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Košice 21. september 2018 

 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

si pripomína 45. výročie jej vzniku  

 

Za 45 rokov svojej existencie si Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach zabezpečila stabilné miesto v čele slovenských právnických fakúlt, aj keď jej 

začiatky neboli vôbec jednoduché. Vznikla nariadením vlády č. 88/1973 Zb. zo dňa 9. júla 1973 

„O zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“. Slávnostné 

otvorenie prvého akademického roka PrávF UPJŠ v Košiciach spolu s inauguráciou jej prvého 

dekana sa uskutočnilo 28. septembra 1973 v Štátnom divadle v Košiciach. 

V súčasnosti poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore právo vo všetkých troch 

stupňoch vzdelávania, bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Umožňuje denné i 

externé štúdium a možnosť realizovať habilitačné aj menovacie konanie. Fakulta v rámci 

vedecko – výskumnej činnosti rieši grantové projekty celoštátneho a medzinárodného 

charakteru. 

Počas 45 rokov svojej existencie vychovala fakulta viac ako sedemtisíc bakalárov, 

magistrov, doktorov práv a pribúdajú i úspešní absolventi doktorandského štúdia. V aktuálnom 

akademickom roku 2018/2019 študuje na PrávF UPJŠ v Košiciach viac ako 900 študentov, 

z toho do prvého ročníka bakalárskeho štúdia sa v oboch formách zapísalo viac ako 220 

študentov. Novinkou aktuálneho akademického roku 2018/2019 je nový študijný program 

Právo vyučovaný v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku. Neformálne sa označuje aj 

ako Právnik –lingvista a vznikol v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. 

Pri príležitosti 45. výročia vzniku zorganizovala fakulta viaceré sprievodné odborné i 

spomienkové akcie. Sériu podujatí venovaných tomuto významnému výročiu odštartovalo 

úvodné stretnutie klubu absolventov tzv. Alumni klubu, ktorý sa uskutočnil v stredu 19. 
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septembra 2018 v priestoroch fakulty na Kováčskej ulici 26 v Košiciach. Zúčastnili sa ho mnohí 

absolventi, z ktorých sú dnes mnohí renomovaní právnici, pôsobiaci ako sudcovia, advokáti, 

prokurátori alebo notári.    

„Právnická fakulta je treťou najstaršou fakultou vo zväzku terajšej UPJŠ. 

Prirodzene sa od nej očakávalo, že spolu s lekárskou a prírodovedeckou fakultou bude 

pevným pilierom, ktorý svojou stabilitou a postojmi bude vedeniu univerzity napomáhať 

jej rozvoju. Ani tu fakulta nikdy nesklamala. Jednak zo svojich radov ponúkla do 

manažmentu univerzity do pozície rektorov a prorektorov osobnosti, ktoré ju múdro 

spravovali a viedli. Ďalej sa bytostne zaslúžila o vznik fakulty verejnej správy a neváhala 

podporiť vznik filozofickej fakulty. Dekani a prodekani fakulty vždy ochotne prispeli 

k budovaniu legislatívnych noriem univerzity v ich rezortoch. Chcem sa preto úprimne 

poďakovať všetkým osobnostiam fakulty za ich príspevok k rozvoju univerzity 

a k budovaniu ducha tolerancie a náročnosti vo vedecko – výskumnej i pedagogickej 

činnosti,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 Ďalším z plánovaných podujatí pri príležitosti 45. výročia PrávF UPJŠ v Košiciach bolo 

diskusné fórum „PRÁVNICKÉ VZDELÁVANIE – HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A 

PERSPEKTÍVY“, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 20. septembra 2018 v Historickej aule 

Rektorátu UPJŠ v Košiciach.   

„Vychovať úspešného, vzdelaného a na život pripraveného absolventa nie je vôbec 

jednoduché, preto pokiaľ ide o perspektívy vzdelávania na našej fakulte, kvalita musí byť 

tým kritériom, ktoré bude limitovať jeho obsah a rozsah. Chceme naďalej podporovať 

a podľa možnosti rozširovať inovatívne formy vzdelávania prostredníctvom právnych 

kliník, simulovaných súdnych sporov a sympózií. Rovnako žiadaná je účasť našich 

študentov v   moot courtoch, pretože práve súťažením v zahraničí, je možné sa stretnúť 

s dobrou konkurenciou a porovnávať sa,“ uviedla vo svojom príhovore počas podujatia 

dekanka PrávF UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

V rámci diskusného fóra rezonovali viaceré aktuálne témy, okrem iných napríklad aj 

Dilemy právnického vzdelávania (Čo pretrvalo z ideálov Novembra, kam sa uberá Bolonský 

proces, možno masovosti, byrokracii, bezobsažnej kvantifikácii vedy čeliť už len postojom 

Jozefa Švejka?), Pohľad sudcu na prípravu na právnické povolanie, Moderný študent a 

právnická fakulta a ďalšie. 
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Fotografie: zábery z diskusného fóra, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 2018 

v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach 

   

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk 

tel.: +421 905 385 911 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

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

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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