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 2014.
I.

Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2014

V roku 2014 boli členmi Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty (ďalej aj ako
„Akademický senát“):
- 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
Michaela Fabianová
Bc. Vladimíra Ledecká – podpredsedníčka AS
Bc. Tomáš Martaus
Bc. Matej Zvalený
V uvedenom zložení plnil Akademický senát svoje úlohy len do novembra 2014, kedže 5.
novembra 2014 sa v zasadačke Právnickej fakulty uskutočnili voľby do Akademického senátu, na
základe ktorých sa dňa 13. novembra 2014 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu,
členmi ktorého boli:
- v zamestnaneckej časti
JUDr. Radoslav Benko, LL.M.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Miroslav Fico, PhD. – predseda AS
JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. – tajomníčka AS
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.
doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
JUDr. Janka Vykročová, CSc.

- v študentskej časti
Michael Gergely
Ján Ignác Ilčišin – podpredseda AS
Bc. Tomáš Popík
Dana Vaľová
V uplynulom období v súlade so schváleným plánom zasadnutí mal Akademický senát celkom
6 riadnych zasadnutí, ktoré sa uskutočnili v dňoch 24. februára 2014, 17. marca 2014, 19. mája 2014,
22. septembra 2014, 3. novembra 2014 a 15. decembra 2014. V priebehu roku 2014 sa uskutočnili aj 2
mimoriadne zasadnutia, a to 17. februára 2014 a 7. apríla 2014.
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:
 zvolil (dňa 15.12.2014) doc. JUDr. Gabrielu Dobrovičovú, CSc. za kandidátku na funkciu
dekanky UPJŠ Právnickej fakulty na funkčné obdobie 2015-2019
Akademický senát prerokoval, schválil a podieľal sa na príprave týchto predpisov:
 Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty
 Študijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty
 Rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na rok 2014
 Harmonogram štúdia v akad. rok 2014/2015
 Výročnú správu o činnosti UPJŠ Právnickej fakulty za r. 2013
 Výročnú správu o hospodárení UPJŠ Právnickej fakulty za r. 2013
 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore
právo pre akademický rok 2015/2016
 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v odbore
právo pre akademický rok 2015/2016
 Harmonogram riadnych zasadnutí AS Právnickej fakulty v ZS a LS akademického roku
2014/2015
 Návrh na zmenu Poriadku konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na UPJŠ
Právnickej fakulte v Košiciach
 Návrh Podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov (denná a externá
forma) na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2014/2015
 Návrh Prijímacieho konania a podmienok pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium
dvojročného magisterského študijného programu v študijnom odbore právo pre akademický rok
2014/2015
 Správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2013
Akademický senát prerokoval a zobral na vedomie:
 Správu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na denné a externé doktorandské
štúdium v odbore právo na akademický rok 2014/2015
 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 2014/2015
Pred schválením vo Vedeckej rade prerokoval Akademický senát dekankou Právnickej fakulty
predložené návrhy:
 študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej forme na ak. r.
2014/2015 a 2015/2016
 študijných programov doktorandského štúdia v akademických rokoch 2014/2015 a 2015/2016

Akademický senát zriaďuje stále komisie, zmyslom ktorých je okrem iného posilnenie vplyvu
akademickej obce na rozhodovacie procesy v záležitostiach, ktoré zveruje zákon do pôsobnosti
Akademického senátu. V priebehu roku 2014 boli členmi predmetných komisií:



Volebná a mandátová komisia: JUDr. Miroslav Fico, PhD. (predseda), JUDr. Radoslav Benko,
LL.M., JUDr. Ľubica Demeková, PhD., JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Mgr. Vladimír Filičko, Bc.
Matej Zvalený.
Predmetná komisia nepracovala v tomto zložení v priebehu celého roku 2014. Akademický
senát UPJŠ Právnickej fakulty zvolil na svojich zasadnutiach konaných dňa 13. novembra 2014
a 15. decembra 2014 v súlade s čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu týchto
členov komisie: JUDr. Janka Vykročová, CSc. (predsedníčka), JUDr. Radoslav Benko, PhD.,
LL.M., Ing. Karolína Červená, PhD., Bc. Tomáš Popík a JUDr. Vladimír Filičko.



Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predseda), JUDr. Ing. František Lipták,
JUDr. Anna Románová, PhD., JUDr. Ivana Vojníková, JUDr. Janka Vykročová, CSc.
Po voľbách členov komisií (13. novembra a 15. decembra 2015) v zložení: Ing. Karolína
Červená, PhD. (predsedníčka), Mgr. František Bonk, JUDr. Anna Románová, PhD., JUDr.
Janka Vykročová, CSc., Michael Gergely



Komisia pre vzdelávaciu činnosť: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (predseda), Michaela Fabianová,
JUDr. Martina Jánošiková, PhD., doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., Veronika Trojčáková, Filip
Šoltýs, Alica Štérová, Mgr. Jozef Sábo, Ing. Ladislav Soliar, Bc. Matej Zvalený, JUDr. Jana
Žuľová.
Po voľbách členov komisií (13. novembra a 15. decembra 2015) v zložení: JUDr. Radoslav
Benko, PhD., LL.M. (predseda), Dana Vaľová, Bc. Tomáš Popík, Mgr. Dušan Rostáš, prof.
JUDr. Jozef Suchoža, CSc., doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., JUDr. Daniela Lamačková, JUDr.
Ľudmila Pošiváková, PhD., JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Ing. Ladislav Soliar, JUDr. Miroslav
Fico, PhD., Ján Ignác Ilčišin.



Právna komisia: JUDr. Ľubica Demeková, PhD. (predseda), JUDr. Radoslav Benko, LL.M.,
JUDr. Jozef Čorba, PhD., Michaela Fabianová, JUDr. Radomír Jakab, PhD., Prof. JUDr. Jozef
Suchoža, DrSc., JUDr. Janka Vykročová, CSc.
Po voľbách členov komisií (13. novembra a 15. decembra 2015) v zložení: JUDr. Radomír
Jakab, PhD. (predseda), JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr. Simona Ferenčíková, PhD., JUDr.
Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M., Bc. Michaela Fabiánová, Miroslava
Kičurová, Michael Gergely

Na každom zasadnutí Akademického senátu boli podané informácie z rokovaní iných orgánov
fakulty, ktoré poskytli hlavne dekanka fakulty pani doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., prodekani
fakulty a predsedovia Akademického senátu JUDr. Janka Vykročová, CSc. a JUDr. Miroslav Fico, PhD.
Pravidelne boli tiež podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ v Košiciach, ktoré okrem doc. JUDr.
Imricha Kanárika, CSc. – predsedu AS UPJŠ v Košiciach, komunikovali Vladimíra Ledecká,
podpredsedníčka AS UPJŠ v Košiciach 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.

II.

Činnosti študentskej časti AS fakulty

Členovia študentskej časti AS fakulty v uplynulom roku vyvíjali činnosť smerujúcu k skvalitneniu
podmienok štúdia, prezentovali požiadavky, potreby a názory študentov tunajšej fakulty, vyjadrovali sa
k návrhom predneseným na zasadnutiach AS fakulty. Exemplifikatívne možno uviesť zaradenie
predmetu Medzinárodné právo medzi povinne voliteľné predmety (Blok – Štátne skúšky) magisterského
študijného programu dennej a externej formy štúdia, či doplnenie Študijného poriadku Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika, Právnickej fakulty o povinnosť vyučujúcich najneskôr do konca prvého týždňa od
začiatku výučbovej časti príslušného semestra poskytnúť aktualizovaný informačný list a sylabus k
svojmu predmetu, ktoré vďačne uvítali študenti fakulty, vzhľadom na problémy, ktoré vyvstali
v predchádzajúcom akademickom roku.
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, nemožno opomenúť participáciu členov
študentskej časti AS fakulty na tvorbe významných vnútorných dokumentov fakulty, akými sú Štatút
fakulty a Študijný poriadok fakulty, ktoré AS fakulty schválil v roku 2014, ako aj ich prácu v jednotlivých
stálych i ad hoc komisiách AS fakulty. Študentská časť AS fakulty taktiež pozitívne prijala zmenu
prijímacieho konania a ďalších podmienok pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore právo,
vďaka ktorej by sa eventuálne mohol zvýšiť záujem o štúdium na našej fakulty v nadchádzajúcich
akademických rokoch.
Členovia študentskej časti AS fakulty sa počas uplynulého roka stretávali aj mimo zasadnutí AS
fakulty. V prvej polovici roka 2014 sa uskutočnilo neformálne stretnutie zástupcov študentov Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., prorektorom pre
vysokoškolské vzdelávanie a IT, na ktorom boli oboznámení s tvorbou a konsolidáciou Etického kódexu
študenta UPJŠ v Košiciach, možnostiach štúdia v zahraničí, či už v rámci programu ERASMUS+, ako
aj prostredníctvom iných programov cezhraničnej spolupráce. Študentom boli taktiež poskytnuté
informácie o (v súčasnosti realizovanej) ponuke certifikovaných interdisciplinárnych blokov, ktoré
umožňujú študentom tunajšej univerzity nadobudnúť vedomosti z odborov odlišných od ich študijného
odboru.

III.

