi 

a zavedenie pravidiel, ktoré doposiaľ neboli dostačujúco precizované. V ekonomickej oblasti, 

ktorá je predpokladom realizácie hlavných úloh fakulty, Akademický senát fakulty venoval 

pozornosť problémom rozpočtu a kontrole nakladania s finančnými prostriedkami fakulty. 

Potrebe skvalitnenia aktivity na tomto poli pôsobnosti by malo napomôcť kreovanie stálej 

Ekonomickej komisie Akademického senátu fakulty. Popri Ekonomickej komisii, vytvoril si 

Akademický senát aj ďalšie stále komisie, v ktorých sú zastúpení členovia študentskej časti 

a zamestnaneckej časti akademickej obce, ktorí nie sú členmi Akademického senátu fakulty. 

Zmyslom vytvorenia stálych komisií je posilniť priamy vplyv akademickej obce na 

rozhodovacie procesy v záležitostiach, ktoré zveruje zákon do pôsobnosti Akademického 

senátu fakulty. 

 
V uplynulom roku 2013 Akademický senát fakulty vykonával svoju činnosť v zložení: 

- členovia zamestnaneckej časti: 

JUDr. Radoslav Benko, LL.M.  
Ing. Karolína Červená, PhD.  
JUDr. Ľubica Demeková, PhD. 
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 
JUDr. Miroslav Fico, PhD. – tajomník AS fakulty 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.  
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  
JUDr. Janka Vykročová, CSc. – predsedníčka AS fakulty 
 

- členovia študentskej časti:  

Michaela Fabianová 
Jozef Halkoci – do 22. augusta 2013  
Bc. Vladimíra Ledecká – podpredsedníčka AS fakulty 
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Bc. Matej Zvalený 
Bc. Tomáš Martaus – od 21. októbra 2013.  
 
 Podľa nových zákonných pravidiel zavedených do zákona o vysokých školách 

zákonom č. 455/2012 Z. z. a účinných od 1. januára 2013, v júni 2013 pred riadnym 

skončením bakalárskeho študijného programu písomne požiadali o pozastavenie členstva 

v Akademickom senáte fakulty Vladimíra Ledecká – podpredsedníčka Akademického senátu 

fakulty a Matej Zvalený. Členstvo im bolo obnovené v septembri 2013 zápisom na 

magisterský študijný program. Jozef Halkoci riadne a včas nepožiadal o pozastavenie 

členstva a dňom 22. augusta 2013, kedy skončil bakalársky študijný program, prestal byť 

členom Akademického senátu fakulty. Na uvoľnené miesto v študentskej časti 

Akademického senátu fakulty boli dňa 16. septembra 2013 vyhlásené doplňovacie voľby, 

uskutočnené dňa 16. októbra 2013. Podľa ich výsledkov sa odo dňa 21. októbra 2013 stal 

novým členom Akademického senátu fakulty Bc. Tomáš Martaus.   

 
V uplynulom období na základe vopred schválených plánov zasadnutí mal 

Akademický senát fakulty celkom šesť riadnych zasadnutí. Uskutočnili sa v dňoch 18. 
februára 2013, 15. apríla 2013, 10. júna 2013, 16. septembra 2013, 21. októbra 2013 a 2. 
decembra 2013. 
 

V súlade s pôsobnosťou Akademického senátu fakulty, tak ako ju vymedzuje § 27 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení,  

 
 Akademický senát prerokoval a schválil:  

 

 Rokovací poriadok Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 

 Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 

 Harmonogram štúdia v akademickom roku 2013/2014 

 Výročnú správu o činnosti UPJŠ Právnickej fakulty za r. 2012 

 Výročnú správu o hospodárení UPJŠ Právnickej fakulty za r. 2012 

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na denné a externé štúdium do 

jednoročného a dvojročného magisterského študijného programu v študijnom odbore 

právo pre ak. r. 2013/2014 

 Prijímacie konanie a podmienky prijatia na študijné programy doktorandského štúdia 

(denná a externá forma) na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 

2013/2014 

 Rozpis dotácie na rok 2013 

 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium 

v odbore právo pre akademický rok 2014/2015 

 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium 

v odbore právo pre akademický rok 2014/2015 

 Harmonogram riadnych zasadnutí AS Právnickej fakulty v ZS a LS akademického 

roka 2013/2014 

 Správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2012 

 Návrh na udelenie Pamätnej medaily a Plakety pri príležitosti 40. výročia vzniku 

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

 
Pred schválením vo Vedeckej rade fakulty prerokoval Akademický senát fakulty 

dekankou Právnickej fakulty predložené návrhy:  
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 študijných programov magisterského jednoročného štúdia a magisterského 
dvojročného štúdia v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2013/2014 

