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1 Bakalárske a magisterské štúdium
Táto správa o hodnotení úrovne UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty, vo vzdelávacej
činnosti sa vyhotovuje s cieľom zhodnotiť jej stav v uplynulom akademickom roku a využiť
závery hodnotenia pri skvalitňovaní vzdelávacej činnosti vo všetkých študijných programoch,
ktoré fakulta realizuje.
V ak. roku 2020/2021 sa vzdelávanie uskutočňovalo v:
dennej forme štúdia v:




Trojročnom bakalárskom študijnom programe Právo
Štvorročnom bakalárskom študijnom programe Právo poskytovanom v slovenskom,
anglickom a francúzskom jazyku
Dvojročnom magisterskom študijnom programe Právo

externej forme štúdia v:



Štvorročnom bakalárskom študijnom programe Právo
Trojročnom magisterskom študijnom programe Právo.

Prijímanie na štúdium
V ak. roku 2020/2021 sa uskutočnilo prijímacie konanie v študijnom odbore právo
v rámci l. stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj II. stupňa vysokoškolského štúdia, pre prijatie
študentov na štúdium v akademickom roku 2021/2022.
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 2020.
Na dennú formu štúdia v rámci bakalárskeho študijného programu Právo s trojročnou
štandardnou dĺžkou štúdia poskytovanom v slovenskom jazyku boli podľa schválených
podmienok uchádzači prijímaní na základe výsledkov stredoškolského štúdia alebo, v prípade,
že nedosahovali požadovanú úroveň, na základe výsledkov z písomnej 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, ktorá sa konala 10. júna 2021 formou písomného testu, 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, v prípade, že nedosahovali požadovanú úroveň, 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, a preukázali
medzinárodne platný certifikát potvrdzujúci požadovanú úroveň ovládania jazyka, boli prijatí
bez prijímacej skúšky. Niektorí 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 375 uchádzačov (z toho 2 na štvorročný študijný program v SJ, AJ a FJ), z ktorých
bolo prijatých 288 uchádzačov (z toho 0 na štvorročný študijný program v SJ, AJ a FJ). Do 1.
ročníka bakalárskeho štúdia sa zapísalo 165 študentov (3 študenti sa po uznaní skúšok zapísali
do vyšších ročníkov).
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 119 uchádzačov, z ktorých bolo prijatých 113 a do 1. ročníka
bakalárskeho štúdia sa zapísalo 89 študentov (z toho 9 študenti sa po uznaní skúšok zapísali do
vyšších ročníkov).
Počty prihlásených študentov v minulom ak. roku v porovnaní s predchádzajúcimi
naznačujú ustálenú tendenciu počtu prihlásených študentov. 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 128
študentov, prijatých 118 študentov a zapísalo sa 111 študentov (z toho 3 študenti sa po uznaní
skúšok zapísali do 2. ročníka).
Na externú formu štúdia v rámci magisterského študijného programu s trojročnou
dĺžkou štúdia bolo prihlásených 33 uchádzačov, prijatých bolo 30 a zapísalo sa 25 študentov.

Študenti a štúdium na fakulte
Základné pravidlá vzdelávania boli v ak. roku 2020/2021 vymedzené okrem zákona
o vysokých školách aj Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach a Študijným poriadkom UPJŠ
v Košiciach, 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
Pb3d+
PLB4d
351+8
209+5
8
6
25
0
1

Počet prijatých
Zapísaní
Prerušenie
Zanechanie
Vylúčenie
Prestup na ext.štúdium
Prekročenie štandardnej
dĺžky štúdia

2.
Ročník
Bc.
štúdia
Pb3d+
PLB4d
128+5
1
3
5
0
2

3.
Ročník
Bc.
štúdia
PB3d

1.
ročník
Mgr.
štúdia
PM2d

150
2
4
6
4
35

98
88
3
1
2
0
0

2.
Spolu
ročník
Mgr.
štúdia
PM2d

119
3
2
3
0
32

457
704
17
16
41
4
70

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

Počet prijatých
Zapísaní
Prerušili
Zanechali
Vylúčení
Prestup
Prekročenie
štandardnej dĺžky
štúdia

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Spolu
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mgr. Mgr. Mgr.
štúdia štúdia štúdia štúdia štúdia štúdia štúdia
Pb4ne PB4ne PB4ne PB4ne PM3e PM3e PM3e
117
30
147
82
45
41
41
28
16
22
275
14
5
3
1
1
5
0
29
3
1
3
0
0
0
0
7
9
0
0

