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Aktualizácia Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, tvorivej a ďalších činnostiach Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej len „Právnická fakulta“ alebo 

„fakulta“) na roky 2021-2025 je vypracovaná v súlade so zákonnou povinnosťou vyplývajúcou 

z ustanovenia § 27 ods. 1 písm. f) a ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o vysokých školách“).  

 

Aktualizácia Dlhodobého zámeru Právnickej fakulty je v súlade s Aktualizáciou 

Dlhodobého zámeru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2020 až 2025 a 

vychádza z potrieb, záujmov a úloh Právnickej fakulty ako vzdelávacej a vedeckovýskumnej 

inštitúcie v odbore právo.  

Dlhodobý zámer Právnickej fakulty je otvorený dokument stanovujúci strategické ciele v 

oblasti vzdelávacej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodných vzťahov a ďalších 

oblastí pôsobenia fakulty. Realizácia všetkých činností fakulty je aktuálne významne 

ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá pre fakultu, jej zamestnancov a študentov 

zároveň predstavuje novú výzvu v oblasti implementácie a efektívneho uplatňovania metód 

dištančného vzdelávania, ako aj využívania digitálnych komunikačných nástrojov v riadiacich, 

rozhodovacích ale aj hodnotiacich procesoch.      

Dlhodobý zámer vyjadruje víziu napredovania fakulty v rokoch 2021 - 2025 tak, aby sa jej 

tvorivý potenciál a materiálno-technická báza čo najviac priblížili ku kvalite a úrovni právnických 

fakúlt v členských štátoch Európskej únie. 

Fakulta využívajúc výsledky vedeckého bádania a na základe výsledkov akreditácie 

uskutočňuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, a to bakalársky a magisterský 

študijný program právo, a päť doktorandských študijných programov: teória a dejiny štátu a 

práva, občianske právo, obchodné právo a finančné právo, medzinárodné právo a trestné 

právo.  

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

získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych 

disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva 

Európskej únie. Získané vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov sú v súlade 

s požiadavkami vyplývajúcimi z opisu študijného odboru právo. Vzhľadom na predpokladané 

oblasti, v ktorých majú pôsobiť jej absolventi, fakulta dáva osobitný dôraz na výchovu 

predovšetkým morálne bezúhonných a taktiež všeobecne právne a spoločensky rozhľadených 

mladých ľudí. 

V dlhodobom zámere sa odráža snaha fakulty aj naďalej dávať dôraz na kvalitatívne 

ukazovatele, a to nielen v oblasti vzdelávania, ale aj vo vedeckovýskumnej činnosti, pretože 

iba prostredníctvom nich si fakulta udrží významné postavenie v oblasti právneho vzdelávania 

a výskumu. 
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1. Oblasť vzdelávania 

 

Strategický cieľ v pregraduálnom vzdelávaní: Moderné a kvalitné vzdelávanie zodpovedajúce 

aktuálnym požiadavkám trhu práce kladeným na odborné, osobnostné a morálne kvality 

absolventa práva.  

 

Aktivity: 

 

 vytvárať  atraktívne  podmienky  pre  získavanie  čo  najkvalitnejších  uchádzačov  o 

štúdium so snahou o zachovanie prijímacieho konania, ktorého súčasťou v dennej forme 

štúdia je aj prijímacia skúška, ako prostriedku objektívne verifikovateľného výberu 

najlepších uchádzačov, 

 aktívne sa zúčastňovať všetkých aktivít reprezentujúcich fakultu a štúdium na nej v 

externom prostredí s cieľom propagácie fakulty a štúdia na nej (Univerzita bez hraníc, Noc 

výskumníkov, Deň otvorených dverí, výučba práva na stredných školách, ústavoch na 

výkon trestu odňatia slobody, vedecké a odborné konferencie, sympóziá), 

 inovovať študijné plány v bakalárskom a magisterskom štúdiu s cieľom zachovať 

prirodzenú kontinuálnu nadväznosť navzájom súvisiacich (najmä povinných) predmetov, 

začať s realizáciou výučby pozitívno-právnych predmetov už v prvom roku štúdia, posilniť 

prvky praktického právneho vzdelávania a stabilizovať ponuku povinne voliteľných a 

výberových predmetov, to všetko s dôrazom na aktuálne potreby trhu práce v oblasti   

práva, verejnej správy a podnikateľského prostredia, 

 aktívne spolupracovať s ostatnými fakultami a súčasťami univerzity pri tvorbe študijných 

