
 Vážení členovia Akademickej obce Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach, Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty Vám podľa § 27 ods. 1 písm. l) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení podáva Správu o svojej činnosti 

v roku 2012.  

 

I. Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2012 

 

V roku 2012 boli členmi Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty:  

 

- v zamestnaneckej časti  

JUDr. Radoslav Benko, LL.M.  

Ing. Karolína Červená, PhD.  

JUDr. Ľubica Demeková, PhD. 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

JUDr. Miroslav Fico, PhD. – tajomník AS 

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  

doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.  

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  

JUDr. Janka Vykročová, CSc. – predsedníčka AS 

 

- v študentskej časti  

Bc. Martin Eštočák   

Ing. Bc. František Lipták 

Bc. Štefan Lazorčák   

Vladimíra Ledecká – podpredsedníčka AS 

 

V uvedenom zložení neplnil Akademický senát svoje úlohy v priebehu celého roku 2012. Bc. 

Martin Eštočák,  Ing. Bc. František Lipták a Bc. Štefan Lazorčák ukončením bakalárskeho, 

resp. magisterského štúdia prestali byť členmi AS. 17. októbra 2012 sa uskutočnili 

doplňovacie voľby na uvoľnené miesta v Akademickom senáte a na základe ich výsledkov sa 

stali členmi AS dňom 22. októbra 2012:  

Michaela Fabianová 

Jozef Halkoci 

Matej Zvalený 

 

17. októbra 2012 sa podpredsedníčkou AS na základe výsledkov volieb členov AS stala 

Vladimíra Ledecká. 

 

Akademický senát  sa vo svojej činnosti riadil zákonom o vysokých školách, Štatútom 

UPJŠ Právnickej fakulty a Rokovacím poriadkom AS UPJŠ Právnickej fakulty.  

V uplynulom období v súlade so schváleným plánom zasadnutí mal Akademický senát 

celkom 6 riadnych zasadnutí, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. februára 2012,  16. apríla 2012, 

11. júna 2012, 24. septembra 2012, 22. októbra 2012 a 3. decembra 2012. 

 

V súlade s pôsobnosťou akademického senátu fakulty, tak ako ju vymedzuje § 27 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení akademický senát  

 schválil dňa 3. decembra 2012 návrh dekanky na vymenovanie členov Vedeckej rady 

UPJŠ Právnickej fakulty na funkčné obdobie r. 2011 – 2015, a to: 

- prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD.   

 - doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD. 



 

 schválil dňa 16. apríla 2012 návrh dekanky na zmenu a doplnenie členov 

Disciplinárnej komisie UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach na funkčné obdobie r. 

2011 – 2015. Za nového člena Disciplinárnej komisie bol schválený JUDr. Tomáš 

Sninčák.   

   

Akademický senát prerokoval a schválil:  

 Poriadok konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác  

 Harmonogram na akad. rok 2012/2013 

 Organizačný poriadok UPJŠ Právnickej fakulty 

 Výročnú správu o hospodárení UPJŠ Právnickej fakulty za r. 2011 

 Rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na r. 2012 

 Dlhodobý zámer rozvoja UPJŠ Právnickej fakulty na r. 2012 až 2017 

 Výročnú správy o činnosti UPJŠ Právnickej fakulty za r. 2011 

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijatie na denné štúdium a externé štúdium  

magisterského študijného programu v študijnom odbore právo pre akademický rok 

2012/2013 

 Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy (denná 

a externá forma) na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 

2012/2013 

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore 

právo pre akademický rok 2013/2014 

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium 

v odbore právo pre akademický rok 2013/2014 

 Harmonogram zasadnutí AS Právnickej fakulty v ZS a LS akademického roku 

2012/2013 

 

Akademický senát prerokoval a zobral na vedomie:  

- Správu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na denné štúdium a externé 

štúdium bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo 

pre akademický rok 2012/2013 

- Správu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na denné štúdium a externé 

štúdium doktorandských študijných programov na UPJŠ Právnickej fakulte 

v Košiciach v akademickom roku 2012/2013 

 

