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1 Bakalárske a magisterské štúdium 
 

 Hodnotenie vzdelávacej činnosti sa uskutočňuje so zámerom zhodnotiť jej stav 

v uplynulom ak. roku a závery hodnotenia využiť pri jej skvalitňovaní vo všetkých študijných 

programoch, ktoré fakulta realizuje. 
 

 V ak. roku 2018/2019 sa vzdelávanie v dennej forme štúdia na fakulte uskutočňovalo 

v  1., 2. a 3.  ročníku trojročného bakalárskeho študijného programu právo, a v  1. a 2. ročníku 

dvojročného magisterského študijného programu právo. 

 

 Prvý krát sa v uplynulom ak. roku vzdelávanie v dennej forme štúdia na fakulte 

realizovalo aj v 1. ročníku štvorročného bakalárskeho študijného programu právo vyučovanom 

v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, v ktorom študovali 2 študenti, a to 

v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach.  
 

V externej forme štúdia sa na základe komplexnej akreditácie a v nadväznosti na 

predĺženie štandardnej dĺžky štúdia (4 roky bc. a 3 roky mgr.), študenti zapísali do 1., 2. a 3.  

ročníka štvorročného bakalárskeho študijného programu právo, a 1., 2. a 3. ročníka trojročného 

magisterského študijného programu.  
 

V 3. ročníku bakalárskeho študijného programu v externej forme štúdia študovali 

študenti s trojročnou  štandardnou dĺžkou štúdia (v nadštandarde) a tiež študenti študujúci vo 

štvorročnom študijnom programe.      

 

   

Prijímanie na štúdium 
 

 V ak. roku 2018/2019 sa uskutočnilo prijímacie konanie v študijnom odbore právo 

v rámci l. stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj II. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

I. Stupeň vysokoškolského štúdia 

Fakulta v uplynulom ak. roku prijímala študentov na bakalársky študijný program právo 

v dennej, ako aj externej forme štúdia. Podmienky prijímacieho konania, schválil v súlade so 

zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách“) akademický senát fakulty v septembri 2018. 

 

 Na dennú formu štúdia v rámci bakalárskeho študijného programu právo s trojročnou 

štandardnou dĺžkou štúdia poskytovanom v slovenskom jazyku boli uchádzači prijímaní na 

základe výsledkov stredoškolského štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Uchádzači, ktorí 

mali na strednej škole za posledné tri roky štúdia predchádzajúce roku, v ktorom sa koná 

maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, boli prijatí na štúdium bez prijímacej 

skúšky. Ostatní uchádzači boli prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, pričom prijatí 

boli tí uchádzači, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu bodov z písomného testu.         

 

 Na dennú formu štúdia v rámci bakalárskeho študijného programu právo so štvorročnou 

dĺžkou štúdia poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku boli uchádzači 

prijímaní na základe výsledkov stredoškolského štúdia a preukázaných jazykových znalostí, 

alebo na základe prijímacej skúšky. Uchádzači, ktorí mali na strednej škole za posledné tri roky 

štúdia predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 
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vrátane, a preukázali medzinárodne platný certifikát potvrdzujúci požadovanú úroveň 

ovládania jazyka, boli prijatí bez prijímacej skúšky. Viacerí uchádzači absolvovali len časť 

prijímacej skúšky, keďže niektorá z jej častí bola nahradená výsledkami zo strednej školy, resp. 

preukázanými jazykovými znalosťami.     

 

O štúdium v dennej forme bakalárskeho študijného programu právo sa uchádzalo 

celkovo 381 uchádzačov (z toho 12 na štvorročný študijný program v SJ, AJ a FJ), z ktorých 

bolo prijatých 253 uchádzačov (z toho 4 na štvorročný študijný program v SJ, AJ a FJ). Do 1. 

ročníka bakalárskeho štúdia sa zapísalo 153 študentov (z toho 4 na štvorročný študijný program 

v SJ, AJ a FJ).  

 

Na externú formu štúdia bakalárskeho študijného programu právo boli uchádzači 

prijímaní bez prijímacej skúšky. O štúdium v externej forme štúdia so štvorročnou štandardnou 

dĺžkou štúdia sa uchádzalo 135 uchádzačov, z ktorých bolo prijatých 129 a do 1. ročníka 

bakalárskeho štúdia sa zapísalo 80 študentov. 

 

Počty prihlásených študentov v minulom ak. roku v porovnaní s predchádzajúcimi  

naznačujú mierne stúpajúcu tendenciu. V záujme propagácie štúdia na fakulte sa zástupcovia 

fakulty aktívne zúčastňujú mnohých aktivít reprezentujúcich fakultu a štúdium na nej 

v externom prostredí (Univerzita bez hraníc, Deň otvorených dverí Univerzity P.J. Šafárika, 

ako aj Právnickej fakulty, Noc výskumníkov, Veľtrh vzdelávania, výučba práva na stredných 

školách, vedecké a odborné konferencie, sympóziá a pod.) 

 

II. Stupeň vysokoškolského štúdia 

Na dennú formu štúdia v rámci magisterského študijného programu s dvojročnou 

štandardnou dĺžkou štúdia prebehlo prijímacie konanie bez prijímacej skúšky. Do prvého 

ročníka magisterského študijného programu v dennej forme štúdia bolo prihlásených 110 

študentov, prijatých 99 študentov a zapísalo sa 94 študentov.  

