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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 podáva Správu o svojej činnosti v roku 2017.  
 
I. Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2017 
 

V roku 2017 boli členmi Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj ako 
„Akademický senát“ alebo „AS“):  
 
- v zamestnaneckej časti  
JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. - tajomník AS 
Ing. Karolína Červená, PhD. 
JUDr. Miroslav Fico, PhD. – predseda AS  
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. 
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.  
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.  
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  
JUDr. Janka Vykročová, CSc. 
 
- v študentskej časti  
Bc. Jakub Baťko  
Mgr. Dominika Becková – od 18.09.2017 
Bc. Michael Gergely – do 24.05.2017  
Bc. Ján Ignác Ilčišin – podpredseda AS 
Lukáš Macko - od 18.09.2017 
Bc. Dana Vaľová – do 23.05.2017 
 

V uplynulom období mal Akademický senát celkom 5 riadnych zasadnutí, ktoré sa uskutočnili v 
dňoch 13. februára 2017, 20. marca 2017, 25. apríla 2017, 18. septembra 2017 a 4. decembra 2017. 
Zasadnutia Akademického senátu sa konali podľa schválených harmonogramov riadnych zasadnutí pre 
letný a zimný semester kalendárneho roku 2017.   

 
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 poveril predsedu AS, aby navrhol kandidátov a kandidátov na náhradníkov na 
členov Volebnej komisie pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (na 
svojom zasadnutí dňa 13.2.2017) 

• prerokoval a schválil návrh na zrušenie prijímacej skúšky dňa 10. júna 2017 na denné 
bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program právo na akademický rok 2017/2018 
a na prijatie všetkých prihlásených uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na 
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štúdium bakalárskeho študijného programu v dennej forme, na štúdium v akademickom roku 
2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 25.4.2017)      

• prerokoval a schválil návrh na stanovenie maximálnej výšky štipendia z vlastných zdrojov 
fakulty na akademický rok 2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 25.4.2017) 

• prerokoval a zobral na vedomie vyhodnotenie študentského dotazníka hodnotenia kvality 
výučby a odporučil, aby rektorát UPJŠ v Košiciach zvážil formát dotazníka a aby sa v rámci 
neho zohľadňovali špecifiká jednotlivých fakúlt (na svojom zasadnutí dňa 4.12.2017) 

• prerokoval a odporučil Vedeckej rade UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach schváliť zaradenie 
predmetu „Právo a fondy EÚ“ do študijného programu magisterského štúdia na ak. r. 
2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 4.12.2017) 

• schválil členov dočasnej komisie na vypracovanie návrhu Správy o činnosti Akademického 
senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach za rok 2017 (na svojom zasadnutí dňa 4.12.2017) 

  
Akademický senát prerokoval, schválil a podieľal sa na príprave týchto predpisov, resp. dokumentov: 

 
• Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore 

právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom 
v slovenskom jazyku na akademický rok 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 18.9.2017) 

• Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore 
právo pre študijný program Právo poskytovaný v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku 
na akademický rok 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 18.9.2017) 

• Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v odbore 
právo pre študijný program právo na akademický rok 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 
18.9.2017) 

• Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium na 
magisterský študijný program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2017/2018  (na 
svojom zasadnutí dňa 20.3.2017) 

• Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné a externé štúdium 
doktorandských študijných programov pre akademický rok 2017/2018 (na svojom zasadnutí 
dňa 20.3.2017) 

• Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej forme na ak. r. 
2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 13.2.2017) 

• Študijný program Právo 4. ročného bakalárskeho štúdia v dennej forme (na svojom zasadnutí 
dňa 13.2.2017) 

• Správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach za rok 2016 (na 
svojom zasadnutí dňa 13.2.2017) 

• Harmonogram štúdia v akademickom roku 2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 20.3.2017) 
• Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2016 (na svojom zasadnutí dňa 25.4.2017) 
• Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2016 (na svojom zasadnutí dňa 25.4.2017) 
• Rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na rok 2017 (na svojom zasadnutí dňa 25.4.2017) 
• návrh na zmenu Poriadku konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na UPJŠ 

Právnickej fakulte v Košiciach v znení neskorších zmien a doplnení (dištančným hlasovaním, 
ktoré prebiehalo od 29. mája 2017 do 2. júna 2017) 

• návrhu Poriadku konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na UPJŠ Právnickej 
fakulte v Košiciach (na svojom zasadnutí dňa 4.12.2017) 

• Harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 
v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 18.9.2017) 

 
Akademický senát zriaďuje stále komisie, zmyslom ktorých je okrem iného posilnenie vplyvu 

akademickej obce na rozhodovacie procesy v záležitostiach, ktoré zveruje zákon do pôsobnosti 
Akademického senátu. V priebehu roku 2017 boli členmi predmetných komisií:  

 
• Volebná a mandátová komisia: JUDr. Janka Vykročová, CSc. (predsedníčka); Doc. JUDr. 