Pred schválením vo Vedeckej rade prerokoval Akademický senát dekankou Právnickej 

fakulty predložené návrhy:  

 študijných plánov pre trojročné BŠ dennej a externej formy štúdia, štvorročné BŠ 

dennej a externej formy štúdia a jednoročné MŠ dennej a externej formy štúdia na ak. 

r.  2012/2013 

 Študijných plánov doktorandských študijných programov na ak. rok 2012/2013 

 

 

Okrem uvedených úloh, ktoré akademickému senátu fakulty zveruje zákon o vysokých 

školách, Štatút UPJŠ Právnickej fakulty a Rokovací poriadok AS UPJŠ Právnickej fakulty, 

podieľal sa Akademický senát na organizovaní volieb zástupcov Akademickej obce UPJŠ 

Právnickej fakulty do AS UPJŠ, ktoré sa uskutočnili dňa 17. októbra 2012. Za člena 

Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za študentskú časť akademickej obce Právnickej 

fakulty bol zvolený: 



Ing. Mgr. František Lipták.  

 

Na každom zasadnutí AS UPJŠ Právnickej fakulty boli podané informácie z rokovaní 

iných orgánov fakulty, ktoré poskytli hlavne dekanka fakulty pani doc. JUDr. Gabriela 

Dobrovičová, CSc., prodekani fakulty a predsedníčka Akademického senátu JUDr. Janka 

Vykročová, CSc. Pravidelne boli tiež podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ, ktoré 

okrem doc. JUDr. Imricha Kanárika, CSc. – predsedu AS UPJŠ v Košiciach, komunikovali 

Vladimíra Ledecká, podpredsedníčka AS UPJŠ a členka Správnej rady UPJŠ v Košiciach 

a tiež Ing. Karolína Červená, PhD. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., zástupca fakulty v Rade 

vysokých škôl Slovenskej republiky referoval o otázkach prerokovaných v RVŠ v období od 

jeho zvolenia dňa 23. mája 2011.  

 

 

II.   Správa o činnosti študentskej časti AS Právnickej fakulty UPJŠ  

 

V roku 2012 bol počet členov Študentskej časti AS Právnickej fakulty UPJŠ doplnený 

o novozvolených členov Michaelu Fabianovú, Jozefa Halkociho a Mateja Zvaleného, ktorí 

boli zvolení za zástupcov študentskej časti akademickej obce v riadnej voľbe. Vzhľadom na 

ukončenie prvého stupňa štúdia a tým i následný zánik mandátu Bc. Štefana Lazorčáka, ktorý 

zastával funkciu podpredsedu AS Právnickej fakulty UPJŠ,  AS senát pristúpil k voľbe 

nového podpredsedu. Z počtu kandidátov- 4, bola za podpredsedníčku AS Právnickej fakulty 

UPJŠ zvolená Vladimíra Ledecká.  

 

V októbri prebehlo stretnutie študentskej časti AS so zástupcami študentov všetkých 

ročníkov, kde sa diskutovalo najmä o problémoch, ktoré vznikli v súvislosti so študijným 

procesom, ale tiež so študentským životom ako takým. Z diskusie so študentmi sme vytvorili 

závery, ktoré budú na najbližší rok našimi cieľmi a prioritou pre naše pôsobenie 

v akademickej samospráve. Taktiež sme riešili aktuálny novovzniknutý otáznik spojený so 

zmenou dĺžky bakalárskeho študijného programu na našej fakulte zo štyroch na tri roky. 

Neistota sa niesla najmä nad prijímacím konaním na magisterský stupeň pre študentov 

končiacich bakalársky stupeň tretím ročníkom. Spracovali sme niekoľko úvah a podnetov 

v snahe riešiť predmetnú otázku, a sekundárne ich prekonzultovali s Prodekanom pre 

pedagogickú činnosť, JUDr. Miroslavom Štrkolcom, PhD.  Spolu s prodekanom sme dospeli 

k riešeniu i mnohých ďalších postrehov z radu študentov (problémy s priebežným 

hodnotením- ich počet, efektivita; komplikácie spojené s harmonogramom semestra; zvýšenie 

aktivity študentov a iné).  