 

  Na externú formu štúdia v rámci magisterského študijného programu s trojročnou 

dĺžkou štúdia bolo prihlásených 16 uchádzačov, prijatých bolo 14 a zapísaných bolo 13 

študentov.  

 

 

Študenti a štúdium na fakulte 
 

 Základné pravidlá vzdelávania boli v ak. roku 2018/2019 vymedzené okrem zákona 

o vysokých školách aj Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach a Študijným poriadkom UPJŠ 

Právnickej fakulty, ktorý bol schválený akademickým senátom fakulty. 

 

Ako z nižšie uvedených údajov vyplýva, najmä v externej forme štúdia je stále rozšírené 

prerušenie štúdia a v bakalárskom stupni štúdia je aj vysoký počet študentov, ktorí sú vylúčení 

zo štúdia pre neprospech, čo je nepochybne aj dôsledkom prijímania na štúdium bez prijímacej 

skúšky.   
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Počty študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch v dennej forme štúdia sú vyjadrené 

v tabuľke č. 1.  

TABUĽKA č. 1 

 

 1.  

ročník  

Bc.  

štúdia 

2.  

Ročník  

Bc.  

štúdia  

3.  

Ročník  

Bc.  

štúdia  

1.  

ročník  

Mgr. 

štúdia   

2.  

ročník  

Mgr.   

štúdia 

Spolu 

Pb3d PB3d PB3d PM2d PM2d  

Počet prijatých 235   102  337 

Zapísaní 140+4 122+4 147+2 96+1 150 657 

Prerušenie 2 4 5 1 0 12 

Zanechanie 7 1 14 4 1 27 

Vylúčenie 15 16 15 2 3 51 

Prestup na ext.štúdium 1 0 2 0 0 3 

Prekročenie štandardnej 

dĺžky štúdia 

1 3 42 0 34 80 

 

 

V tabuľke č. 2 sú vyjadrené počty študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch v externej 

forme štúdia. 

TABUĽKA č. 2 

 

 1. 

ročník 

Bc. 

štúdia 

2. 

ročník 

Bc. 

štúdia 

3. 

ročník 

Bc. 

štúdia 

3. 

ročník 

Bc. 

štúdia 

1. 

ročník 

Mgr. 

štúdia  

2.  

ročník 

Mgr.  

štúdia 

3.  

ročník 

Mgr. 

štúdia 

Spolu 

Pb4ne PB4ne PB4ne PB3e PM3e PM3e PM3e  

Počet prijatých 146    35   181 

Zapísaní 103+6 46+8 34 18+3 29 13+1 19 280 

Prerušili 18 7 2 2 4 1 0 34 

Zanechali  10 4 0 1 2 0 0 17 

Vylúčení 44 16 6 8 2 0 0 76 

Prestup 0 0 0 1 1 0 0 2 

Prekročenie 

štandardnej dĺžky 

štúdia 

0 0 0 21 0  3 
preradení 

z 2-

ročného 

štud. 

programu 

24 

  

 

 Bakalársky študijný program úspešne skončilo 77 študentov denného štúdia 

v trojročnom študijnom programe, z toho 13 s vyznamenaním. V externom štúdiu ukončilo 

štúdium v trojročnom študijnom programe 9 študentov. 
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Magisterský študijný program úspešne skončilo 108 študentov denného štúdia, z toho 6 

s vyznamenaním. V externom štúdiu ukončilo trojročný magisterský študijný program 15 

študentov. 

 

Študijné programy 
 

 Študijné programy a študijné plány v jednotlivých ročníkoch štúdia pre ak. rok 

2018/2019 v zhode so zákonom o vysokých školách schválila vedecká rada fakulty po 

prerokovaní v akademickom senáte fakulty. Pri príprave študijných plánov sa vychádzalo 

z rozdelenia predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové. Študentom tak bola 

poskytnutá možnosť výrazne participovať na tvorbe vlastného študijného plánu a zvoliť si také 

predmety, o ktoré majú záujem a ktoré im umožnia budúcu profesionálnu profiláciu.  

 

Vzhľadom na znížený počet študentov každoročne prebieha prehodnotenie ponuky 

povinne voliteľných a najmä výberových predmetov. V tejto súvislosti možno konštatovať, že 

z diskusií na akademickom senáte a vedeckej rade fakulty v uplynulom ak. roku vyplynula 

potreba revízie počtu a štruktúry najmä povinne voliteľných predmetov.  

 

Mobility študentov  
 

V ak. roku 2018/2019 bola UPJŠ Právnická fakulta v Košiciach zapojená do 

medzinárodného mobilitného programu ERASMUS+ 2014-2021 so  42 univerzitami v 16 

krajinách EÚ (krajiny programu).  

