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Vážení členovia akademickej obce Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty 
(ďalej označujeme ako „právnická fakulta“ alebo „fakulta“) Akademický senát UPJŠ 
Právnickej fakulty (ďalej aj „AS fakulty“) Vám podľa čl. 26 ods. 1 Rokovacieho poriadku 
Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach zo dňa 14. júna 2013 v platnom 
a účinnom znení predkladá Správu o svojej činnosti v roku 2021.  
 
I. Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za rok 

2021 
 
V roku 2021  boli členmi akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj 
ako „Akademický senát“ alebo „AS fakulty“):  
 
- za zamestnaneckú časť akademickej obce:  .  

• doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.         
• Ing. Karolína Červená, PhD.         
• doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.       
• doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.         
• doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 
• JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.     
• JUDr. Monika Minčičová, PhD.     
• JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL        
• JUDr. Jozef Sábo, PhD.  (predseda AS fakulty) 

 
- za študentskú časť akademickej obce: 

• Bc. Júlia Hoffmanová (tajomník AS fakulty od 15.2.2021)  
• Mgr. Adrián Lukáčik  (podpredseda AS fakulty a člen AS do 30.08.2021) 
• JUDr. Lukáš Tomaš (tajomník AS fakulty do 01.02.2021)   
• Mgr. Adam Ševčovič (podpredseda AS fakulty od 20.09.2021)    
• Bc. Katarína Vargová  (členka AS od 31.08.2021)      

 
 
Akademický senát vo vyššie uvedenom zložení mal celkovo šesť (6) zasadnutí AS, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch: 15. február 2021, 22. marec 2021, 17. máj 2021, 20. september 2021, 08. 
november 2021, 13. december 2021.   
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Na týchto svojich zasadnutiach v súlade s pôsobnosťou AS fakulty, tak ako ju vymedzuje § 27 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení 

Akademický senát: 

• schválil návrh dekana fakulty na vymenovanie za členov Disciplinárnej komisie fakulty 
pre študentov: prof. JUDr. Sergeja Romžu, PhD, doc. JUDr. Simonu Ferenčíkovú, PhD., 
Mgr. Matúša Ridzoňa (na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2021).  
 

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

• aktualizácia Dlhodobého zámeru Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach na roky 2021-2025 (na svojom zasadnutí 15. februára 2021), 

• návrh študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej 
forme na ak. r. 2021/2022 (na svojom zasadnutí dňa 15. februára.2021),  

• návrh študijných programov  doktorandské III. st. v dennej a externej forme na ak. r. 
2021/2022 (na svojom zasadnutí dňa 15. februára.2021), 

• správa o činnosti AS fakulty za rok 2020 (na svojom zasadnutí dňa 15. februára 2021), 
• podmienky pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium na magisterský študijný 

program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2021/2022 (na svojom zasadnutí 
22. marca 2021), 

• podmienky pre prijímanie na štúdium v doktorandských študijných programoch v 
odbore právo v dennej a externej forme štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Právnickej fakulte pre akademický rok 2021/2022 (na svojom zasadnutí 22. 
marca 2021), 

• harmonogram štúdia v akademickom roku 2021/2022 (na svojom zasadnutí 17. mája 
2021), 

• rozpočet UPJŠ, Právnickej fakulty na rok 2021 (na svojom zasadnutí 17. mája 2021), 
• stanovil maximálnu výšky štipendia z vlastných zdrojov fakulty na študenta na 

akademický rok 2021/2022 v sume 1000,- €  (na svojom zasadnutí 17. mája 2021), 
• výročná správu o hospodárení fakulty za rok 2020 (na svojom zasadnutí 17. mája 2021), 
• výročná správu o činnosti fakulty za rok 2020 (na svojom zasadnutí 17. mája 2021), 
• podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný 

program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom 
jazyku v akademickom roku 2022/2023 (na svojom zasadnutí 20. septembra 2021), 

• podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný 
program Právo v akademickom roku 2022/2023 (na svojom zasadnutí 20. septembra 
2021), 

• podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný 
program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, 
anglickom a francúzskom jazyku v akademickom roku 2022/2023 (na svojom zasadnutí 
20. septembra 2021). 
 

AS fakulty 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 2022 boli členmi predmetných komisií:  
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• Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka), JUDr. Anna 
Vartášová, PhD., Patrícia Martončíková  Marko Rešovský. 

