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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, ktorý sa uskutoční v stredu 

1. marca 2017 v čase od 10:30 hod. v priestoroch fakulty na Kováčskej 26 v Košiciach. 

V rámci programu sa záujemcom o štúdium predstaví fakulta, možností štúdia, 

zahraničných študijných pobytov a sociálneho zabezpečenia študentov. Stredoškoláci budú mať 

možnosť diskutovať s učiteľmi fakulty a rovnako pozrieť sa na semináre z Trestného práva, 

Medzinárodného práva a Dejín štátu a práva na Slovensku.  

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka možnosť získavania praktických skúsenosti 

prostredníctvom právnych kliník. V súčasnosti fakulta ponúka 9 právnych kliník.  

Aby boli študenti práva už počas štúdia čo najviac konfrontovaní s reálnymi právnymi 

situáciami, s ktorými je možné bežne sa stretnúť v každodennom živote, spustila Právnická 

fakulta UPJŠ v Košiciach študentský právny on-line portál s názvom STUDENTS FOR 

STUDENTS. Portál je zastrešovaný Pracoviskom právnych kliník, ktoré klinický právny 

program na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach koordinuje. 

Portál Students for students je určený pre všetkých študentov Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach,  a v rámci neho budú študenti práva od letného semestra odpovedať na 

otázky študentov univerzity v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, daňového práva, 

pracovného práva a stavebného práva.   

Budúci právnici pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto 

otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen 

prehĺbiť svoje teoretické poznatky, ale zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia 

širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu 

na riešenie bežnej životnej situácie.  

 

 Právne kliniky na UPJŠ Právnickej fakulte   

Spoločne koordinovaný klinický právny program Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

zabezpečuje od roku 2009 prostredníctvom zriadeného Pracoviska právnych kliník. Na výučbu 

klinických právnych predmetov má UPJŠ Právnická fakulta zriadenú samostatnú učebňu - 

Kanceláriu právnych kliník a pre potreby realizácie simulovaných súdnych pojednávaní 

osobitnú pojednávaciu miestnosť. Momentálne zabezpečuje realizáciu 9 klinických predmetov: 
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Kliniky občianskeho práva, Kliniky obchodného práva, Kliniky pracovného práva, Street Law 

kliniky, Kliniky daňového práva, Kliniky stavebného práva, Kliniky medicínskeho práva, 

Stážovej kliniky a Kliniky azylového práva.   

 

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, medzinárodné 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, Estónsku, Litve a v ďalších krajinách).  

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 
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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/public/media/12094/PravF_PlagatDOD_2017.pdf   

 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:  

JUDr. Regina Hučková, PhD. 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie 

e-mail: regina.huckova@upjs.sk  

 

 

 

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

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