 

Mobility študentov (ŠTÚDIUM a STÁŽ) a mobility VŠ pracovníkov (VÝUČBA a 

ŠKOLENIE) v rámci programu Erasmus+ sa uskutočnili na základe medzi-inštitucionálnych 

dohôd s nasledovnými univerzitami: Aristotelova univerzita  v Solúne /Grécko/, Neapolis 

univerzita v Pafose /Cyprus/, Univerzita Sophia Antipolis v Nice /Francúzsko/, Univerzita 

Bourgogne v Dijone /Francúzsko/, Rzeszowská univerzita v Rzeszówe /Poľsko/, Wroclawská 

univerzita vo Wroclawe /Poľsko/, Jagiellonska univerzita v Krakówe /Poľsko/, Katolícka 

univerzita Jána Pavla II v Lubline /Poľsko/, Univerzita Warminsko-Mazurski v Olsztyne 

/Poľsko/, Lodźska univerzita v Lodźi /Poľsko/, Univerzita Szczecin /Poľsko/, Univerzita 

Lazarski vo Varšave /Poľsko/, Sliezska univerzita v Katoviciach /Poľsko/, Univerzita Gdansk 

/Poľsko/, Univerzita Bialystok /Poľsko/, Univerzita Foggia /Taliansko/, Európska univerzita 

v Ríme /Taliansko/, Univerzita Padova /Taliansko/, Univerzita „Mediterranea“ v Reggio 

Calabria /Taliansko/, Univerzita Miskolc /Maďarsko/, Univerzita Debrecen /Maďarsko/, 

Univerzita Gáspára Károliho reformovanej cirkvi v Budapesti /Maďarsko/, Univerzita Istanbul 

/Turecko/, Univerzita „Ovidius“ Constanta /Rumunsko/, Univerzita Valladolid /Španielsko/, 

Univerzita Santiago de Compostela /Španielsko/, Univerzita Málaga /Španielsko/, Univerzita 

Coruňa /Španielsko/, Univerzita Burgos /Španielsko/, Paris Lodron Univerzita Salzburg 

/Rakúsko/, Univerzita Karla Františka v Štajerskom Hradci – Graz /Rakúsko/, Univerzita 

Palackého v Olomouci /ČR/, Metropolitná univerzita v Prahe /ČR/, Masarykova univerzita 

v Brne /ČR/, Západočeská univerzita v Plzni /ČR/, Juhočeská univerzita v Českých 

Budějoviciach /ČR/, Univerzita Rijeka /Chorvátsko/, Univerzita Josipa Juraja Strossmayera 

v Osijeku /Chorvátsko/, Univerzita Bayreuth /SRN/, Daugavpils univerzita /Lotyšsko/, 

Univerzita Vilnius /Litva/ a Univerzita Tartu /Estónsko/. 

 

Na študentskú mobilitu - ŠTÚDIUM v ak. roku 2018/2019 tunajšia fakulta prijala 6 

prichádzajúcich študentov práva, vrátane 1 zahraničného doktoranda, z partnerských univerzít 

zo Španielska, Grécka a Talianska na jedno až dvojsemestrálny študijný pobyt v rámci 
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programu Erasmus+. Študijné pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí v rozsahu 

jedného semestra realizovalo celkom 15 študentov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu v dennej forme štúdia. Študijná mobilita odchádzajúcich študentov práva sa 

uskutočnila v nasledovných krajinách: Taliansko, Francúzsko, Grécko, Estónsko, Poľsko, 

Česká republika a Turecko. 

 

Na študentskú mobilitu - STÁŽ (stáž v rámci štúdia a absolventská stáž) v ak. roku 

2018/2019 fakulta vyslala 3 študentov v dennej forme štúdia (1 študent magisterského 

študijného programu a 2 študentky doktorandského študijného programu) a tiež jednu 

absolventku magisterského štúdia. Vyslaní študenti práva a absolventka tunajšej fakulty 

absolvovali stáž vo vybranom zahraničnom „podniku“  rozsahu 2 – 3 mesiacov (v jednom 

prípade sa uskutočnila stáž v rozsahu až 6 mesiacov u študenta – stážistu vo Veľkej Británii). 

Stáže boli realizované v advokátskych kanceláriách v Českej republike a vo Veľkej Británii a 

v medzinárodných inštitúciách v Slovinsku (Inštitút medzinárodného práva a medzinárodných 

vzťahov na Univerzite Ljubljana) a Českej republike (Ústav štátu a práva Akadémie vied ČR, 

v.v.i. v Prahe). 

 

Mimo programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 tunajšia fakulta nezaevidovala 

žiadnych prichádzajúcich študentov – „freemover“  na študijný pobyt na tunajšej fakulte. 

 

Zamestnanci 
 

V priebehu celého ak. roka výučbu zabezpečovalo 54 interných vysokoškolských 

učiteľov (z toho na plný úväzok 51 učiteľov, na čiastočný úväzok 3 učitelia), ktorých 

kvalifikačná skladba bola nasledovná: 6 profesorov a 1 mimoriadny profesor, 23 docentov, 20 

odborných asistentov s PhD. a CSc., 2 odborní asistenti bez PhD., 2 asistenti bez PhD.  

 

V ak. roku 2018/2019  boli prijatí do pracovného pomeru 2 vysokoškolskí učitelia 

(jeden na Ústav teórie práva Gustava Radbrucha a jeden na Katedru ústavného práva 

a správneho práva). Traja vysokoškolskí učitelia požiadali o rozviazanie pracovného pomeru 

dohodou.  