Martina Jánošíková, Ph.D., Ing. Karolína Červená, PhD., JUDr. Vladimír Filičko, Bc. Ján Ignác 
Ilčišin 

 
• Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka); Mgr. František Bonk; JUDr. 

Anna Románová, PhD.; JUDr. Janka Vykročová, CSc.; Bc. Michael Gergely (do 24.05.2017)   
 



3 
 

• Komisia pre vzdelávaciu činnosť: JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. (predseda), Bc. Dana 
Vaľová (do 23.05.2017), Bc. Jakub Baťko, Mgr. Dušan Rostáš (do 23.08.2017) , prof. JUDr. 
Jozef Suchoža, DrSc., doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., JUDr. Daniela Lamačková, JUDr. 
Ľudmila  Elbert, PhD., JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Ing. Ladislav Soliar, JUDr. Miroslav Fico, 
PhD., Bc. Ján Ignác Ilčišin  

 
• Právna komisia: Doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. (predseda), JUDr. Jozef Čorba, PhD., doc. 

JUDr. Simona Ferenčíková, PhD., JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Radoslav Benko, PhD., 
LL.M., Bc. Jakub Baťko, Bc. Miroslava Kičurová (do 22.05.2017), Bc. Michael Gergely (do 
24.05.2017)  

 
Na každom zasadnutí Akademického senátu boli podané informácie z rokovaní iných orgánov 

fakulty, ktoré poskytli hlavne dekanka fakulty doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., prodekanky 
fakulty doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prodekan fakulty JUDr. 
Miroslav Štrkolec, PhD. a predseda Akademického senátu JUDr. Miroslav Fico, PhD. Pravidelne boli 
tiež podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ v Košiciach, ktoré komunikovala členka AS UPJŠ 
v Košiciach za zamestnaneckú časť akademickej obce Ing. Karolína Červená, PhD.  

 
II. Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty v roku 2017  
 

Študentská časť AS fakulty sa v roku 2017 podieľala na prezentovaní a presadzovaní názorov, 
potrieb či požiadaviek tak jej členov, ako aj na sprostredkovaní názorov ostatných študentov fakulty.  
 

Jednotliví členovia študentskej časti AS fakulty sa tak výraznou mierou zapájali do diskusií 
vedených na zasadnutiach AS, zaujímali stanoviská a presadzovali názory a postrehy za účelom 
skvalitnenia výučby a udržania vysokého štandardu fakulty v rámci Slovenskej republiky. 
 

Členovia študentskej časti AS fakulty nielen hodnotili už existujúce zaužívané spôsoby a metódy 
výučby, ale na druhej strane aj sami vyvíjali činnosť v podobe návrhov prednesených na zasadnutiach 
AS fakulty. Členovia študentskej časti AS fakulty sa vyjadrovali a posudzovali hodnoty vyplývajúce zo 
študentských dotazníkov a to najmä nespokojnosť študentov 2. ročníka magisterského štúdia o zúženie, 
či prípadné vypustenie predmetu „Právo medzinárodného obchodu“ v danom ročníku. 

 
Dôvodom tak markantného zásahu do učebných osnov fakulty v 2. ročníku magisterského 

štúdia je aj skutočnosť nepovinnej voľby štátnice z predmetu „Obchodné právo“ a teda praktická 
nepotrebnosť pre väčšinu študentov, čo im spôsobuje príťaž v príprave na štátnice. Zároveň sa však 
rôzne návrhy týkali aj zúženia či prípadného rozšírenia z hľadiska výučby v konkrétnych vyučovaných 
predmetoch. Okrem iného sa členovia študentskej časti AS fakulty podieľali na návrhu zástupcov na 
zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach. 
 

Študentská časť AS fakulty sa takisto vyjadrovala resp. iniciovala prípadné zmeny v rokovacom 
poriadku fakulty, pozitívne prijala myšlienku zaradenia nového študijného odboru, čím by sa fakulta 
výrazne odlíšila od konkurenčných fakúlt a obohatila tak svoje možnosti a hlavne zvýšila počty 
záujemcov vzhľadom na dlhodobo klesajúcu tendenciu záujmu o predmetné štúdium.  
 

Študentská časť AS fakulty prezentovala súhlasné stanovisko ohľadom otázky klinického 
vzdelávania a o možnostiach rozšírenia ponuky predmetov z hľadiska budúcnosti.  

 
V roku 2017 študentskú časť AS fakulty z dôvodu ukončenia štúdia opustili 2 členovia, na 

základe čoho ich mandáty boli zastúpené náhradníkmi z pozície študentov. 
 
Netreba však opomenúť ani participáciu jednotlivých členov AS fakulty v stálych či v ad hoc 

komisiách a ich aktivitu a snahu pri uskutočňovaní, resp. zabezpečovaní priebehu volieb, či poskytnutí 
súčinnosti v rámci zasadnutí predmetných komisií. 
 

Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty dňa 12. 
marca 2018.   
 
                                                                            JUDr. Miroslav Fico, PhD., v. r.  

                                   predseda AS 