programov a študijných plánov a podporovať medzifakultný charakter vzdelávania, 

 zabezpečiť rovnaké podmienky pre prístup k vzdelaniu pre študentov s prípadným 

znevýhodnením, osobitne študentov so špecifickými potrebami, so zachovaním princípov 

humanizmu, rodovej rovnosti, nediskriminácie a tolerancie, 

 trvale implementovať nástroje pre rozvoj metód dištančného vzdelávania (e-learning),  

 systematicky monitorovať a vyhodnocovať kvalitu vzdelávacej činnosti v realizovaných 

a novovytváraných študijných programoch so zapojením študentov, študentských 

spolkov, zamestnávateľov a ďalších externých partnerov,   

 presadzovať princípy akademickej a profesijnej etiky aj prostredníctvom výuky právnej 

etiky so zameraním na etické aspekty a dilemy pri výkone právnických profesií a rovnako 

osobitných seminárov zameraným na prevenciu akademických podvodov, 

 vo vzťahu učiteľ – študent implementovať a rozvíjať princíp partnerstva, vzájomnej úcty a 

rešpektovania sa, pri zachovaní akademických slobôd a všeobecne platných etických a 

morálnych noriem, 

 podporovať a rozvíjať všetky formy praktického právneho vzdelávania s cieľom 

zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon budúceho právnického povolania, 

a orientáciou na oblasť platného práva, judikatúry domácich a európskych súdov a 

rozvíjanie praktických zručností budúceho právnika v oblasti aplikácie práva, 

 spolupracovať v oblasti vzdelávania s praktizujúcimi právnikmi (sudcovia, prokurátori, 

advokáti), a s partnerskými organizáciami a inštitúciami (profesijné komory, zmluvní 

poskytovatelia stáží) s cieľom priblížiť študentom prostredie právnej praxe, 

 podporovať posilnenie jazykových, informačných a digitálnych zručností študentov 

vytváraním možností absolvovania špecificky zameraných kurzov a školení (v spolupráci 

s univerzitou), 

 dbať na rozvoj pedagogických schopností, jazykových a digitálnych zručností učiteľov,  
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 zabezpečiť efektívnu tútorskú a poradenskú činnosť najmä pre začínajúcich študentov s 

cieľom uľahčiť im adaptáciu na podmienky vysokoškolského vzdelávania a jeho následné 

úspešné skončenie, 

 vytvárať pravidlá, formy a metódy vzdelávania a hodnotenia výsledkov, ktoré zabezpečia 

dosiahnutie požadovaných výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov 

a ich potrieb, 

 zvýšiť význam klinického právneho vzdelávania pre študentov fakulty, a to s cieľom 

umožniť im získať širší rozsah požadovaných kompetencií nielen v rýdzo právnej oblasti, 

ale aj v ďalších oblastiach, ktoré sú kľúčové pre výkon právnického povolania 

(komunikačné zručnosti, argumentačné schopnosti, elektronizácia v práve, kritické 

myslenie, manažment času), 

 podporovať samostatnú činnosť študentov vo vzdelávacom procese (napr. posilnením 

vzdelávania prostredníctvom riešenia zadaní a praktických úloh), a zvyšovať pocit ich 

spoluzodpovednosti za štúdium a vlastný profil absolventa vytváraním primeraných 

podmienok pre určité zameranie štúdia voľbou v rámci povinne voliteľných a výberových 

predmetov a voľbou témy záverečnej práce, 

 vytvárať vhodné podmienky pre realizáciu študentských sympózií, konferencií, 

simulovaných súdnych sporov vrátane materiálnej stimulácie zúčastnených študentov 

podľa možností fakulty, 

 pokračovať v hodnotení pedagógov študentmi dotazníkovou metódou a jej precízne 

formulovanými  kritériami   a s inovovanými   podmienkami   (zapojenie   študentov)   a 

vyhodnotenie výsledkov s relevantnými závermi, 

 v záujme udržania kvality vzdelávania realizovať hospitačnú činnosť, 

 zabezpečiť dostupnosť aktuálnej odbornej literatúry a učebných textov pre študentov a 

učiteľov fakulty a rozširovať prístup k elektronickým informačným zdrojom. 

 

Strategický cieľ v postgraduálnom vzdelávaní: Podpora a rozvoj doktorandského štúdia 

v záujme zvyšovania kvality vedecko-výskumnej činnosti doktorandov, internacionalizácie ich 

pôsobenia a vytvárania podmienok pre ďalšie pôsobenie vo vzdelávacej a výskumnej oblasti. 