 

V uplynulom ak. roku fakulta zaznamenala u zamestnancov posun v kvalifikačnom 

raste: 

1. Vedecko-pedagogický titul docent bol udelený: 

(i) 2 vysokoškolským učiteľom z Katedry občianskeho práva, 

(ii) 1 vysokoškolskému učiteľovi z Katedry pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia (habilitácia na Právnickej fakulte TU v Trnave). 

2. Vedecko-pedagogický titul profesor bol udelený:  

(i) 1 docentovi z Katedry ústavného práva a správneho práva (vymenúvacie konanie 

na Právnickej fakulte UK v Bratislave). 

 

V ak. roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+ – mobilita VŠ-pracovníkov 

VÝUČBA sa zúčastnili 2 vyučujúci tunajšej fakulty pracovno-prednáškového pobytu na 

partnerských univerzitách v Španielsku (Málaga) a Chorvátsku (Rijeka). Tunajšia fakulta 

prijala na pracovno-prednáškový pobyt na fakulte celkom 3 prednášajúcich zamestnancov zo 

zahraničných partnerských univerzít - z Poľska (2 prednášajúci z Katovíc) a Španielska 

(prednášajúca a Erasmus koordinátorka na Právnickej fakulte v Burgose). 
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V rámci tohto programu sa realizoval aj druhý typ mobility VŠ pracovníkov  - 

ŠKOLENIE, na ktorú tunajšia fakulta v ak. roku 2018/2019 vyslala na pracovný pobyt 

(školenie) 16 zamestnancov fakulty z radov vyučujúcich, výskumných pracovníkov – 

postdoktorandov a administratívnych zamestnancov. Mobilita – školenie u vyslaných 

zamestnancov fakulty sa uskutočnila v Českej republike (Brno, Praha, Olomouc), Poľsku 

(Rzeszów, Kraków), Španielsku (Málaga) a Grécku (Atény).  

 

O návštevu tunajšej právnickej fakulty a stretnutie s kolegami v rámci realizácie 

mobility školenie VŠ pracovníkov na tunajšej fakulte v Košiciach v ak. roku 2018/2019 

prejavila záujem jedna zamestnankyňa - vyučujúca z poľskej partnerskej univerzity 

v Rzeszówe. 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania 
 

Zákon o vysokých školách ukladá povinnosť aspoň raz ročne umožniť študentom, aby 

sa formou anonymného dotazníka mohli vyjadriť ku kvalite výučby a k pôsobeniu učiteľov. Na 

rozdiel od predchádzajúceho ak. roka, kedy sa upustilo od dotazníkov vypĺňaných  v písomnej 

forme v dôsledku vytvorenia možnosti hodnotenia prostredníctvom dotazníkov prístupných 

v elektronickej forme cez Akademický informačný systém, v ak. roku 2018/2019 sa študenti 

mohli vyjadriť prostredníctvom oboch foriem dotazníkov, písomného i elektronického. Zatiaľ 

čo v písomnej forme dotazníka využilo možnosť vyjadriť sa 262 študentov, v elektronickej 

forme využilo možnosť vyjadriť sa k výučbe celkovo 54 študentov.   

 

Po spracovaní a vyhodnotení údajov budú tieto výsledky predmetom rokovania kolégia 

dekana, ako aj akademického senátu fakulty, a rovnako budú zverejnené na webovom sídle 

fakulty ako v ak. roku 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. V prípade elektronickej formy 

dotazníkov, nízky počet zapojených študentov v zásade neumožňuje robiť relevantné závery 

a poukazuje na obmedzenú výpovednú hodnotu dotazníkov v elektronickej forme cez systém 

AIS. Pokiaľ ide o písomné dotazníky, zapojenie študentov je vyššie, preto dochádza k získaniu 

objektívnejších postrehov, čo umožňuje prijať závery smerujúce k zlepšeniu vzdelávacieho 

procesu na fakulte.    

 

 

Materiálové a informačné zabezpečenie vzdelávania 
 

Informačné zabezpečenie štúdia, vedy a výskumu počas celého ak. roka zabezpečovala 

Univerzitná knižnica UPJŠ a jej pracovisko Právnická knižnica sídliaca v budove Právnickej 

fakulty, Kováčska 26. V ak. roku 2018/2019 bol  knižničný fond rozšírený o 874 knižničných 

jednotiek. Z  finančných prostriedkov samotnej fakulty bolo zakúpených 462 knižničných 

jednotiek. Všetky knižničné jednotky boli hradené z jednotlivých grantov riešených na 

fakulte.  V nákupe sa pokračovalo v nastúpenom trende z predchádzajúceho obdobia, kde sa 

prejavili realizované projekty podporené v rámci štrukturálnych fondov. Z grantu a rozpočtu 

UK pribudlo celkovo 251  knižničných jednotiek. Prírastok prostredníctvom daru predstavoval 

161 kníh. V rámci budovania digitálnej knižnice a prístupe ku službe  eŠtudovňa majú študenti 

offline prístup k digitálnej podobe najžiadanejšej a najvyužívanejšej literatúry.  Od marca 2012 

je v Právnickej knižnici k dispozícii aj čítačka elektronických kníh typu  Amazon Kindle. Od 

roku 2014 na samoobslužné vracanie kníh slúži používateľom bibliobox. 
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Zaujímavou službou je vyhľadávacie rozhranie typu „discovery system“ alebo 

„knižničný google“ Summon nad elektronickými informačnými zdrojmi dostupnými pre UPJŠ 

aj s ponukou zoznamu periodík pre UPJŠ tzv. A-Z list. Portál je pre slovenské vysoké školy 

dostupný v rámci národného projektu NISPEZ IV. Inováciou prešlo i webové rozhranie on-line 

katalógu VuFind. 