13
0
0

4
0
0

6
0
9

5
0
0

1
0
0

1
0
5

39
0
14
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Bakalársky študijný program úspešne skončilo 103 študentov denného štúdia
v trojročnom študijnom programe, z toho 12 s vyznamenaním. V externom bakalárskom
štvorročnom študijnom programe ukončilo štúdium 22 študentov.
Magisterský študijný program úspešne skončilo 81 študentov denného štúdia, z toho 3
s vyznamenaním. V externom štúdiu ukončilo trojročný magisterský študijný program 17
študentov.

Študijné programy
Študijné programy a študijné plány v jednotlivých ročníkoch štúdia pre ak. rok
2020/2021 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 zmeny v počtoch študentov, ako aj spoločenské zmeny, prebehlo tak ako
po minulé roky 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. K zásadným zmenám však nedošlo, keďže žiadúce zmeny budú
zapracované do nových dokumentov v rámci úpravy študijných programov v nadchádzajúcej
akreditácii.

Mobility študentov
V akademickom roku 2020/2021 bola UPJŠ Právnická fakulta v Košiciach zapojená do
medzinárodného mobilitného programu ERASMUS+ 2014-2021 so 49 univerzitami v 18
krajinách EÚ (16 krajiny programu – EÚ a 2 krajiny sveta – mimo EÚ).
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 Azúrového pobrežia 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/, Ekonomická univerzita v Krakówe /Poľsko/,
Univerzita Foggia /Taliansko/, Európska univerzita v Ríme /Taliansko/, Univerzita Padova
/Taliansko/, Univerzita „Mediterranea“ v Reggio Calabria /Taliansko/, Univerzita Trento
/Taliansko/, Univerzita Fridricha II /Taliansko/, Univerzita Miskolc /Maďarsko/, Univerzita
Debrecen /Maďarsko/, Univerzita Gáspára Károliho reformovanej cirkvi v Budapesti
/Maďarsko/, Univerzita Istanbul /Turecko/, Univerzita Recepa Tayyipa Erdogana v Rize
/Taliansko/, 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
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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 Riga Stradinš /Lotyšsko/, Univerzita Vilnius /Litva/, Univerzita Tartu /Estónsko/,
Národná univerzita Jurija Feďkovyča v Černoviciach /Ukrajina/ a Petrohradská štátna
univerzita v Petrohrade /Rusko/.
Na študentskú mobilitu - ŠTÚDIUM v ak. roku 2020/2021 tunajšia fakulta prijala na
študijný pobyt v rozsahu jedného až dvoch semestrov celkom 5 prichádzajúcich študentiek
práva z troch partnerských univerzít zo Španielska. Študijné pobyty na partnerských
univerzitách v zahraničí v rozsahu jedného semestra realizovali celkom 4 študenti práva, z toho
3 študenti bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia a 1 študentka
doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Študijná mobilita odchádzajúcich
študentov práva sa uskutočnila v nasledovných krajinách EÚ: Poľsko, Taliansko, Španielsko
a Litva.
Na študentskú mobilitu - STÁŽ (stáž v rámci štúdia a absolventská stáž)
v akademickom roku 2020/2021 fakulta nominovala 2 študentky bakalárskeho študijného
programu v dennej forme štúdia na výkon stáže na Veľvyslanectve SR v Paríži /Francúzsko/
a jednu študentku doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia na absolventskú
stáž na Právnickej fakulte Univerzity Ljubljana /Slovinsko/, avšak z objektívnych dôvodov
(nepriaznivý vývoj pandemickej situácie - COVID-19) boli stáže u týchto študentiek zrušené.
Mimo programu Erasmus+ v ak. roku 2020/2021 tunajšia fakulta nezaevidovala
žiadnych prichádzajúcich študentov – „freemover“ na študijný pobyt na tunajšej fakulte.