 študijných programov bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia na 
akademický rok 2013/2014 

 študijných programov doktorandského štúdia na akademický rok 2013/2014 
 

Akademický senát prerokoval a zobral na vedomie:  

 Správu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na doktorandské štúdium 
v odbore právo na akademický rok 2013/2014 

 Správu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na denné štúdium a externé 
štúdium bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore 
právo pre akademický rok 2013/2014 

 
V súlade s novým Rokovacím poriadkom, Akademický senát fakulty zvolil predsedov 

a členov jednotlivých stálych komisií, a to nasledovne: 
 

 Volebná a mandátová komisia:  

JUDr. Miroslav Fico, PhD. (predseda)  
JUDr. Radoslav Benko, LL.M. 
JUDr. Ľubica Demeková, PhD.  
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 
Mgr. Vladimír Filičko  
Bc. Matej Zvalený  
 

 Ekonomická komisia:  

Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka)  

JUDr. Ing. František Lipták,  
JUDr. Anna Románová, PhD.,  
JUDr. Ivana Vojníková,  
JUDr. Janka Vykročová, CSc.  
 

 Komisia pre vzdelávaciu činnosť:  

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (predseda)  

Michaela Fabianová  
JUDr. Martina Jánošiková, PhD.  
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
Veronika Trojčáková  
Filip Šoltýs  
Alica Štérová 
Mgr. Jozef Sábo,  
Ing. Ladislav Soliar  
Bc. Matej Zvalený  
JUDr. Jana Žuľová. 
 

 Právna komisia:  

JUDr. Ľubica Demeková, PhD. (predsedníčka) 

JUDr. Radoslav Benko, LL.M.  
JUDr. Jozef Čorba, PhD. 
Michaela Fabianová,  
JUDr. Radomír Jakab, PhD.  
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. 
JUDr. Janka Vykročová, CSc. 

 



 4 

V novembri 2013 dekanka fakulty, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., vytvorila 

Komisiu pre vypracovanie nového znenia Štatútu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach. Za jej 

členov a členky vymenovala aj členov Akademického senátu fakulty, tak ako jej ich ponúkol 

Akademický senát: JUDr. Janku Vykročovú, CSc., JUDr. Miroslava Fica, PhD., JUDr. Ľubicu 

Demekovú, PhD., JUDr. Marcela Dolobáča, PhD., doc. JUDr. Imricha Kanárika, CSc., Ing. 

Karolínu Červenú, PhD. a Michaelu Fabianovú. Je predpoklad, že vo februári 2014 bude 

pripravený základný dokument fakulty na prerokovanie a schválenie v Akademickom senáte 

fakulty.    

   

Na každom zasadnutí Akademického senátu boli podané informácie z rokovaní iných 

akademických orgánov fakulty a univerzity, ktoré poskytli hlavne dekanka fakulty pani doc. 

JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., prodekani fakulty a predsedníčka Akademického senátu 

JUDr. Janka Vykročová, CSc. Pravidelne boli tiež podávané informácie zo zasadnutí AS 

UPJŠ v Košiciach, ktoré okrem doc. JUDr. Imricha Kanárika, CSc. – predsedu AS UPJŠ, 

komunikovali Ing. Karolína Červená, PhD. a Vladimíra Ledecká, podpredsedníčka AS UPJŠ 

a členka Správnej rady UPJŠ. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., informoval o dianí v Rade 

vysokých škôl Slovenskej republiky.  

 

Členovia študentskej časti Akademického senátu fakulty veľmi zreteľne 

prezentovali názory, potreby a požiadavky študentskej časti akademickej obce fakulty. 

Týkalo sa to návrhu vedenia fakulty na presun predmetu Obchodné právo I. a II. z 3. ročníka 

bakalárskeho štúdia do 1. ročníka magisterského štúdia. Študentská časť vzniesla námietky 

voči presunu predmetu Obchodné právo I. a II. s dôrazom na jeho význam pre absolventov 

bakalárskeho študijného programu. Z radov študentskej časti Akademického senátu fakulty 

vzišli o. i. aj tieto požiadavky:  

- na rozšírenie ponuky predmetov v cudzom jazyku (Bc.Vladimíra Ledecká);  

- na rozšírenie ponuky predmetu športové aktivity aj v magisterskom študijnom programe 

(Bc. Tomáš Martaus); 

- na skvalitnenie stravovania študentov UPJŠ Právnickej fakulty, s možnosťou spolupráce so 

stravovacími zariadeniami, ktoré sú v blízkosti fakulty (Michaela Fabianová); 

- na zriadenie burzy kníh na webovej stránke fakulty (Bc. Ledecká, Bc. Zvalený, Bc. Martaus)  

-  na úpravu otváracích hodín v študovni Univerzitnej knižnice na Kováčskej ul. 26 

v Košiciach (Bc. Martaus); 

-  na zmenu pomeru zastúpenia členov Akademického senátu fakulty tak, aby bol dosiahnutý 

zákonom požadovaný pomer (Bc. Matej Zvalený).  