 

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku 

– prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III) - skončil v roku 2015, 

MŠVVaŠ SR finančne v rámci európskych fondov zabezpečilo v roku 2017 pokračovanie 

prístupov na ďalšie obdobie k viacerým informačným zdrojom, čím  UPJŠ získala prístup k 16 

odborným databázam. Okrem predplatených databáz knižnica zabezpečovala aj skúšobné 

prístupy k databázam profilovo blízkym a vytypovaným pre rôzne študijné odbory univerzity 

(napr. Cambridge University Press, SocIndex with Fulltext, World Biographical Information 

System Online, International Encyclopedia of Comparative Law Online, EBSCO, Bloomsbury 

Collections, Bloomsbury Cultural History, De Gruyter). Prostredníctvom PrávF majú 

používatelia zabezpečený prístup do databázy ASPI. 

 

Knižnici sa  darí realizovať svoj zámer vytvoriť digitálnu knižnicu - knižničný fond bol 

obohatený aj o elektronické dokumenty získané kúpou a sprístupňované on-line, voľne 

dostupné ( Elibrary, portál nik.cz), resp. prelinkovaním  plných textov titulov vydaných na 

UPJŠ v rámci online katalógu na základe licenčných zmlúv. 

 

Študenti pre prístup k odborným zdrojom využívajú všetky verejné počítače, ktoré sú 

umiestnené v priestoroch knižnice  (11 PC). V priestoroch knižnice je tiež k dispozícii možnosť 

kopírovania prostredníctvom samoobslužného kopírovacieho zariadenia, resp. v prípade 

potreby možnosť tlače. UK pre študentov všetkých fakúlt zabezpečila možnosť bezplatne 

využívať dva samoobslužné skenery zn. e-Scan a BookEye 4. Skenery sú umiestnené 

v priestoroch Filozofickej knižnice na Moyzesovej 9 a v priestoroch Lekárskej knižnice na Tr. 

SNP 1.  V uplynulom roku Právnická knižnica zrealizovala 1103 individuálnych školení pre 

študentov, zameraných na využívanie a prácu s online katalógom UK, odbornými 

elektronickými zdrojmi a k tvorbe záverečných prác. Od februára 2018 bolo v knižnici 

vytvorené miesto pre študentov so špecifickými potrebami, v rámci ktorého títo majú možnosť 

pracovať s dotykovou obrazovkou, ručným skenerom, skenerom na čítanie kníh, skenovacím 

perom  a ukladať si nasnímané údaje  do zvukového záznamu. V priestoroch  Právnickej 

knižnice poskytovalo  svoje služby  aj Európske dokumentačné centrum ako súčasť informačnej 

siete EUROPE DIRECT, ktoré k 16.10.2018 ukončilo svoju činnosť. 

 

  Pokiaľ ide o dostupnosť študijnej literatúry možno skonštatovať, že všetky povinné 

predmety sú zabezpečené aktuálnou literatúrou, ktorej autormi, prípadne spoluautormi sú 

väčšinou učitelia fakulty. Problémovým miestom je zabezpečenie primeraného počtu študijnej 

literatúry pre študentské výpožičky. Fakulta však v súčasnosti nemá alokované finančné zdroje 

na zabezpečenie väčšieho množstva učebníc vydávaných v komerčných vydavateľstvách pre 

tieto účely.    

 

V rámci edičnej činnosti bolo vydaných celkovo 13 titulov, konkrétne:  

-  3 monografie,  

-    9 zborníkov,  

-   1 vysokoškolská učebnica. 
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Z celkového počtu 13 vydaných titulov, ako elektronické dokumenty vyšli 2 monografie 

a 4 zborníky. 

 

Fakulta disponuje dobre vybavenými špecializovanými počítačovými učebňami 

(LB0C01 - 20 počítačov, LB0C02 - 15 počítačov), ale aj učebňami slúžiacimi na výučbu 

klinických predmetov (LBSS01). Jednotliví učitelia majú na katedrách k dispozícii počítače, 

miestnosti P01 až P14 sú vybavené videoprojektormi a počítačovými zostavami. Tento materiál 

bol zabezpečený a je priebežne dopĺňaný najmä zo zdrojov z riešených projektov.   

 

Prácu učiteľom a študentom uľahčoval aj prístup k právnym informačným systémom 

ASPI a EPI. ASPI v plnom rozsahu, EPI v rozsahu: EPI právny systém, Justičná revue, 

komentár k Občianskemu zákonníku, Zákonníku práce a Trestnému zákonu.  

 

Fakulta je pripojená k univerzitnej sieti rýchlosťou 10GB/s, čo umožňuje rýchle 

pripojenie k ďalším databázam, zároveň je celá sieť v rámci jednotlivých objektov fakulty už 

dokončená. Už od roku 2007 možno v rámci univerzity využívať na pripojenie do siete 

SAUNET a následne do internetu i bezdrôtové pripojenie – WiFi (Wireless Fidelity). Prístup 

do siete majú všetci zamestnanci a študenti s aktivovaným emailovým kontom v rámci 

univerzity a potrebným hardwarom.  