Zamestnanci
V priebehu celého ak. roka výučbu zabezpečovalo 52 interných vysokoškolských
učiteľov (z toho na plný úväzok 49 učiteľov, na čiastočný úväzok 3 učitelia), ktorých
kvalifikačná skladba bola nasledovná: 7 profesorov, 20 docentov, 21 odborných asistentov s
PhD. a CSc., 1 odborný asistent bez PhD., 3 asistenti (z toho 1 asistent s PhD. a 2 asistenti
bez PhD.)
V ak. roku 2020/21 boli prijatí do pracovného pomeru vysokoškolskí učitelia: 2 asistenti
(1 na Ústav medzinárodného práva a európskeho práva a 1 na Katedru občianskeho práva), 1
odborný asistent na Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a 1 profesor na
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva. Od 1.11.2020 bol prijatý zahraničný
postdoktorand na Ústav teórie práva Gustava Radbruch. Jednému vysokoškolskému učiteľovi
bol ukončený pracovný pomer z dôvodu uplynutia dohodnutej doby.
V rámci kvalifikačného rastu vedecko-pedagogický titul profesor bol udelený jednému
vysokoškolskému učiteľovi našej fakulty v odboroch habilitačného konania a inauguračného
konania:
1. Medzinárodné právo (Ústav medzinárodného práva a európskeho práva)
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V rámci kvalifikačného rastu vedecko-pedagogický titul docent bol udelený štyrom
vysokoškolským učiteľom našej fakulty v odboroch habilitačného konania a inauguračného
konania:
1. Teória a dejiny štátu a práva – 2x (Katedra dejín štátu a práva a Ústav teórie práva
Gustava Radbrucha),
2. Občianske právo (Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia),
3. Obchodné a finančné právo (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva).
Žiadosť o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore habilitačného
konania inauguračného konania obchodné a finančné právo podal v rámci akademického roka
aj 1 vysokoškolský učiteľ z Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva.
V akademickom roku 2020/2021 v rámci programu ERASMUS+ fakulta sa uskutočnili
výučbové mobility v dištančnej forme počas trvania pandémie koronavírusu u troch
“prichádzajúcich“ VŠ-pracovníkov z dvoch partnerských univerzít v Poľsku, ktorí v letnom
semestri vykonali odborné prednášky z oblasti pracovného práva a ochrany osobných údajov,
trestného práva a daňového práva pre študentov tunajšej fakulty. Do zahraničia nevycestoval
žiaden pedagogický zamestnanec fakulty.
V rámci tohto programu sa realizoval aj druhý typ mobility VŠ pracovníkov ŠKOLENIE, na ktorú tunajšia fakulta v akademickom roku 2020/2021 vyslala na pracovný
pobyt (školenie) jednu administratívnu zamestnankyňu fakulty, ktorá sa zúčastnila
medzinárodného „Staff Week 2021“ zahraničných oddelení na partnerskej Univerzite
Palackého v Olomouci /ČR/. Prijatie zahraničného zamestnanca na školenie sa v uplynulom
akademickom roku neuskutočnilo.

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.
Vzhľadom na preventívne protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19
sa v ak. roku 2020/2021 mohli študenti vyjadriť len prostredníctvom elektronického formulára
prostredníctvom aplikácie Forms. Možnosť vyjadriť sa k výučbe využilo celkovo 35 študentov
dennej i externej formy štúdia.
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, 2018/2019, 2019/2020. V prípade
elektronickej formy dotazníkov, tak ako po minulé roky nízky počet zapojených študentov
v zásade neumožňuje robiť relevantné závery a ovplyvňuje aj výpovednú hodnotu dotazníkov
v elektronickej forme. Akonáhle to pandemická situácia umožní, vedenie fakulty plánuje
obnoviť realizáciu dotazníkového prieskumu v papierovej forme.