Zastúpenie v Rade vysokých škôl

V kalendárnom roku 2014 sa uskutočnili dve plenárne zasadnutia Rady vysokých škôl
Slovenskej republiky (ďalej len „RVŠ“), a to 06.marca a 11. decembra 2014, na ktorých zastupoval
Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
K zasadnutiu 06. marca 2014
Predmetom tohto zasadnutia bola predovšetkým diskusia týkajúca sa návrhu metodiky rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014. Taktiež bolo analyzované
nariadenie vlády, ktoré ukladá vysokým školám navýšiť platy svojich zamestnancov o 16 eur. V tomto
smere bolo opätovne zdôrazňované, že školy ale majú pre znížený rozpočet problém platy reálne zvýšiť,
preto niektoré pristúpili k zníženiu osobného ohodnotenia.
RVŠ prijala viacero uznesení, medzi tie závažnejšie patria nasledovné.
RVŠ konštatuje, že predložený návrh rozpočtu nevytvára podmienky pre rozvoj vysokých škôl,
necháva ich na úrovni prežívania. Vyrokované zvýšenie platov pracovníkov vysokých škôl je len fiktívne,
keď nie je podložené zvýšením dotácie.
RVŠ kriticky vníma, že hoci Metodika neobsahuje žiadne významné zmeny oproti minulému
roku, bola predložená oneskorene. To spôsobilo, že verejné vysoké školy sú v trojmesačnom režime
finančného provizória
RVŠ oceňuje, že bola zachovaná finančná alokácia na VEGA a KEGA. Odôvodnenie: účelovo
poskytované finančné prostriedky na výskum, vývoj a inú tvorivú aktivitu sú efektívnejšie využité, keďže
sa financujú len najlepšie projekty predložené a posúdené nezávislou komisiou v príslušnom odbore
RVŠ vyjadruje nespokojnosť s neuplatnením zásadných pripomienok RVŠ k Metodike, najmä
požiadavky znížiť váhu prideľovania dotácií podľa počtu študentov a zvýšiť váhu kvality výstupov z
univerzít a požiadavky prehodnotiť koeficienty odborov.

RVŠ žiada presunúť agendu sociálnej podpory študentov pod rezort Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny. Odôvodnenie: táto agenda vytvára administratívnu záťaž pre VŠ a prostriedky
vyvolávajú dojem zvýšeného objemu prostriedkov venovaných na vysoké školy.
RVŠ žiada MŠVVaŠ urobiť audit dopadov Metodiky na činnosť a správanie sa vysokých škôl
a zásadnú úpravu Metodiky na základe jeho výsledkov. RVŠ žiada osobitne o systematické
prehodnotenie KO.
RVŠ navrhuje pre účely hodnotenia kvality publikácií pri jej evidencii zavedenie písmena
vyjadrujúceho zaradenie publikácie podľa hodnotenia kvality publikačnej činnosti po skupinách odborov
podľa kritérií Akreditačnej komisie (A, B, C, D; E pre nezohľadňované) a v predstihu takto prehodnotiť
publikácie od roku 2011 na jej započítanie do budúcoročného rozpisu dotácie VVŠ.
RVŠ schvaľuje predložený návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2014 pri zakomponovaní požadovaných zmien.
RVŠ žiada o každoročný nárast podpory výskumu a vývoja aj z verejných zdrojov. RVŠ žiada
MŠVVaŠ, aby popri podpore zapojenia do výskumu a inovácií ostala zachovaná aspoň súčasná miera
podpory excelentného základného výskumu. RVŠ žiada o neodkladné vypísanie všeobecnej výzvy
APVV pre podporu excelentného výskumu. RVŠ žiada o vyhodnocovanie efektívnosti výstupov
projektov aplikovaného výskumu a inovácií, financovaných z verejných zdrojov.
K zasadnutiu 11. decembra 2014
Predmetom zasadnutia, ktorého sa zúčastnil aj minister MŠVVaŠ Juraj Draxler, MA., bol okrem
iného aj metodika delenia dotácií a návrh štátneho rozpočtu na r. 2015 pre verejné vysoké školy.
Prof. Smieško uviedol tému vedy a výskumu s tým, že štát by mal podporovať vedu a výskum
prostredníctvom APVV a štátnych programov, štátne programy boli v roku 2010 utlmené, čiže zo
štátneho rozpočtu zostáva len agentúra APVV, ktorá však nemá stabilné financovanie. Keď sa potom
vyhlási všeobecná výzva, prihlási sa veľmi veľa projektov, ale úspešnosť je pre nedostatok financií veľmi
malá, uspeje 10 – 20 percent projektov. APVV je uznávaná grantová agentúra, lebo agentúry VEGA a
KEGA nie sú všeobecne prístupné - je to vnútorný súťažný spôsob rozdeľovania financií VŠ na vedu a
výskum. APVV má t.r. stav financií zhruba na úrovni minulého roka. Všeobecná výzva je vyhlasovaná
sporadicky, v roku 2015 zrejme tiež nebude. Takáto nestabilita prostredia spôsobuje mnohé problémy
vo financovaní vedy.
Minister Juraj Draxler deklaroval, že vníma túto situáciu ako veľmi problematickú. Avšak APVV
ako systém nemôže pretrvávať, potrebuje určitú inštitucionálnu stabilitu. Pripomenul, že aj v médiách
odznelo, že ministerstvo chce vytvoriť nový grantový systém. To, ale neznamená, že to bude
direktívnym spôsobom, bez spoločnej porady. Avizoval, že čo najskôr vytvorí pracovné skupiny, aby sa
spoločne diskutovalo o tom, ako môže fungovať efektívny grantový systém. V politickom prostredí, keď
sa hovorí o APVV, tak sa to berie ako inštitúcia, ktorá akosi nefungovala.
Aj na tomto zasadnutí RVŠ“ prijala viacero uznesení, medzi tie závažnejšie patria nasledovné.
Rozpočet na vedu, výskum a inovácie odráža celkovú kritickú situáciu vo financovaní VŠ. RVŠ
SR žiada, aby Vláda SR urýchlene uskutočnila razantné kroky na nápravu stavu a zmenu nezdravých
trendov vo financovaní vedy, výskumu a inovácií na Slovensku.
RVŠ žiada MŠVVaŠ bezodkladne:
a) zvýšiť verejné výdavky na vedu a výskum ako podiel na HDP (teraz 0,6 %), aby sa vytvoril
priestor pre splnenie záväzku vlády dosiahnuť mieru financovania vedy a výskumu na úrovni
priemeru štátov EÚ do r. 2020 (teraz 1,8 %).
b) zvýšiť podporu základného a aplikovaného výskumu ako východiskového predpokladu
zabezpečenia kvality vzdelávania a hlavného zdroja inovácií.
c) zabezpečiť transparentný a rovnoprávny prístup VŠ v rámci grantových schém pre posilnenie
efektívnej spolupráce medzi podnikateľským a akademickým sektorom.
d) zabezpečiť finančnú podporu prevádzky infraštruktúry vybudovanej z OPVaV.