 

V konferenčnej miestnosti (LBSS01) je umiestnené video konferenčné zariadenie, 

pomocou ktorého je možné viesť alebo sa pripojiť k video konferencii, zároveň také isté 

zariadenie je inštalované v miestnosti LA0P01. 

 

 

Systém sociálnej podpory študentov 
 

Ťažiskom systému sociálnej podpory študentov boli štipendiá, ktoré sa v ak. roku 

2018/2019 členili na:  

- sociálne štipendiá poskytované podľa vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z., 

- štipendiá pre študentov tretieho stupňa štúdia v dennej forme (podľa § 54 ods. 18 

písm. a) a b) zákona o vysokých školách), 

- motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z vlastných 

zdrojov. 

  

O sociálne štipendium v ak. roku 2018/2019 požiadalo 42 študentov. Z tohto počtu bolo 

sociálne štipendium priznané 34 študentom, 8 študentom nevznikol nárok na sociálne 

štipendium. V uplynulom ak. roku bolo vyplatené sociálne štipendium v celkovej výške 53 655 

€.  

 

Udeľovanie motivačných štipendií sa uskutočnilo na základe Štipendijného poriadku 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo forme prospechových štipendií a výročných 

cien rektora. Prospechové štipendium bolo priznané a vyplatené 72 študentom denného štúdia  

v celkovej výške 31 464 €. Výročná cena rektora bola udelená celkom 23 študentom, a to 4 

študentom za  „Univerzitu bez hraníc“, 3 študentom za mimoriadne študijné výsledky, 14 

študentom za úspešnú reprezentáciu a aktívny podiel na činnosti a rozvoji Univerzity a 2 

študentom pri príležitosti dňa boja za slobodu a demokraciu, spolu vo výške 7 200 €. 

 

Okrem toho bolo podľa Štipendijného poriadku UPJŠ Právnickej fakulty poskytnuté 

motivačné štipendium z vlastných zdrojov 32 študentom v celkovej výške 6 280 €. Z toho 17 
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študentom za vynikajúci prospech počas celého štúdia pri promócii, 11 študentom za 

reprezentáciu fakulty, 2 študentom za umeleckú a športovú činnosť a 2 študentom ako 

jednorazová sociálna podpora.   

 

Popri podpore formou štipendií boli študentom poskytované aj služby študentských 

domovov a jedální. Vzhľadom na to, že kapacita študentských domovov  na Medickej ulici č. 

4 a č. 6 nepostačuje pre potreby Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, bolo zmluvne 

zabezpečené ďalšie ubytovanie v ubytovni KOSMALT na Kysuckej ulici a na Pražskej ulici. O 

ubytovaní študentov v študentských domovoch rozhodovala Ubytovacia komisia, pričom 

poradovníky uchádzačov o ubytovanie zostavovala podľa určených kritérií Študentská 

internátna rada (ŠIR).  

 

2 Ďalšie vzdelávanie  
 

V rámci ďalšieho vzdelávania mala fakulta akreditovaný na obdobie 5 rokov vzdelávací 

program ďalšieho vzdelávania „Právne a ekonomické minimum manažéra“ v rozsahu 80 

hodín. V ak. roku 2018/2019 sa však tento kurz neotvoril.  

 

Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou komorou 

daňových poradcov (SKDP) a tunajšou Právnickou fakultou, bola v júli 2019 zo strany fakulty 

zaslaná ponuka na otvorenie nového vzdelávacieho programu „Základy práva pre daňových 

poradcov“ v rozsahu 84 hodín s možnosťou voľby formy vzdelávania – prezenčne alebo on-

line), avšak vzhľadom na nenaplnenie dostatočného počtu účastníkov kurzu, sa tento vzdelávací 

kurz od septembra 2019 neotvoril. 

 

3 Rigorózne konanie  
 

Absolventi študijného programu v študijnom odbore právo, ktorí získali titul 

„magister“, môžu na právnickej fakulte vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj 

obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo v 11 študijných predmetoch. 

 

V ak. roku 2018/2019 fakulta zaevidovala 153 prihlášok uchádzačov o rigoróznu 

skúšku na tunajšej fakulte. Rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, 

úspešne vykonalo 121 rigorozantov. V jednom prípade bolo z osobných dôvodov 

u rigorozantky na jej vlastnú žiadosť zastavené rigorózne konanie a v ďalšom prípade bolo 

rigorózne konanie u rigorozanta ukončené v dôsledku toho, že nevyhovel ani na opravnom 

termíne rigoróznej skúšky. Rigoróznu skúšku nevykonalo 6 rigorozantov s možnosťou jej 

opakovania na základe písomnej žiadosti o zaradenie do opravného termínu skúšky. 