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 2020/2021 bol knižničný fond rozšírený o 894 knižničných
jednotiek (kn.j.) vrátane elektronických kníh. Samotná fakulta sa na finančnom zabezpečení
nákupu literatúry podieľala finančnými zdrojmi z jednotlivých grantov riešených na fakulte –
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524 kn.j. Z grantu a rozpočtu UK pribudlo celkovo 198 knižničných jednotiek. Prírastok
prostredníctvom daru predstavoval 119 kníh. Univerzitná knižnica pokračovala v budovaní
digitálnej knižnice pod názvom Virtuálna študovňa prostredníctvom systému MediaInfo (v
spolupráci s CVTI SR), v rámci ktorej sprístupnila študijnú a odbornú literatúru (825
zdigitalizovaných titulov).
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.
V rámci národného projektu „Informačný systém výskumu a vývoja - prístupy do
databázy pre potreby výskumných inštitúcií“ (NISPEZ IV) MŠVVaŠ SR finančne zabezpečilo
pokračovanie prístupov na ďalšie obdobie, čím UPJŠ získala prístup k 10 odborným
databázam. Vďaka projektu „Národná licencia EIZ“, riešenému z úrovne Slovenská národná
knižnica v Martine pre všetky typy knižníc, bola zabezpečená pre UPJŠ multiodborová
databáza Gale Cengage. Okrem predplatených databáz knižnica zabezpečovala aj skúšobné
prístupy k databázam profilovo blízkym a vytypovaným pre rôzne študijné odbory univerzity
(napr. Cambridge University Press, Beck Online, DeGruyter, EBSCO_- MLA International
Bibliography with Full Text, MIT Press, University of Chicago Press ečasopisy, Gale Refrence
Complete, Publicado, SciVal, Harvard Business Review Collection,).
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 bezplatného
využívania dvoch samoobslužných skenerov 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 410 individuálnych školení pre
študentov, zameraných na využívanie a prácu s online katalógom UK, odbornými
elektronickými zdrojmi a k tvorbe záverečných prác. Na základe oslovenia Právnickou fakultou
sa knižnica podieľala na organizácii diplomového seminára v online prostredí prostredníctvom
MS Teams. V knižnici je 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.
Používatelia knižnice majú k dispozícii bibliobox na samoobslužné vracanie kníh.UK
zabezpečila aj v akademickom roku 2020/2021 prístup k citačnému manažérovi Citace PRO.
Pokiaľ ide o dostupnosť študijnej literatúry možno skonštatovať, že všetky povinné
predmety sú zabezpečené aktuálnou literatúrou, ktorej autormi, prípadne spoluautormi sú
väčšinou učitelia fakulty. Študijnú literatúru si študenti môžu zabezpečiť formou študentskej
výpožičky v spolupráci s Univerzitnou knižnicou alebo zakúpením učebníc v komerčných
kníhkupectvách pre tieto účely.
V rámci edičnej činnosti bolo v období akademického roka vydaných celkovo 12
titulov, konkrétne:
- 3 monografie,
- 6 zborníkov,
- 3 učebné texty.
Z celkového počtu 12-tich vydaných titulov:
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- 8 titulov bolo vydaných v tlačenej forme (3 monografie, 2 učebné texty a 3 zborníky)
a z tohto počtu boli 1 zborník a 2 monografie vydané aj ako elektronický dokument,
- 4 tituly boli vydané v elektronickej forme (3 zborníky a 1 učebný text) a publikované na
stránke e-shopu UK UPJŠ v Košiciach: https://unibook.upjs.sk/sk/.
Fakulta disponuje dvoma vybavenými špecializovanými počítačovými učebňami
(LB0C01 - 20 počítačov, LB0C02 - 15 počítačov), ale aj učebňami slúžiacimi na výučbu
klinických predmetov (LBSS01, LB0S02). Jednotliví učitelia majú na katedrách k dispozícii
počítače, miestnosti P01 až P13 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, NovéASPI, EPI, judikaty.info a zakony.judikaty.info, to všetko v rozsahu zakúpených
platných licenčných zmlúv.
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 EDUROAM majú všetci zamestnanci a študenti s aktivovaným emailovým kontom v
rámci univerzity a potrebným hardwarom.
V akad. roku 2020/2021 bola pre využívanie opäť sprístupnená veľká prednášková
miestnosť (poslucháreň LA0P01) po kolaudácii rekonštrukčných prác. Hoci v dôsledku
pandémie nebolo možné využiť jej plný potenciál pre prednáškovú činnosť v rámci
vzdelávacieho procesu, jej nové technické vybavenie v plnej miere schopné zabezpečiť online
spojenie a prenos, bolo mimoriadne užitočné pre rôzne vedecké aktivity ako sú konferencie,
habilitačné a inauguračné konanie, či obhajoby dizertačných prác.
V konferenčnej miestnosti (LBSS01) je umiestnené video konferenčné zariadenie,
pomocou ktorého je možné viesť alebo sa pripojiť k video konferencii pomocou NTI /Národná
teleprezentačná infraštruktúra/ a zároveň v novozrekonštruovanej miestnosti LA0P01 je možné
realizovať online výučbu/živé prenosy/obhajoby pomocou Office365/MS Teams.
V zasadacej
a videoprojektor.