Aktivity: 

 

 aktívne vyhľadávať a motivovať vynikajúcich študentov magisterského študijného 

programu v uchádzaní sa o doktorandské štúdium na fakulte prostredníctvom vedecko-

popularizačných aktivít (študentské sympózia, študentské workshopy, študentská 

vedecká a odborná činnosť, moot courty a pod.), 

 vytvárať podmienky pre uchádzanie sa zahraničných študentov o postgraduálne štúdium 

na fakulte, najmä zabezpečovaním cudzojazyčnej výučby študijných predmetov, 

jazykovej zručnosti školiteľov a existenciou cudzojazyčnej podoby študijných materiálov,   

 skvalitňovať materiálno-technické podmienky realizácie doktorandského študijného 

programu na fakulte,  

 vytvárať vyvážené podmienky pre pôsobenie doktorandov aj v aplikačnej praxi za účelom 

získavania podnetov pre ich výskum, ako aj z hľadiska implementácie výskumných 

záverov v praxi, 

 zabezpečovať stabilné, dostatočné a motivujúce finančné a sociálne podmienky 

pôsobenia doktorandov v dennej forme na fakulte,  

 posilňovať zručnosti školiteľov smerom k efektívnemu dosahovaniu cieľov 

doktorandského štúdia, najmä prostredníctvom uplatňovania koučovacieho prístupu 

školiteľa k doktorandovi, 
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 inovovať študijné plány doktorandského štúdia, 

 zapájať zahraničných lektorov z partnerských univerzít a spolupracujúcich organizácií do 

procesu výučby doktorandov,    

 implementovať nástroje zabezpečujúce riadne plnenie si vzdelávacích, výskumných 

a iných povinností doktorandov v rámci štandardnej dĺžky štúdia, ktorých cieľom je 

predchádzať zanechávaniu štúdia, ako aj štúdiu mimo štandardnej dĺžky štúdia,  

 zvyšovať kvantitu a kvalitu publikačných výstupov doktorandov publikovaných 

v zahraniční a v cudzom jazyku, najmä v karentových časopisoch a časopisoch 

registrovaných v renomovaných databázach,  

 podporovať rozvoj medzifakultných, medziuniverzitných a medzinárodných kontaktov 

doktorandov prostredníctvom ich účastí na konferenciách, kongresoch, workshopoch, 

študijných pobytoch,  

 zachovať tradíciu každoročného organizovania vedeckých konferencií doktorandov 

fakulty, 

 podporovať mobilitné programy na zahraničných univerzitách a výskumných 

pracoviskách za účelom vytvárania medzinárodnej siete kontaktov, 

 zapájať doktorandov do univerzitných, ako aj národných a medzinárodných výskumných 

projektov,   

 vytvárať podmienky realizácie Double/Joint/Dual Degree/Cotutelle doktorandských 

študijných programov so zahraničnými partnermi, 

 aktívne zapájať doktorandov do vyučovacieho procesu na nižších stupňoch vzdelávania 

na fakulte za účelom osvojovania si pedagogických zručností doktorandom,  

 zabezpečovať podmienky pre vzdelávanie doktorandov aj v oblasti komunikačných, 

prezentačných zručností, time managementu, riešenia konfliktov a koučovania,  

 systematicky monitorovať a vyhodnocovať kvalitu vzdelávacej činnosti v realizovaných 

a novovytváraných študijných programoch so zapojením študentov, zamestnávateľov a 

ďalších externých partnerov. 

 

2. Oblasť vedy a výskumu 

 

Strategický cieľ: Zvýšenie kvality tvorivej činnosti vo výskumnej oblasti. 

 

Aktivity: 

 

 podporovať (organizačne, administratívne a personálne) výskumnú činnosť tvorivých 

zamestnancov fakulty v záujme ich odbremenenia od mimovýskumných činností,  

 participovať na tvorbe a využívaní edukačnej, výskumnej, informačno-komunikatívnej 

a ďalšej infraštruktúry univerzity pre účely uskutočňovania a skvalitňovania výskumných 

aktivít na fakulte, 

 využívať  motivačné nástroje pre podporu tvorivých zamestnancov fakulty dosahujúcich 

mimoriadne výsledky, 

 prehodnotiť spôsob hodnotenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti tvorivých 

zamestnancov reflektujúc záujmy rozvoja fakulty a dosahovanie jej strategických 

zámerov, 

 vytvárať excelentné výskumné tímy spomedzi skúsených výskumných pracovníkov aj so 

zapojením mladých výskumných pracovníkov, 

 podporovať novú generáciu výskumných pracovníkov vytváraním podmienok pre ich 

kvalifikačný rast, zabezpečovaním metodického vedenia a prípravy, mentoringu 

a koučovania v oblasti tvorby a prezentácie výskumných výsledkov, v zapájaní študentov 
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doktorandského študijného programu a talentovaných študentov nižších stupňov do 