• Komisia pre vzdelávaciu činnosť: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. 
(predsedníčka), prof. JUDr. Ján Husár, CSc., doc. JUDr. Tibor Seman, PhD., JUDr. 
Daniela Lamačková, JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD., JUDr. Lukáš Tomaš, Bc. 
Júlia Hoffmanová, Mgr. Adrián Lukáčik, Mgr. Marko Mašan, 

• Právna komisia:  JUDr. JCLiC. Tomáš Majerčák, PhD. (predseda), doc. JUDr. Peter 
Molnár, PhD., doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.,  JUDr. Monika Minčičová, PhD. 
JUDr. Jaroslav Čollák, PhD, Mgr. Ivan Kundrát,PhD. 

• Volebná a mandátová komisia: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD (predseda), JUDr. 
Žofia Mrázová, PhD., MCL a Mgr. Adam Ševčovič. 

 
- Vo vzťahu k ďalším otázkam AS fakulty: 

• vyhodnotil anonymné dotazníky o kvalite výučby v doktorandských študijných 
programoch – AR 2020/2021 (na svojom zasadnutí 20. septembra 2021): v rozprave 
vystúpili dekan fakulty doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., prodekan pre 
vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie doc. JUDr. 
Radomír Jakab, PhD., predseda AS JUDr. Jozef Sábo, PhD., predsedníčka Komisie pre 
vzdelávaciu činnosť doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. Predsedníčka komisie pre 
vzdelávaciu činnosť doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. oboznámila AS so závermi 
vyhodnocovacej komisie a uviedla, že vyhodnocovacia komisia anonymných 
dotazníkov sa skladala zo samotných členov KVČ, pričom títo sa snažili závery 
vyhodnotiť objektívne a súhrnne a taktiež poukázali nielen na pozitíva ale aj na negatíva. 
(Stanovisko Komisie pre vzdelávaciu činnosť  - vyhodnotenie dotazníkov o kvalite 
výučby v doktorandskom študijnom programe za AR 2020/2021 zo dňa 24.05.2021), 

• prerokoval podklady tykajúce sa akreditácie 3. st. štúdia (na svojom zasadnutí 20. 
septembra 2021): Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Právnickej fakulty, prerokoval navrhovanú úpravu doktorandského študijného 
programu Teória a dejiny štátu a práva, Občianske právo, Trestné právo, Obchodné a 
finančné právo a Medzinárodné právo v dennej a externej forme a odporúča daný návrh 
predložiť na jeho posúdenie a schválenie príslušným orgánom Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, eventuálne Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, 
a to bez pripomienok, 

• vyhodnotil anonymné dotazníky o kvalite výučby študentov bakalárskeho a 
magisterského stupňa štúdia – AR 2020/2021 (na svojom zasadnutí 08. novembra 
2021): AS fakulty zobral na vedomie stanovisko Komisie pre vzdelávaciu činnosť - 
vyhodnotenie anonymných študentských dotazníkov za AR 2020/2021 a vyhodnotenie 
anonymných dotazníkov o kvalite výučby v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 
v akademickom roku 2020/2021 bez pripomienok, 

• prijal stanovisko k novelizácii zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – MPK_LP/2021/596 (na svojom zasadnutí 08. 
novembra 2021): AS fakulty sa pripojil k a vyjadril podporu uzneseniu Akademického 
senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v znení: „Akademický senát UPJŠ 
v Košiciach sa stotožňuje so závermi prednesenými zástupcami Slovenskej rektorskej 
konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov na 
tlačovej konferencii dňa 28.10.2021 a vyjadruje im plnú podporu. Akademický senát 
UPJŠ v Košiciach protestuje proti spôsobu komunikácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o novele zákona o vysokých školách s členmi kontaktnej skupiny 
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pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy. Akademický senát UPJŠ v Košiciach 
znepokojuje arogancia štátnej správy, keďže napriek prísľubu dialógu s vysokými 
školami a jej reprezentáciami, hlas slovenskej akademickej obce nebol vypočutý, hoci 
sa verejnosti nepravdivo podsúva opak. Akademický senát UPJŠ v Košiciach naďalej 
odmieta politizáciu vysokého školstva, zásahy do autonómie vysokých škôl, ako aj 
bezprecedentné okliešťovanie akademických slobôd a samosprávy vysokých škôl. 
Akademický senát UPJŠ v Košiciach považuje reformu vysokého školstva, vrátane 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti za nevyhnutné. 
Odmieta predložené návrhy, ktoré nie sú výsledkom konsenzu zástupcov štátu s 
reprezentáciami vysokých škôl. Požaduje stiahnutie predloženého návrhu novely zákona 
o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania. Akademický senát 
UPJŠ v Košiciach sa zásadne ohradzuje voči výrokom Ing. Mária Lelovského, 1. 
viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, prezentované v relácii Téma dňa na 
TA3 dňa 26.10.2021. Výroky sa týkali hodnotenia systému fungovania samosprávy 
vysokých škôl, ktoré považujeme za povrchné a nekompetentné.“ AS fakulty sa pripojil 
k a vyjadril podporu Stanovisku Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k 
predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy zo dňa 26. októbra 2021. 