 

Študentská časť AS Právnickej fakulty sa počas semestra i naďalej neformálne 

stretávala v snahe spoločne zadefinovať a riešiť aktuálne podnety z radu študentov. Niektoré 

z otázok, sme sa rozhodli povýšiť na naše dlhodobé ciele. Možno spomenúť najmä otázku 

stravovania študentov, prístupu k literatúre, zvýšenie komfortu študenta na pôde fakulty 

a priblíženie ERASMUS študentských mobilít početnejšej skupine študentov znížením 

výberových kritérií avšak bez poklesu úrovne študentov, ktorí nás reprezentujú v zahraničí. 

 

Vzhľadom na budovanie kolektívneho ducha univerzity, sme sa študentov snažili 

oboznamovať s aktuálnymi a objektívnymi informáciami, ktoré súviseli s dianím na ostatných 

fakultách našej univerzity, najmä v súvislosti s vyostrenou situáciou na Lekárskej fakulte 

UPJŠ, kde študenti v záujme hájiť svoje akademické práva zorganizovali masovú 

demonštráciu, ktorej sa zúčastnila i pomerná časť študentov Právnickej fakulty UPJŠ s cieľom 

podporiť svojich univerzitných kolegov. Vďaku za pomoc s organizáciou a vyjadrením 



podpory prejavil i predseda AS Lekárskej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Sabo Ján, CSc., mim. 

Prof. 

 

Do pozornosti by sme radi uviedli, i aktivitu študentov našej fakulty a ich úspechy za 

posledný polrok. Bc. Jaroslav Čollák získal ocenenie Študentská osobnosť roka v kategórii 

Právo, Juraj Martaus sa umiestnil na prvom mieste v súťaži Esej roka, Simulované 

rozhodcovské konanie vyhral tím v zložení Bc. Ján Somoši , Bc. Dušan Rostáš , Bc. Veronika 

Adamková, a študentka Vladimíra Ledecká bola za podpory Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR nominovaná za historicky prvého reprezentanta Slovenskej republiky na 

Youth G20 Summite, ktorý sa uskutoční v Rusku v apríli 2013. Nemožno tiež opomenúť 

aktívnu účasť našich študentov v rôznych pracovných skupinách, združeniach a organizáciách 

zameraných najmä na zvyšovanie právneho povedomia spoločnosti (vyzdvihnem najmä 

aktívnu publikačnú činnosť pre Forum Publicum, Parlament Právnikov, Učenú právnickú 

spoločnosť a iné). 

 

III.  Správa o činnosti člena Rady vysokých škôl SR za rok 2012 

 

Akademická obec Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je zastúpená v najvyššom 

samosprávnom orgáne akademickej obce Slovenskej republiky – v Rade vysokých škôl (ďalej 

aj RVŠ) JUDr. Marcelom Dolobáčom, PhD., ktorý je súčasne členom Akademického senátu 

fakulty.  

V kalendárnom roku 2012 sa uskutočnili dve zasadnutia RVŠ, a to dňa 19. júla a 4. 

decembra 2012.  

Dňa 19. júla 2012 RVŠ rokovala predovšetkým o predloženej novele zákona 

o vysokých školách. Z najzávažnejších prijatých uznesení dávam do pozornosti odporúčanie 

RVŠ posunúť hranicu maximálneho veku garantov zo súčasných 65 na 70 rokov so 

sprievodným návrhom, aby nebol zákonom obmedzovaný maximálny celkový počet hodín 

úväzku jednotlivých pedagógov.  

Na predmetnom zasadnutí sa okrem vyššie uvedeného taktiež relatívne obsiahlo 

diskutovala iniciatíva Študentskej rady vysokých škôl SR, ktorá požadovala určité odsúdenie 

prideľovania titulov na vysokých školách .  