 

Slávnostná promócia doktorov práv (JUDr.) v ak. roku 2018/2019 sa uskutočnila dňa 3. 

mája 2019, na ktorej si diplomy prevzalo 47 doktorov práv. Úspešným absolventom 

rigorózneho konania na tunajšej fakulte, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostnej promócie, bolo 

umožnené individuálne vydanie diplomu v stanovenom náhradnom termíne v máji 2019, 

v rámci ktorého bolo na fakulte prevzatých celkom 25 diplomov doktorov práv. 
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4 Záver  
 
V ak. roku 2018/2019 sa štúdium na fakulte realizovalo v súlade so zákonom 

o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi univerzity a fakulty. Rozdelenie štúdia 

do dvoch stupňov sa trvalo prejavuje vo väčšom zaťažení vyučujúcich jednak pri vedení 

a oponovaní záverečných prác (bakalárskych a diplomových), ale aj pri ich obhajobách, ktoré 

patria medzi  štátne skúšky. Vzhľadom na to, že takmer vo všetkých študijných predmetoch sú 

vypracovávané záverečné práce, je potrebné kreovať komisie pre štátne skúšky aj 

v disciplínach, ktoré neboli zaradené medzi štátnicové predmety. Kritériá týkajúce sa počtu 

záverečných prác vedených jedným učiteľom viedli k prijatiu organizačných opatrení 

smerujúcich k rovnomernému rozdeleniu vedenia záverečných prác medzi všetkých učiteľov 

fakulty za súčasného zachovania možnosti voľby témy študentmi.  

 

Rozdelenie štúdia do dvoch stupňov je zároveň trvalo dôvodom väčšieho zaťaženia 

študentov, pretože v bakalárskom štúdiu sú výučbová aj skúšobná časť šiesteho semestra 

skrátené, študenti popri postupových skúškach odovzdávajú bakalársku prácu a pripravujú sa 

na štátne skúšky. Táto skutočnosť sa prejavuje nárastom počtu študentov v nadštandardnej 

dĺžke štúdia a zároveň sa ukazuje ako obmedzujúca aj pri výbere a absolvovaní zahraničných 

pobytov v bakalárskom stupni štúdia. 

 

 Štátne skúšky v bakalárskom, ako aj magisterskom stupni štúdia, vrátane obhajob 

záverečných prác boli zrealizované v termínoch určených harmonogramom ak. roka, pričom 

možno konštatovať dobrú pripravenosť študentov a z toho vyplývajúcu ich väčšinovú 

úspešnosť.    

 

Fakulta nepretržite venuje pozornosť kvalifikačnému rastu učiteľov, a to predovšetkým 

pri získavaní vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“. Zvyšovanie priemerného 

veku garantov a spolugarantov spojené s vekovým cenzom pre garantovanie totiž kladie pred 

fakultu náročnú úlohu týkajúcu sa potreby prípravy budúcich docentov a profesorov najmä 

z radov vlastných učiteľov fakulty, z ktorých väčšina už má udelený titul PhD.  

 

Kvalita pedagogického procesu je ovplyvňovaná nielen kvalifikačnou a pedagogickou 

úrovňou vyučujúcich a úrovňou študentov, ale aj kvantitatívnymi faktormi, ako sú počet 

študentov v príslušnom ročníku, počet pedagogických pracovníkov či počet študentov 

v študijnej skupine. V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že zníženie počtu zapísaných  

študentov do prvého ročníka bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia, sa 

pozitívne prejavilo nižším počtom študentov v skupinách, a tým zlepšilo možnosti práce 

učiteľov so všetkými študentmi.   

 

Hoci je vedecko- výskumná činnosť učiteľov pôsobiacich na Právnickej fakulte 

zameraná na čiastkové a konkrétne témy skúmané v rámci osobitných grantových úloh, 

vedľajším pozitívom tejto práce je aj pretavenie nadobudnutých poznatkov do výučbového 

procesu. Diela zostavené v rámci riešenia grantových úloh sú tak obohatením odporúčanej 

literatúry. Je to možné najmä v prípade predmetov, ktoré rozširujú základné poznatky 

nadobudnuté študentmi počas absolvovania povinných predmetov, ako je predštátnicová 

výučba alebo výberové predmety. K aplikácii výsledkov grantových úloh vo vzdelávaní 

dochádza na Katedre dejín štátu a práva (v rámci predmetov Rímske právo, Dejiny štátu a práva 

na Slovensku, Svetové dejiny štátu a práva, Inštitúty súkromného práva), na Katedre 

finančného práva, daňového práva a ekonómie (v rámci predmetov Daňové právo I. a 

predštátnicovej výučby Daňové právo), na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva 
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(v rámci  predmetov Obchodné právo II., Právo obchodných spoločností), na Katedre 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (v rámci predmetov Pracovné právo I., II., 

III.), na Katedre ústavného práva a správneho práva (v rámci predmetov Ústavné právo SR I., 

ako aj v rámci predštátnicovej výučby Ústavné právo), na Katedre trestného práva (v rámci 

predmetov Trestné právo hmotné I., II., Trestné právo procesné I.- III., Alternatívne spôsoby 

výkonu trestov), na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva (v rámci predmetov 

Medzinárodné právo (predštátnicová výučba), Európske právo I., II., Medzinárodné právo 

verejné I., II., Právo medzinárodných ekonomických integračných zoskupení, Súdny systém 

EÚ), na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha (v rámci predmetov Právne myslenie 19. a 20. 

storočia, Teória štátu a práva I., II., Pramene práva, Právna komparatistika, Rétorika pre 

právnikov). Ďalším pozitívom je i vypisovanie tém záverečných prác súvisiacich s témami 

riešených grantových úloh.  