Na každom zasadnutí Akademického senátu boli podané informácie z rokovaní iných orgánov 
fakulty, ktoré poskytol hlavne dekan doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. a prodekani 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.  

Pravidelne boli podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ v Košiciach, ktoré komunikovali 
členovia AS UPJŠ v Košiciach predovšetkým doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.,  Ing. 
Karolína Červená, PhD., JUDr. Lukáš Tomaš. 
 

 
II. Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty za rok 2021  
 
Počas roka 2021 zastupovali študentskú časť akademickej obce v AS fakulty študenti: Bc. Júlia 
Hoffmanová, JUDr. Lukáš Tomaš, Mgr. Adam Ševčovič a do 30.08.2021 Mgr. Adrián Lukáčik. 
Po tom, čo z dôvodu absolvovania doktorandského štúdia zaniklo Mgr. Adriánovi Lukáčikovi 
členstvo v AS fakulty, na jeho miesto nastúpila študentka magisterského stupňa štúdia Bc. 
Katarína Vargová.  

V uplynulom roku sa členovia študentskej časti AS fakulty aktívne zapájali do diskusií na 
zasadnutiach AS fakulty a pri práci v jednotlivých komisiách AS fakulty. V rámci svojej 
činnosti taktiež predkladali vedeniu fakulty podnety a pripomienky od študentiek a študentov. 

Študentská časť AS fakulty pozitívne hodnotí snahy o zvýšenie kvality výučby v nadväznosti 
na zmeny predstavené v súvislosti s prácami na novej akreditácii študijných programov. 

V súlade so skoršie vyjadrenými postojmi, študentská časť aj v roku 2021 citlivo vnímala 
politické zámery na oklieštenie akademickej samosprávy vysokých škôl a fakúlt. Je potrebné 
zdôrazňovať, že študentky a študenti sú nie len konzumentmi vzdelávania ale aj plnohodnotnou 
súčasťou a partnermi v rámci akademickej obce. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bol 
študentský hlas súčasťou procesov riadenia a rozhodovania na všetkých úrovniach vysokých 
škôl. 

V rámci svojich ďalších aktivít sa členky a členovia študentskej časti AS fakulty zúčastnili 
viacerých stretnutí študentských spolkov pôsobiacich na UPJŠ. Na diskurze a výmene 
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informácii v rámci študentskej časti akademickej obce fakulty spolupracoval so zástupcami 
študentskej časti AS fakulty taktiež študentský spolok ELSA, Košice.  

Do pôsobnosti študentskej časti AS fakulty patrí delegovanie zástupcov študentskej obce na 
rokovanie Vedeckej rady fakulty. V roku 2021 boli na prerokovanie študijných programov vo 
Vedeckej rade fakulty prizvaní Šimon Šoltés (študent  1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia) a 
Mgr. Ivan Kundrát (študent 3. ročníka doktorandského stupňa štúdia). 

Návrh správy o činnosti AS fakulty za rok 2021 bol spracovaný:   

Komisiou pre spracovanie správy o činnosti AS fakulty za rok 2021 na základe uznesenia            
AS fakulty č. 44/2021 zo dňa 13. decembra 2021. 

 
Prerokované a schválené:  
na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty konanom dňa 17. októbra 2022. 
 
 
 
 
 

..................................................... 
 

JUDr. Jozef Sábo, PhD.,  
predseda Akademického senátu Právnickej fakulty  

UPJŠ v Košiciach 