Prijaté uznesenia RVŠ (výber) : 

i) RVŠ súhlasí s návrhom na vymenovanie: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., Ing. Jaroslav 

Holeček, prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. za členov akreditačnej komisie.  

ii) RVŠ odporúča stanoviť základný rámec realizácie transparentného akreditačného 

procesu tak, aby výsledok akreditačného procesu bol podľa dostupných pravidiel 

predvídateľný. 

iii) RVŠ odporúča posunúť vek garanta študijného programu do 70 rokov veku.  

iv) RVŠ podporuje zámer MŠ SR o skvalitnenie externej formy štúdia a 

zrovnocenenie VŠ vzdelania získané v oboch formách štúdia a navrhuje v 

prechodnom období v oblasti externého štúdia predĺžiť štandardnú dĺžku štúdia v 

externej forme v zmysle návrhu novely zákona o vysokých školách. 

v) RVŠ navrhuje neobmedzovať možnosť zamestnania vysokoškolského učiteľa, 

výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka (ďalej len pracovník) na 

viacerých vysokých školách (neobmedzovať celkový počet hodín). 

 

Rokovanie RVŠ dňa 4. decembra 2012 bolo zamerané na financovanie vysokého 

školstva (metodiku rozpisu dotácií), pričom z pohľadu záujmov našej alma mater 



zarezonovala najmä otázka koeficientu ekonomickej náročnosti, podľa ktorého právnické 

fakulty budú mať opätovne pridelený najnižší koeficient 1,0. S predmetným návrhom som 

i po osobnom stretnutí s dekankou fakulty, doc. JUDr. G. Dobrovičovou, CSc. v mene našej 

fakulty vyslovil nesúhlas, ktorý som ešte pred zasadnutím RVŠ adresoval regionálnemu 

zástupcovi predsedníctva RVŠ – PhDr. Anne Čekanovej, PhD. Zo zasadnutia vyplynulo, že 

s koeficientom ekonomickej náročnosti sú de facto nespokojné takmer všetky vysoké školy 

(najmä) s humanitným zameraním a paradoxne aj vzhľadom na širší nesúhlas sa otázka 

koeficientu pre jednotlivé odbory bližšie neprejednávala, pričom sa vzniesla požiadavka na 

celkové „systematické prehodnotenie“ metodiky, vrátane ekonomického koeficientu 

náročnosti. Významným je návrh na vypustenie koeficientu „KAP“ z metodiky, t.j. 

vypustenie koeficientu týkajúceho sa uplatnenia absolventov v praxi, z dôvodu diskriminácie 

vysokých škôl lokalizovaných v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou.     

Prijaté uznesenia RVŠ (výber) : 

i) RVŠ konštatuje, že predložený návrh rozpočtu nevytvára podmienky pre rozvoj 

vysokých škôl, ponecháva ich na úrovni prežívania. 

ii) Metodika rozpočtu nesleduje proklamované priority vlády a Ministerstva školstva 

v oblasti podpory kvality a podpory oblastí s najvyšším dopytom po absolventoch 

prírodovedných a technických odborov. 

iii) Zvýšiť finančnú alokáciu na VEGA a KEGA.  

iv) Presunúť agendu sociálnej podpory študentov pod rezort Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  

v) RVŠ žiada do budúcnosti zásadne prehodnotiť systém zohľadnenia publikačnej 

činnosti. Odporúča pritom vychádzať z hodnotenia kvality publikačnej činnosti po 

skupinách výskumu podľa kritérií akreditačnej komisie. 

vi) RVŠ ukladá RVT (predseda, podpredsedovia a prof. Terpák, doc. Madarasová 

Gecková) zaoberať sa v spolupráci s MVVaŠ SR otázkami autorského podielu a 

duplicity evidencie a z toho vyplývajúceho započítavania publikácii pre výkon VŠ. 

vii) RVŠ navrhuje vypustiť koeficient KAP z metodiky. 

viii) RVŠ žiada o systematické prehodnotenie koeficientu odboru. 

ix) RVŠ žiada MŠVVaŠ SR o navýšenie rozpočtu na zvýšenie tarifných platov 

učiteľov vysokých škôl (osobitná stupnica č. 3 platových taríf). 

 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty dňa 

18. februára 2013. 

  

       JUDr. Janka Vykročová, CSc.  

                predsedníčka  AS   

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 