 

 V rámci vzdelávania fakulta úspešne spolupracuje pri výchove absolventov už tradične  

aj s praxou. Príkladom môže byť Ústavný súd Slovenskej republiky, Krajský súd Košice, 

Krajská prokuratúra Košice, Justičná akadémia, Najvyšší kontrolný úrad, advokátske 

kancelárie, notárske úrady, Centrum právnej pomoci, Liga za ľudské práva, Zbor väzenskej 

a justičnej stráže, a iné subjekty, a to nielen v samotnej výučbe (napr. Praktické cvičenia na 

súde, Stážová klinika, Klinika azylového práva), ale aj menovaním odborníkov z praxe do 

štátnicových komisií (sudcovia, prokurátori, advokáti), či spoluorganizovaním vedeckých 

konferencií. Túto spoluprácu s externými spolupracovníkmi z oblasti advokácie obohatilo 

v letnom semestri ak. roka 2018/2019 podpísané Memorandum Slovenskej advokátskej komory 

a Právnickej fakulty UPJŠ o spolupráci pre lepšie vzdelávanie budúcich právnikov, ktorého 

predmetom je spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva 

na ich povolanie a rozvoj klinického právneho vzdelávania.  

 

Zvýšená pozornosť je venovaná obsahu študijných plánov v rámci jednotlivých 

študijných programov. Stále je kladený dôraz na skvalitňovanie ponuky povinne voliteľných 

predmetov a výberových predmetov, čomu napomáha i snaha o periodickú aktualizáciu ponuky 

týchto predmetov. Viaceré z nich majú charakter otvorených predmetov pre viaceré ročníky 

štúdia, čo umožňuje študentom fakulty prispôsobiť svoj študijný plán svojim preferenciám. Je 

nevyhnutné naďalej aktívne sa venovať skvalitňovaniu vzdelávacích procesov, podporovať 

nielen tradičné, ale aj inovatívne formy vzdelávania a pri vzdelávaní zohľadňovať požiadavky 

trhu práce na absolventov práva, najmä ich pripravenosť pri riešení praktických prípadov podľa 

aktuálnej právnej úpravy a na základe nadobudnutých teoretických znalostí.  

 

Študentom pri posilňovaní ich pripravenosti na pôsobenie v praxi napomáhajú popri 

klasických formách výučby, aj inovatívne formy vzdelávania, ktorým sa otvára čoraz väčší 

priestor. Ide o možnosti nadobúdania zručností nevyhnutných na prácu s klientom 

a v spoločnosti ako takej, ako sú právne kliniky, ale aj účasť študentov na rôznych študentských 

súťažiach (moot courtoch), sympóziách či iných, aj mimoškolských, aktivitách. V ak. roku 

2018/2019 sa konal už 12. ročník študentského Sympózia z medzinárodného a európskeho 

práva na tému: Medzinárodné a európske právo v kinematografii, 5. ročník študentského 

Sympózia z obchodného práva na tému: Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a 4. 

ročník študentského sympózia z pracovného práva na tému: Ochrana zamestnanca 

perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0. Účasť študentov na tejto forme študentských 

konferencií zvyšuje ich odbornú vybavenosť, ktorú zúžitkujú nie len pri koncipovaní 

záverečných prác, ale aj pri ich budúcom pôsobení v praxi.  

 



14 

 

V ak. roku 2018/2019 je možné poukázať na niekoľko významných úspechov našich 

študentov, ktorí úspešne reprezentovali fakultu v študentských súťažiach na medzinárodnej 

úrovni v rámci súťaže typu moot court, All- European International Humanitarian and Refugee 

Law Moot Court Competition V Ľubľane zameranej na medzinárodné trestné, humanitárne, 

azylové právo a právo ozbrojených konfliktov, ako aj Central and Eastern European Moot 

Competition 2019 v Luxemburgu zameranej na európske právo. Významný úspech predstavuje 

1. a 2. miesto našich tímov v rámci súťaže Asylum moot court 2019 v Prahe zameranej na 

azylové právo. Neprehliadnuteľné sú úspechy ako ocenenia Študentská osobnosť Slovenska 

roka 2017/2018, ktorá bola udelená študentovi našej fakulty v decembri 2018, ako aj Cena 

Karola Planka za vynikajúce výsledky v publikačnej činnosti. 

 

 V ak. roku 2018/2019 sa Právnická fakulta po dlhej dobe opäť zapojila do česko – 

slovenského kola súťaže ŠVOČ. Na základe fakultného kola, v ktorom súťažilo 6 prác, vybrala 

odborná komisia 2 práce, s ktorými fakultu reprezentovali dvaja študenti na česko – slovenskom 

kole v Plzni, kde sa jednému študentovi podarilo obhájiť 3. miesto v kategórii študentov 

doktorandského študijného programu. Povšimnutia hodná je i skutočnosť, že naši študenti  

využívajú pre rozširovanie svojich vedomostí i aktivity počas letných prázdnin, kde je 

výrazným úspechom ocenenie našich študentov za najlepšie písomné podanie a za najlepší 

celkový projekt v rámci Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike organizovanej 

Európskym centrom pre vesmírne právo v Helsinkách.  