výskumného kolektívu, 

 podporovať vedeckú aktivitu tvorivých zamestnancov aj formou prerozdelenia ich 

pracovných povinností a tvorby priaznivých pracovných podmienok pre plnenie 

individuálnych úloh v rámci kvalifikačného rastu s cieľom zabezpečiť kontinuitu 

a udržateľnosť obsadenosti funkčných miest docentov a profesorov na fakulte,  

 vytvárať miesta výskumných pracovníkov a postdoktorandov, ktorí budú alokovaní na 

riešenie výskumných projektov. 

 

Strategický cieľ: Interdisciplinarita, internacionalizácia a aplikačné zameranie výskumnej 

činnosti fakulty. 

 

Aktivity: 

 

 trvalo sa uchádzať o finančné prostriedky z grantov poskytovaných národnými 

agentúrami (VEGA, KEGA, APVV) a univerzitou (VVGS),  

 podporovať prípravu a podávanie žiadostí o granty na výskumné projekty v rámci 

medzinárodných, zahraničných a európskych schém podpory, 

 posilňovať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnermi aj pri vytváraní konzorcií 

a partnerstiev umožňujúcich podávať spoločné projekty v rámci medzinárodných, 

zahraničných a európskych schém podpory, ako aj v rámci začleňovania zahraničných 

výskumníkov do riešenia národných projektov, 

 využívať rôznorodosť vedných disciplín v rámci fakulty a univerzity pri príprave 

výskumných projektov s cieľom interdisciplinárnej orientácie výskumu na prierezové 

problémy spoločenských, humanitných, prírodných a medicínskych vied, 

 orientovať výskumnú činnosť aj na aplikovaný výskum pre potreby subjektov verejného, 

ako aj súkromného sektora, 

 podporovať participáciu tvorivých zamestnancov fakulty na tvorbe právnych predpisov, 

rozhodnutí súdnych orgánov, na tvorbe komentárov k právnym predpisom v záujme 

prepojenia vedeckých výstupov s aplikačnou praxou,  

 orientovať návrhy výskumných projektov na riešenie aktuálnych právnych, ekonomických 

a ďalších spoločenských problémov s ohľadom aj na ich cezhraničný, európsky alebo 

medzinárodný charakter.  

 

Strategický cieľ: Efektívna diseminácia výsledkov výskumnej činnosti v domácom  aj  

medzinárodnom rozmere. 

 

Aktivity: 

 

 dbať na kvantitu a kvalitu publikačných výstupov tvorivých zamestnancov so zvýšením 

podielu výstupov publikovaných v zahraničí a v cudzom jazyku, najmä v karentových 

časopisoch a časopisoch registrovaných v renomovaných databázach,  

 motivovať tvorivých zamestnancov v súvislosti s dosahovaním vynikajúcich výsledkov v 

publikačnej činnosti, 

 podporovať vydávanie vedeckých monografií v renomovaných domácich a zahraničných 

vydavateľstvách, ako aj v cudzom jazyku, 

 podporovať politiku otvoreného prístupu (Open Access) k výstupom vedeckého výskumu 

tvorivých zamestnancov fakulty, najmä v podobe voľného prístupu k nekomerčným 

publikáciám vydávaných fakultou, 
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 podporovať vytváranie a aktívne využívanie výskumných sociálnych sietí tvorivými 

zamestnancami fakulty (najmä ORCID, Publons, Mendeley, ResearchGate, 

Academia.edu a pod.), 

 pokračovať vo vydávaní fakultného vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA 

Cassoviensia s cieľom neustáleho zvyšovania kvality publikovaných príspevkov 

s následným uchádzaním sa o registráciu časopisu v renomovaných citačných 

databázach, 

 podporovať účasť zamestnancov fakulty vo vedeckých orgánoch, 

inštitúciách,  redakčných radách vedeckých časopisov a vedeckých výboroch 

medzinárodných a zahraničných konferencií. 

 

3. Oblasť medzinárodných vzťahov 

 
Strategický cieľ: Etablovanie fakulty v európskom a medzinárodnom akademickom prostredí. 