e) zjednodušiť pravidlá čerpania prostriedkov z grantov.
RVŠ SR žiada Vládu SR o urýchlené novelizovanie zákona o verejnom obstarávaní. Súčasný
zákon vedie k nehospodárnemu využívaniu finančných prostriedkov, k znemožneniu reagovať na
aktuálnu ponuku nižších cien kvalitného tovaru a služieb na rýchle zabezpečenie aktuálnych potrieb VŠ.
Zbytočne zdĺhavá a zložitá administratíva robí systém neefektívnym a postupne nefunkčným. Osobitne
je prekážkou pri rozvíjaní tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, kde sa jednotlivé typy výdavkov z
podstaty tvorivého bádania nedajú dopredu presne naplánovať.
RVŠ SR:
a) vyjadruje zásadnú nespokojnosť s výškou schváleného rozpočtu na VVŠ a ŠVŠ na rok 2015.
Rozpočet nielenže nevytvára podmienky na rozvoj VŠ, ale hrozí, že viaceré VŠ nebudú mať
financie ani na základné pokrytie hlavných činností.
b) b)dôrazne žiada zvýšiť podiel finančných prostriedkov na vysoké školy vyjadrených
v percentách HDP aspoň na úroveň ostatných štátov V4. RVŠ SR zároveň upozorňuje, že Vláda
SR sa zaviazala v dlhodobom horizonte dosiahnuť podiel výdavkov na celé školstvo (teraz 3,8
%) na úroveň priemeru členských krajín EU (teraz 5,3 %).
RVŠ SR:
a) vyjadruje znepokojenie, že MŠVVaŠ doteraz nepredložilo Metodiku delenia dotácií na rok 2015,
čo opäť vedie k rozpočtovému provizóriu.
b) žiada o predloženie Metodiky pre rok 2015 do 31.12.2014.
c) žiada v Metodike pre rok 2015 znížiť váhu prideľovania dotácií podľa počtu študentov a zvýšiť
váhu kvality medzinárodných výstupov tvorivej činnosti.
d) žiada uskutočniť analýzu dopadov súčasnej Metodiky so zastúpením reprezentácií vysokých
škôl.
e) žiada pripraviť pre rok 2016 zásadne novú koncepciu metodiky založenú na kvalite výstupov v
medzinárodnom porovnaní, na diferencovanom prístupe podľa skupiny oblastí výskumu a
poslaní vysokej školy, s prehodnotením koeficientov odborov, v termíne do 31.5.2015.

Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty dňa 2.
marca 2015.
.
JUDr. Miroslav Fico, PhD.
predseda AS