miestnosti

(LA1Z01)

je

umiestnená

veľkoplošná

obrazovka

Systém sociálnej podpory študentov
Ťažiskom systému sociálnej podpory študentov boli štipendiá, ktoré sa v ak. roku
2020/2021 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 2020/2021 požiadalo 33 študentov. Z tohto počtu bolo
sociálne štipendium priznané 26 študentom, 7 študentom nevznikol nárok na sociálne
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štipendium. V uplynulom ak. roku bolo vyplatené sociálne štipendium v celkovej výške 46 230
€.
O tehotenské štipendium v ak. r. 2020/2021 požiadali 4 študentky. Z tohto počtu bolo
tehotenské štipendium priznané 2 študentkám, 2 študentkám nevznikol nárok na tehotenské
štipendium. V uplynulom ak. roku bolo vyplatené tehotenské štipendium v celkovej výške
1 200 €.
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 64 študentom denného štúdia
v celkovej výške 27 840 €. Výročná cena rektora bola udelená celkom 18 študentom, a to 6
študentom za vynikajúce študijné výsledky, 8 študentom za organizáciu testovania na Covid19, 3 študentom za Deň boja za slobodu a demokraciu, 1 študentovi za detskú univerzitu, spolu
vo výške 5 150 €.
Okrem toho bolo podľa Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty
poskytnuté motivačné štipendium z vlastných zdrojov 32 študentom v celkovej výške 6 550 €.
Z toho 19 študentom za vynikajúci prospech počas celého štúdia pri promócii, 4 študentom za
dosiahnuté vynikajúce výsledky vo vede a výskume, 8 študentom za DOD fakulty UPJŠ a 1
študentke 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 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 akademickom roku 2020/2021 fakulta zaevidovala celkom 100 prihlášok uchádzačov
o rigoróznu skúšku na tunajšej fakulte. Rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba
rigoróznej práce, úspešne vykonalo 120 rigorozantov. Rigoróznu skúšku nevykonal jeden
rigorozant, ktorý požiadal o opravný termín rigoróznej skúšky.
Slávnostná promócia doktorov práv (JUDr.) dňa 30.06.2021 sa z kapacitných dôvodov
neuskutočnila kvôli prijatým opatreniam v súvislosti s COVID-19 rešpektujúc „Príkaz rektora
č. 7/2021“. Úspešným absolventom rigorózneho konania bolo umožnené prevzatie diplomu
JUDr. na fakulte a vo výsledku bolo na fakulte individuálne vydaných 93 diplomov doktorov
práv na základe vyžiadania.
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3 Záver
V ak. roku 2020/2021 sa štúdium na fakulte realizovalo v súlade so zákonom
o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi univerzity a fakulty. Štúdium sa
realizuje v dvoch stupňoch, bakalárskom a magisterskom. 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. S ohľadom na vyšší počet
zapísaných študentov v prvom ročníku bakalárskeho stupňa denného štúdia došlo k navýšeniu
počtu študijných skupín zo 6 na 8, aby sa tak zabezpečila lepšia komunikácia medzi vyučujúcim
a študentom pri práci v skupinách na seminároch, ako aj so všetkými študentmi.
Zimný semester ak. roka 2020/2021 bol poznačený nepriaznivou pandemickou
situáciou, čo sa prejavilo v okamžitom prechode z prezenčnej metódy štúdia na dištančnú na
začiatku druhého týždňa výučbovej časti semestra. Využívané tak boli osvedčené elearningové nástroje prístupné v podmienkach UPJŠ, ako je už spomínaná aplikácia MS Teams
a LMS.UPJS, kde každá katedra/ústav využívala vytvorené kurzy podľa vyučovaných
predmetov. V plnej miere tak bola nahradená prezenčná metóda výučby dištančnou metódou,
ktorú možno hodnotiť ako plne zvládnutú. Nepriaznivá pandemická situácia pokračovala aj
v letnom semestri, a preto výučba prebehla v plnej miere dištančnou metódou.
Štátne skúšky v bakalárskom, ako aj magisterskom stupni štúdia, vrátane obhajob
záverečných prác, boli zrealizované v termínoch určených harmonogramom ak. roka. Na
rozdiel od predchádzajúceho ak. roka nebolo potrebné vykonať zmeny v termínoch štátnych
skúšok realizovaných počas letného semestra, keďže počas minulého ak. roka sa osvedčila
realizácia štátnych skúšok aj dištančnou formou prostredníctvom MS Teams a priaznivejšia
pandemická situácia umožnila realizáciu štátnych skúšok od začiatku mája 2021 aj v prezenčnej
forme.