Prevažnú časť požiadaviek zástupcov študentskej časti akademickej obce v Akademickom 

senáte fakulty sa podarilo presadiť.  

 Členovia študentskej časti Akademického senátu fakulty vyvíjali iniciatívu aj pri 

hľadaní možností zvýšenia prezentácie našej fakulty navonok. Takto podpredsedníčka 

Akademického senátu fakulty Bc. V. Ledecká upozornila na dôležitosť účasti zástupcov 

UPJŠ Právnickej fakulty na Veľtrhu univerzít a tiež predniesla úvahu o organizovaní letných 

škôl pre študentov zo zahraničia, čo by zároveň mohlo mať prínos pre tvorbu 

mimorozpočtových prostriedkov. Skvalitnilo sa aj zapájanie členov študentskej časti 

Akademického senátu v tvorbe vnútorných predpisov fakulty. Týka sa to hlavne aktivity M. 

Fabianovej.   
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Zastúpenie v Rade vysokých škôl 

 V zastúpení akademickej obce UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach v Rade vysokých 

škôl (ďalej aj RVŠ) v r. 2013 nenastali personálne zmeny. Naďalej v nej pôsobí JUDr. Marcel 

Dolobáč, PhD. Podľa ním komunikovaných informácií na zasadnutí Akademického senátu 

fakulty, plenárne zasadnutie RVŠ v r. 2013 (12. marca 2013) viedlo diskusiu o návrhu 

kritérií komplexnej akreditácie vysokých škôl. Z diskusie vyplynuli viaceré, pre 

realizovanie komplexnej akreditácie dôležité požiadavky , najmä : 

- rozšíriť uvažované projekty na vedecké, kultúrne, umelecké a edukačné projekty (KSP, 

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v 

rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy); 

-  nahradiť minimálnu podmienku v KSP-A3 za „Minimálnou podmienkou na plnenie tohto 

kritéria je skutočnosť, že v programe musia pôsobiť a preukázateľne rozvíjať, plynulo a trvalo 

udržiavať kvalitu traja funkční profesori a/alebo docenti na ustanovený týždenný pracovný 

čas;  

-  žiada, aby predmety jadra mohli zabezpečovať v odôvodnených prípadoch aj odborníci z 

praxe zamestnaní aj na nižší úväzok ako na ustanovený týždenný pracovný čas;  

- zosúladiť kritérium KSP-A5 s paragrafom 63 ods. 3 zákona, t.j. aby požiadavka na zloženie 

členov komisie pre štátne skúšky pre druhý stupeň VŠ štúdia znela „aby spravidla jeden člen 

bol z prostredia mimo vysokej školy a  

- odporúča v treťom stupni (KSP-1, D) započítať VEGU a KEGU spolu s prostriedkami 

získanými v rámci externých grantových schém. 

 
  Keďže posledné zasadnutie Akademického senátu fakulty v r. 2013 sa konalo dňa 2. 

decembra 2013, JUDr. M. Dolobáč, PhD. objektívne nemohol informovať Akademický senát 

o druhom plenárnom zasadnutí RVŠ zo dňa 10. decembra 2013. Akademickú obec fakulty 

chceme informovať, že ťažiskom programu 2. plenárneho zasadnutia RVŠ bol návrh 

rozpočtu pre vysoké školy na r. 2014 a celkový stav financovania, vrátane financovania 

vedy, výskumu a inovácií v rezorte školstva. RVŠ vyjadrila znepokojenie so znižovaním 

rozpočtu pre verejné vysoké školy a štátne vysoké školy nielen na r. 2014, ale tiež na r. 

2015-2016.  

 Problémy financovania verejných vysokých škôl v SR sa neodmysliteľne týkajú aj 

UPJŠ a našej fakulty. Akademický senát fakulty sa nimi musí zaoberať aj v nasledujúcom 

období.   

 

Oproti r. 2013, nastupujúci rok 2014 dá sa označiť ako exponovaný. Právnickú fakultu 

UPJŠ očakávajú viaceré vážne úlohy, predovšetkým komplexná akreditácia, zabezpečenie 

financovania hlavných činností realizovaných fakultou, zavŕšenie tvorby základných 

vnútorných predpisov a príprava na nové voľby do Akademického senátu fakulty. Ich 

optimálne zvládnutie je dôležité pre celú akademickú obec. 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty 

dňa 24. februára 2014  

 

 

JUDr. Janka Vykročová, CSc. v. r.   

     predsedníčka  Akademického senátu fakulty   


