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Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach privíta budúcich slovenských právnikov 

 

Vedenie Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ 

v Košiciach) pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí (DOD), ktorý sa uskutoční 

v stredu 24. februára 2016 v čase od 10:30 hod. v priestoroch na Kováčskej 26 v Košiciach. 

„Záujemcom o štúdium ponúkame kvalitné, moderné a komplexné právnické 

vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia. Na vzdelávaní našich študentov sa podieľajú skúsení 

vysokoškolskí pedagógovia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe. Zámerom Dňa 

otvorených dverí je poskytnúť čo najširšie informácie o štúdiu na fakulte, a to priamo od 

vedenia fakulty, jednotlivých vyučujúcich a študentov. Rovnako aj priblížiť prostredie, v ktorom 

sa realizujú jednotlivé činnosti. Vzhľadom na to, že v rámci štúdia podporujeme a rozvíjame 

inovatívne formy praktického (klinického) právneho vzdelávania, pripravili sme v rámci Dňa 

otvorených dverí ukážku spôsobu výučby na Právnej klinike pre vybrané komunity (Street Law) 

a Klinike občianskeho práva.“ uviedla dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. 

JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.  

„Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach je náročné, avšak získané vzdelanie 

je kvalitným štartom do profesionálneho života.“ dodáva Gabriela Dobrovičová.  

 V rámci programu Dňa otvorených dverí bude záujemcom o štúdium predstavená 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, možnosti štúdia, zahraničné študijné pobyty a sociálne 

zabezpečenie študentov. Počas celého programu DOD budú k dispozícií členovia vedenia 

fakulty a ďalší vysokoškolskí učitelia.  

 Okrem informácií o fakulte bude prezentované Pracovisko právnych kliník Právnickej 

fakulty UPJŠ v Košiciach, konkrétne Street law klinika s témou Kde sú hranice slobody 

prejavu tlače? a rovnako aj Klinka občianskeho práva s témou Problémy so susedmi: ako sa 

správne baviť?  
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 Budúci právnici budú mať možnosť zúčastniť sa aj seminárov z Trestného práva 

hmotného, Medzinárodného práva verejného, Dejín štátu a práva na Slovensku a  reálne si tak 

vyskúšať štúdium na jednej z najlepších fakúlt na Slovensku.  

 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach ako druhá najstaršia právnická fakulta v Slovenskej 

republike za dobu štyridsiatich rokov svojej existencie pripravila na výkon rôznych 

právnických profesií niekoľko tisíc absolventov, ktorí pôsobia vo všetkých sférach právnej 

praxe.  

Systém vzdelávania prešiel na fakulte v posledných rokoch výraznou inováciou. 

Realizuje sa kreditový systém štúdia v troch stupňoch vzdelávania: v bakalárskom študijnom 

programe a magisterskom študijnom programe v odbore právo a v doktorandskom študijnom 

programe v odboroch: teória a dejiny štátu a práva, občianske právo, obchodné a finančné 

právo. Úsilie fakulty je nasmerované na vzdelávanie absolventov, ktorí počas celého štúdia 

získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívnoprávnych 

disciplín verejného a súkromného práva.  

Fakulta umožňuje študentom získať základné praktické skúsenosti už počas štúdia, a to 

predovšetkým prostredníctvom právnych kliník. V súčasnosti si študenti môžu vybrať z 

deviatich právnych kliník (klinika azylového práva, klinika daňového práva, klinika 

medicínskeho práva, klinika obchodného práva, klinika občianskeho práva, klinika pracovného 

práva, klinika stavebného práva, právna klinika pre vybrané komunity, stážová klinika). 

Vedenie fakulty sa snaží vytvárať podmienky i pre ďalšie inovatívne formy vzdelávania, 

najmä pre študentské sympózia, kolokvia, workshopy a simulované súdne (rozhodcovské) 

konania. Študenti majú zároveň možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí, najmä 

prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci ktorého fakulta spolupracuje s viacerými 

zahraničnými univerzitami (v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, 

Slovinsku a v ďalších krajinách).  
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Svoje poslanie fakulta napĺňa aj aktívnou vedeckovýskumnou činnosťou, ktorá 

napomáha pri zdokonaľovaní pedagogického majstrovstva učiteľov. Fakulta je dlhodobo 

úspešná v získavaní finančnej podpory pre riešenie výskumných a ďalších grantových 

projektov zo strany národných grantových agentúr (APVV, VEGA, KEGA). Rovnako sa zapája 

i do projektov financovaných z rozvojových štrukturálnych fondov EÚ.  

Výsledky dosahované v oblasti vzdelávania a výskumu sú merateľné a sú predmetom 

porovnávania s ostatnými právnickými fakultami v Slovenskej republike. Niekoľko rokov po 

sebe Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach obsadzuje v hodnotení ARRA druhú priečku. 

Dosiahnutý výsledok zaväzuje a zároveň motivuje k ďalšiemu napredovaniu a zlepšovaniu 

rozhodujúcich ukazovateľov.    

 

Program DOD na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach nájdete na 

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/DOD2016/   

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:  

JUDr. Regina Hučková, PhD. 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie 

e-mail: regina.palkova@upjs.sk  

tel.: 055/2344176 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média 

http://www.upjs.sk/verejnost-media/.   

 

Mgr. Mária Hrehová, PhD.  
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