Štátne, postupové a rigorózne skúšky tak boli počas ak. roka realizované
v kombinovanej podobe. Dištančnou formou v zimnom semestri a do konca apríla 2021, ako aj
v prípade písomných skúšok v letnom semestri, a prezenčnou formou v prípade ústnych skúšok
letného semestra od mája 2021 (okrem postupových skúšok pre tretí ročník bakalárskeho stupňa
denného štúdia a 4. ročníka bakalárskeho stupňa externého štúdia). Potvrdila sa tak dobrá
pripravenosť učiteľov a iných zamestnancov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí bez
väčších problémov zabezpečili nie len vzdelávací proces, ale i skúšobný proces za pomoci
elektronických nástrojov. Vo všeobecnosti je tak možné aj napriek počiatočným obavám
konštatovať dobrú pripravenosť študentov a z toho vyplývajúcu ich väčšinovú úspešnosť
v rámci skúškových procesov.
Fakulta nepretržite venuje pozornosť kvalifikačnému rastu učiteľov, a to predovšetkým
pri získavaní vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“. Zvyšovanie priemerného
veku garantov a spolugarantov 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. alebo docent.
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
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literatúry. Je to možné najmä v prípade predmetov, ktoré rozširujú základné poznatky
nadobudnuté študentmi počas absolvovania povinných predmetov, ako je predštátnicová
výučba, povinne voliteľné alebo výberové predmety. Pridanou hodnotou je aj určovanie tém
záverečných prác súvisiacich s témami riešených grantových úloh.
Súčasťou vzdelávania je na Právnickej fakulte aj zapojenie študentov do praktického
vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje na základe úspešnej spolupráce s praxou. Aj v ak. roku
2020/2021 pokračovala spolupráca s Ústavným súdom Slovenskej republiky, Krajským súdom
Košice, Krajskou prokuratúrou Košice, Justičnou akadémiou, Najvyšším kontrolným úradom,
advokátskymi kanceláriami, notárskymi úradmi, Centrom právnej pomoci, Ligou za ľudské
práva, Zborom väzenskej a justičnej stráže, a inými subjektami, a to nielen v samotnej výučbe
(napr. Stážová klinika, Klinika azylového práva), ale aj menovaním odborníkov z praxe do
štátnicových komisií (sudcovia, prokurátori, advokáti), či spoluorganizovaním vedeckých
konferencií. Nadviazaná spolupráca s Veľvyslanectvom SR v Paríži, na základe ktorej mali naši
študenti 4. ročného bakalárskeho študijného programu absolvovať stáž, bola v dôsledku
pandemických obmedzení odložená na ak. rok 2021/2022. Snahou vedenia fakulty o rozšírenie
možností praktického vzdelávania pre študentov je aj realizácia Študentskej právnej poradne
pre obyvateľov Mesta Košice, ktorej spustenie bolo naplánované na október 2021. V podobnom
duchu bolo podpísané memorandum o spolupráci Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
s Najvyšším súdom SR v septembri 2020, ktoré umožní študentom našej fakulty účasť na
bezplatných odborných stážach na pôde Najvyššieho súdu SR.
Zvýšená pozornosť je venovaná obsahu študijných plánov v rámci jednotlivých
študijných programov. Fakulta kladie dlhodobo dôraz na skvalitňovanie vzdelávacieho procesu,
čomu zodpovedajú aj prvé kroky v rámci procesu zosúlaďovania ponúkaných študijných
programov so štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania v súlade
so zákonom 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene
a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci pripravovaných úprav študijných programov je
potrebné zamerať sa na zvýšenie ponuky predmetov s inovatívnymi formami vzdelávania,
zohľadniť vývoj na trhu práce a posilniť samostatnú prácu študenta, ako aj pripravenosť našich
absolventov na praktické riešenie právnych problémov rozvíjaním kritického myslenia
a analytických schopností našich študentov.
Na základe novej právnej úpravy i potreby aktualizácie vnútorných právnych predpisov
nadobudli v septembri 2020 účinnosť aktualizovaný Disciplinárny poriadok Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, ako aj Štipendijný poriadok Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.
V rámci inovatívnych foriem vzdelávania poskytuje fakulta študentom možnosti
prípravy na pôsobenie v praxi v konkrétnej oblasti práva. Študenti tak majú príležitosť zlepšiť