 

Aktivity: 

• zintenzívniť existujúce zmluvné a neformálne vzťahy so zahraničnými vzdelávacími a 

vedeckými inštitúciami, 

• vyhľadávať a vytvárať medzinárodné partnerstvá a platformy pre spoluprácu v oblasti 

vzdelávacích aktivít, 

• prehodnotiť uzavreté zmluvy o spolupráci v oblasti medzinárodných vzťahov a potrebu 

ich ďalšieho predĺženia, 

• analyzovať potrebu uzavretia nových zmluvných vzťahov, a to najmä s preferenciou na 

renomované vzdelávacie a výskumné inštitúcie (európske a mimoeurópske),  

• rozvíjať spoluprácu s CILS (Center for International Legal Studies v Salzburgu, Rakúsko) 

a hľadať ďalšie možnosti zabezpečenia účasti zahraničných lektorov vo vzdelávacom 

procese, 

• podporovať zapojenie fakulty do schém medzinárodnej spolupráce a do účelových 

akademických sietí v európskom a medzinárodnom priestore (napr.: ELFA a ďalšie), 

• podporovať mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov v programe 

Erasmus+ prostredníctvom ponuky partnerských inštitúcií, 

• zlepšiť propagáciu fakulty v medzinárodnom akademickom prostredí. 

 

Strategický cieľ: Rozvoj študentskej mobility domácich i zahraničných študentov. 

 

Aktivity:  

• podporovať študentskú mobilitu prostredníctvom programu Erasmus a ďalších 

medzinárodných programov (Národný štipendijný program, SAIA, a iné), 

• podporovať študentskú mobilitu na základe uzavretých bilaterálnych zmlúv, 

predovšetkým s partnerskými fakultami, kde neprichádzajú do úvahy iné mobilitné 

programy, 

• utvárať optimálne podmienky pre študentov po návrate zo zahraničnej mobility (oblasť 

uznávania absolvovaných predmetov, možnosť predĺženia skúškového obdobia a iné), 

• zvýšiť atraktívnosť fakulty pre zahraničných študentov v rámci programu Erasmus, ale aj 

v rámci ďalších schém pre mobilitu študentov, 

• rozširovať a inovovať zoznam ponúkaných predmetov pre zahraničných študentov, 

podporovať spracovanie učebných materiálov pre program Erasmus,  

• vytvorenie kvalitnej informačnej základne (anglická verzia fakultnej stránky) pre 
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zahraničných študentov v anglickom jazyku, 

• organizovať letné školy pre domácich a zahraničných študentov, a to predovšetkým 

tretieho stupňa štúdia.  

 

Strategický cieľ: Uplatnenie absolventov aj v medzinárodnom prostredí.    

 

Aktivity:  

• rozvíjať spoluprácu so študentskou organizáciou Erasmus Student Network a podporovať 

účasť študentov na medzinárodných súťažných a nesúťažných podujatiach, 

• podporovať pracovné a študijné stáže v medzinárodných organizáciách, na 

zastupiteľských úradoch v zahraničí, prostredníctvom uzatvárania bilaterálnych zmlúv, 

ktoré by danú mobilitu umožňovali a zastrešovali,  

• poskytovať štipendiá pre študijné pobyty v zahraničí,  

• inštitucionálne podporovať pracovné stáže v zahraničných právnických kanceláriách 

a iných zamestnávateľov v zahraničí,  

• vytvoriť informačnú webovú platformu pre zdieľanie možností študijných a pracovných 

stáží v zahraničí, zlepšenie propagácie fakulty a potenciálnych záujemcov o spoluprácu. 

 

4. Oblasť rozvojových a investičných zámerov 

 

Strategický cieľ: Zvýšenie užívateľského komfortu, príjemné a inšpiratívne prostredie pre 

uskutočňovanie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti. 

 

Aktivity: 

 

 postupne realizovať kompletnú a komplexnú rekonštrukciu prednáškových miestností 

fakulty, vrátane oddychovej zóny pre študentov,  

 kultivovať pracovné prostredie tvorivých zamestnancov,  

 v dlhodobom horizonte rekonštruovať strechu na objekte Kováčska 30 a obnoviť 

vnútorné aj vonkajšie fasády budov, 

 vytvárať podmienky pre optimálne využívanie informačných a komunikačných 

technológií vo vzdelávacom procese a vo vedeckovýskumnej činnosti, 

 zvyšovať stupeň digitalizácie a automatizácie vo všetkých procesoch prebiehajúcich na 

fakulte. 

 

Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnickej fakulty na roky 2021 – 2025 bola prerokovaná na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v 

Košiciach, Právnickej fakulty dňa 26.01. 2021 a schválená na zasadnutí Akademického senátu 

UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty dňa 15.02. 2021. 

 

 

 

 
JUDr. Jozef Sábo, PhD. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

predseda Akademického senátu dekan UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty 

UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty  


