DODATOK č. 1
k Štatútu UPJŠ v Košiciach Právnickej fakulty
Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej len
„akademický senát fakulty“, „fakulta“) podľa ustanovení § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2
písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVŠ“) sa uzniesol dňa 18. apríla 2016 na tomto
Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnickej fakulty
schváleného akademickým senátom fakulty dňa 24. februára 2014 a Akademickým senátom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 24. apríla 2014.
V časti IV.
Organizácia fakulty, vedúci zamestnanci fakulty, vnútorné predpisy fakulty články
Čl. 19
Organizácia fakulty
(1)
a)
b)
c)
d)

Fakulta sa organizačne člení na tieto súčasti
ústavy
katedry
pracovisko právnych kliník
dekanát fakulty

(2) Základnou organizačnou zložkou fakulty sú ústavy a katedry. Ústavy a katedry sú základné
pedagogické a výskumné pracoviská fakulty. Realizujú vedeckovýskumnú, vzdelávaciu a
výchovnú činnosť.
(3) Ústav a katedru zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje dekan fakulty po predchádzajúcom
prerokovaní v akademickom senáte fakulty.
(4) Na fakulte sú zriadené tieto ústavy a katedry:
- Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
- Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
- katedra dejín štátu a práva
- katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
- katedra občianskeho práva
- katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
- katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
- katedra trestného práva
- katedra ústavného práva a správneho práva
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(5) Pracovisko právnych kliník je samostatný organizačný útvar. O jeho zriadení alebo o
zrušení rozhoduje dekan fakulty po predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte
fakulty. Pracovisko zabezpečuje realizáciu a koordináciu klinického právneho vzdelávania,
koordináciu činností jednotlivých právnych kliník, prípravu školiacich aktivít a iné
organizačné záležitosti súvisiace s činnosťou právnych kliník. Pracovisko sa môže
podieľať na zabezpečovaní jeho materiálneho vybavenia.
(6) Dekanát fakulty je samostatným výkonným a organizačným útvarom fakulty na úseku
správy a hospodárenia. Jeho činnosť riadi tajomník fakulty. Organizačné zložky dekanátu
zabezpečujú úlohy riadenia a správy fakulty v činnosti vzdelávacej, vedeckovýskumnej,
zahraničnej, odbornej, technickej, hospodárskej a administratívnej. Podrobnosti o štruktúre
a poslaní organizačných zložiek dekanátu určuje Organizačný poriadok UPJŠ v Košiciach,
Právnickej fakulty..
Čl. 20
Vedúci zamestnanci fakulty
(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty, riaditelia ústavov a vedúci katedier.
Funkcie vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním. Spôsob
výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov fakulty určujú Pracovný poriadok
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Zásady výberového konania Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a
funkcií vedúcich zamestnancov.
Čl. 21
(1) Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty, organizuje
prácu dekanátu fakulty a sekretariátu dekana fakulty, dbá o hospodárne nakladanie s
finančnými prostriedkami, zabezpečuje agendu zákona o slobodnom prístupe k
informáciám, podieľa sa na tvorbe a príprave nových vnútorných predpisov fakulty a
pripravuje návrhy projektov na materiálno-technické zabezpečenie fakulty a ďalší rozvoj
fakulty v tejto oblasti. Je podriadený priamo dekanovi fakulty.
(2) Na čele ústavu je riaditeľ ústavu, na čele katedry je vedúci katedry. Riaditeľ ústavu a
vedúci katedry sú menovaní do funkcie dekanom fakulty na základe výsledkov
výberového konania z profesorov a docentov a v nevyhnutných prípadoch z odborných
asistentov s akademickou hodnosťou PhD., alebo jej rovnocennou vedeckou hodnosťou.
(3) Riaditeľ ústavu a vedúci katedry zabezpečujú organizačnú, administratívnu a hospodársku
činnosť ústavu a katedry. Riaditeľ ústavu a vedúci katedry sú oprávnení určovať a ukladať
podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, kontrolovať ich prácu a ukladať na tento účel
záväzné pokyny.
(4) Riaditeľ ústavu a vedúci katedry je zodpovedný za pedagogickú a vedeckú prácu na ústave
a katedre. Pravidelne hodnotí výsledky práce členov ústavu a katedry. Hodnotí najmä
publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a jej evidenciu.
(5) Riaditeľ ústavu a vedúci katedry zodpovedajú za svoju činnosť dekanovi fakulty.
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V čl. 57 sa za ods. 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Tento dodatok č. 1 k štatútu fakulty schválil akademický senát fakulty dňa 18. apríla
2016 a akademický senát univerzity ho schválil dňa 16. 6. 2016.
(4) Tento dodatok č. 1 k štatútu fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
akademickým senátom univerzity.

...................................................
JUDr. Miroslav Fico, PhD.
Predseda
Akademického senátu
UPJŠ Právnickej fakulty

...................................................
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
dekanka
UPJŠ Právnickej fakulty

...................................................
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Predseda
Akademického senátu
Univerzity P. J. Šafárika

...................................................
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor
Univerzity P. J. Šafárika
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