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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 
2015.  
 
 
I. Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2015 
 

V roku 2015 boli členmi Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty (ďalej aj ako 
„Akademický senát“):  
 
- v zamestnaneckej časti  
JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. - tajomník AS, od 23.3.2015 
Ing. Karolína Červená, PhD. 
JUDr. Miroslav Fico, PhD. – predseda AS  
JUDr. Radomír Jakab, PhD. 
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. - tajomníčka AS, do 23.3.2015 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.  
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  
JUDr. Janka Vykročová, CSc. 
 
- v študentskej časti  
Bc. Michael Gergely  
Ján Ignác Ilčišin – podpredseda AS  
Bc. Tomáš Popík  
Bc. Dana Vaľová  
 

V uplynulom období mal Akademický senát celkom 5 riadnych zasadnutí, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch 2. marca 2015, 23. marca 2015, 11. mája 2015, 21. septembra 2015 a 7. 
decembra 2015. Zasadnutie Akademického senátu sa podľa schváleného plánu zasadnutí 
malo uskutočniť aj dňa 26. októbra 2015. Z dôvodu pokračovania prác na príprave podkladov, 
ktoré mali byť predmetom rokovania predmetného zasadnutia Akademického senátu došlo 
napokon k zrušeniu zasadnutia Akademického senátu plánovaného na 26.október 2015. K 
prerokovaniu materiálov plánovaného zasadnutia Akademického senátu došlo na najbližšom 
riadnom zasadnutí Akademického senátu.   

 
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 návrh dekanky fakulty na vymenovanie Doc. JUDr. Mileny Barinkovej, CSc., 
JUDr. Reginy Hučkovej, PhD. a JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. za prodekanov UPJŠ 
Právnickej fakulty na funkčné obdobie r. 2015-2019 (na svojom zasadnutí dňa 
2.3.2015) 

 schválil návrh dekanky fakulty na vymenovanie členov Vedeckej rady UPJŠ Právnickej 
fakulty na funkčné obdobie r. 2015-2019 (na svojom zasadnutí dňa 2.3.2015) 
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 zvolil za tajomníka Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty JUDr. Radoslava 
Benka, PhD., LL.M. (na svojom zasadnutí dňa 23.3.2015)  

 zvolil JUDr. Jozefa Čorbu, PhD. za zástupcu UPJŠ Právnickej fakulty v Rade vysokých 
škôl SR (na svojom zasadnutí dňa 11.5.2015) 

 vyhodnotil študentský dotazník hodnotenia kvality výučby  

 zvolil kandidátov na členov volebnej komisie pre voľby do Študentskej rady vysokých 
škôl SR  

 
Akademický senát prerokoval, schválil a podieľal sa na príprave týchto predpisov, resp.. 
dokumentov: 
 

 Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty za rok 2014 

 Harmonogram štúdia v akademickom roku 2015/2016 

 Prijímacie konanie  a podmienky pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium 
na magisterský študijný program v študijnom odbore právo pre akademický rok 
2015/2016 

 Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov (denná 
a externá forma) na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 
2015/2016 

 Výročná správa o činnosti UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach za rok 2014 

 Výročná správa o výsledku hospodárenia UPJŠ Právnickej fakulty  za rok 2014 

 Rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na rok 2015  

 Návrh na zmenu podmienok pre prijímanie na externé štúdium na magisterský 
študijný program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2015/2016  

 Návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárnej komisie UPJŠ Právnickej fakulty 
v Košiciach  

 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v 
odbore právo pre akademický rok 2016/2017  

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v 
odbore právo pre akademický rok 2016/2017  

 Harmonogram riadnych zasadnutí AS Právnickej fakulty v zimnom semestri a letnom 
semestri akademického roku 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 2015 boli členmi predmetných komisií:  

 

 Volebná a mandátová komisia: JUDr. Janka Vykročová, CSc. (predsedníčka); JUDr. 
Radoslav Benko, PhD., LL.M. (do 23.3.2015), Doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 
(od 23.3.2015), Ing. Karolína Červená, PhD., Bc. Tomáš Popík a JUDr. Vladimír Filičko  

 

 Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka); Mgr. František 
Bonk; JUDr. Anna Románová, PhD.; JUDr. Janka Vykročová, CSc.; Bc. Michael 
Gergely  

 

 Komisia pre vzdelávaciu činnosť: JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. (predseda), Bc. 
Dana Vaľová, Bc. Tomáš Popík, Mgr. Dušan Rostáš, prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., JUDr. Daniela Lamačková, JUDr. Ľudmila Pošiváková 
(Elbert), PhD., JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Ing. Ladislav Soliar, JUDr. Miroslav Fico, 
PhD., Ján Ignác Ilčišin  

 

 Právna komisia: 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, Bc. Miroslava Kičurová, Bc. Michael Gergely  
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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 predseda Akademického senátu 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 do marca 2015, komunikovala 
aj členka AS UPJŠ v Košiciach za zamestnaneckú časť akademickej obce Ing. Karolína 
Červená, PhD. (členka AS UPJŠ v Košiciach od marca 2015).  

 
V roku 2015 sa uskutočnili dve zasadnutia pléna Rady vysokých škôl Slovenskej 

republiky (ďalej „RVŠ SR“) – dňa 10. júna 2015 v Bratislave a dňa 1. decembra 2015 v Banskej 
Bystrici, na ktorých fakultu zastupoval JUDr. Jozef Čorba, PhD. 

 
II. Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty za rok 2015  
 

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: skrátenie termínu pre odovzdanie bakalárskych prác zo stanoveného termínu 
do 22.4.2016 na termín do 15.4.2016, z dôvodu odbremenenia študentov a lepšej prípravy na 
skúškové obdobie; presadenie myšlienky zvýšenia počtu otázok z logiky na prijímacích 
skúškach; upozornenie na problémy spojené so študentským preukaz ISIC, ktoré vyvstali v 
akademickom  roku 2014/2015, s vedením predmetu Praktické cvičenia na súde, ktoré 
vedenie fakulty pretlmočí vedeniu súdu; návrh možnosti spojenia výučby viacerých predmetov 
v cudzích jazykoch do výučby jedného predmetu v konkrétnom cudzom jazyku, a tým sa 
vyhnúť problému neprihlásenia sa minimálneho počtu študentov potrebných pre otvorenie ich 
výučby, ktorý vedenie fakulty zváži. 

 
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 fakulte v nadchádzajúcich 
akademických rokoch. 
 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, nemožno opomenúť participáciu členov 
študentskej časti AS fakulty, ako aj ich prácu v jednotlivých stálych i ad hoc komisiách AS 
fakulty.  
 
 

Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty 
dňa 22. februára 2016.  
  
 
                                                                            JUDr. Miroslav Fico, PhD., v. r.  

                                            predseda AS 

 