si svoje komunikačné a prezentačné zručností nevyhnutné pre prácu s klientom či pre
fungovanie v spoločnosti ako takej. Na výber tak študenti majú niekoľko právnych kliník, alebo
možnosť zapojiť sa do rôznych študentských súťaží (moot courtov), sympózií alebo iných, aj
mimoškolských, aktivít. V ak. roku 2020/2021 sa konal už 14. ročník študentského Sympózia
z medzinárodného a európskeho práva na tému: Umelá inteligencia z pohľadu práva,
organizovaný Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva, ktorý sa uskutočnil online
formou cez MS Teams. Rovnakým spôsobom bol realizovaný aj prvý ročník študentského
sympózia organizovaného Katedrou finančného práva, daňového práva a ekonómie: Aktuálne
výzvy daňového práva. Aj táto oblasť vzdelávania bola poznačená pandemickou situáciou.
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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.
V rámci inovatívnych foriem vzdelávania je vhodným príkladom pretavenia riešenia
projektovej úlohy do vzdelávacieho procesu Právnický podcast spustený v ak. roku 2020/2021,
v ktorého jednotlivých častiach sa naši doktorandi a vyučujúci snažia poskytnúť prehľadné
poznatky z jednotlivých právnych odvetví cez platformu anchor.fm.
V ak. roku 2020/2021 dosiahli študenti Právnickej fakulty niekoľko významných
úspechov na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni, čím prispeli k šíreniu dobrého mena
fakulty, ako aj UPJŠ v Košiciach. Študenti úspešne reprezentovali fakultu na študentských
súťažiach vnútroštátneho charakteru, ako je Rímsko-právny moot court organizovaný
Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, kde naše študentky prvého ročníka
bakalárskeho stupňa štúdia obsadili 3. miesto. Úspešní boli naši študenti aj na aktivitách
medzinárodného charakteru typu moot court, ako je Česko-slovenský azylový moot court 2021,
ktorý prebehol v dôsledku predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 online dištančnou
formou, kde tím zložený zo študentiek fakulty obsadil 3. miesto. V súťaži o najlepšiu
diplomovú prácu v oblasti daní organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov získali
ocenenie Tax Advisors Award 2020 dvaja študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na
prelome rokov 2020/2021 bola študentka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlásená za
laureátku súťaže Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020 v kategórii
Právo. V tomto smere je rovnako neopomenuteľným ocenenie členov našej akademickej obce,
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc., ktorému rektor UPJŠ v Košiciach udelil Cenu
rektora za významný prínos pre rozvoj vedy v daňovom práve a významnú publikačnú činnosť,
a Mgr. Lucie Bakošovej, PhD., ktorej rektor UPJŠ v Košiciach udelil Cenu rektora za
významný vedecký prínos v oblasti medzinárodného práva reakcie na prírodné a priemyselné
katastrofy a ochrany v čase katastrof.
Neustála snaha fakulty o rozširovanie možností pre študentov porovnať si svoje
nadobudnuté vedomosti, ako aj posilniť svoje prezentačné a osobnostné zručnosti, sa pretavila
do opätovného zapojenia sa fakulty do študentskej súťaže ŠVOČ za rok 2021 (Študentská
vedecká a odborná činnosť), ktorá prebieha v spolupráci s ďalšími slovenskými a českými
fakultami práva. Na základe výsledkov z fakultného kola vybrala odborná komisia 3 práce,
ktorými naše študentky reprezentovali Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v každom stupni
štúdia na česko-slovenskom kole organizovanom Právnickou fakultou Univerzity
Komenského. Finále prebehlo z dôvodu pandemických opatrení kombinovanou formou,
pričom naše študentky magisterského a doktorandského stupňa štúdia obsadili tretie miesto,
každá vo svojej kategórii.
Na základe vyššie uvedených informácií je možné konštatovať, že aj napriek
pandemickým opatreniam bola v ak. roku 2020/2021 zachovaná vysoká úroveň vzdelávacej
činnosti. Zvýšila sa kvalita využívaných e-learningových nástrojov a rovnako i úroveň
využívania dostupných e-learningových nástrojov, ktoré jednotlivé katedry/ústavy plánujú
využívať aj po skončení pandémie.
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