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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 2016.  
 
 
I. Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v roku 2016 
 

V roku 2016 boli členmi Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj ako 
„Akademický senát“ alebo „AS“):  
 
- v zamestnaneckej časti  
JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. - tajomník AS 
Ing. Karolína Červená, PhD. 
JUDr. Miroslav Fico, PhD. – predseda AS  
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. 
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.  
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  
doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.  
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.  
JUDr. Janka Vykročová, CSc. 
 
- v študentskej časti  
Bc. Jakub Baťko – od 07.11.2016 
Bc. Michael Gergely  
Bc. Ján Ignác Ilčišin – podpredseda AS  
Bc. Tomáš Popík – do 08.06.2016 
Bc. Dana Vaľová  
 

V uplynulom období mal Akademický senát celkom 6 riadnych zasadnutí, ktoré sa uskutočnili v 
dňoch 22. februára 2016, 18. apríla 2016, 2. mája 2016, 19. septembra 2016, 7. novembra 2016 a 5. 
decembra 2016. Zasadnutia Akademického senátu sa konali podľa schválených harmonogramov 
riadnych zasadnutí pre letný a zimný semester kalendárneho roku 2016.   

 
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 UPJŠ Právnickej fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrei 
Olšovskej, PhD. za členku Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty na funkčné obdobie rokov 
2016 – 2019 (na svojom zasadnutí dňa 22.2.2016) 

 vyhlásil doplňujúce voľby do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na 
svojom zasadnutí dňa 19.9.2016) 
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 schválil kandidátov na členov a kandidátov na náhradníkov Volebnej komisie pre voľby do 
Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (na svojom zasadnutí dňa 7.11.2016) 

 schválil návrh na doplnenie členov Volebnej a mandátovej komisie pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na svojom 
zasadnutí dňa 7.11.2016) 

 zvolil členov Volebnej a mandátovej komisie pre doplňujúce voľby do Akademického senátu 
UPJŠ v Košiciach (na svojom zasadnutí dňa 7.11.2016) 

 schválil návrh dekanky UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach na vymenovanie prof. JUDr. Pavla 
Holländera, DrSc. za člena Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na svojom 
zasadnutí dňa 7.11.2016) 

 schválil návrh dekanky UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach na vymenovanie doc. JUDr. Ing. 
Michala Radvana, Ph.D. za člena Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na 
svojom zasadnutí dňa 7.11.2016)      

 zvolil za člena Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty 
v Košiciach Bc. Jána Ignáca Ilčišina (na svojom zasadnutí dňa 7.11.2016)   

 zvolil za člena Právnej komisie Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach Bc. 
Jakuba Baťka (na svojom zasadnutí dňa 7.11.2016)  

 zvolil za člena Komisie pre vzdelávaciu činnosť Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty 
v Košiciach Bc. Jakuba Baťka (na svojom zasadnutí dňa 7.11.2016) 

 prerokoval a zobral na vedomie vyhodnotenie študentského dotazníka hodnotenia kvality 
výučby (na svojom zasadnutí dňa 7.11.2016) 

 schválil doc. JUDr. Radomíra Jakaba, PhD. za člena disciplinárnej komisie UPJŠ Právnickej 
fakulty v Košiciach (na svojom zasadnutí dňa 5.12.2016) 

 schválil členov dočasnej komisie na vypracovanie návrhu Správy o činnosti Akademického 
senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach za rok 2016 (na svojom zasadnutí dňa 5.12.2016) 

 schválil kandidáta na člena a kandidátov na náhradníkov Volebnej komisie pre voľby do 
Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (na svojom zasadnutí dňa 22.2.2016) 
 

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

 

 Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov v dennej a externej forme 
na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2016/2017 (na svojom zasadnutí 
dňa 22.2.2016)  

 Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej forme na ak. r. 
2016/2017 (na svojom zasadnutí dňa 22.2.2016) 

 Študijné programy doktorandského štúdia v dennej a externej forme na ak. r. 2016/2017 (na 
svojom zasadnutí dňa 22.2.2016) 

 Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach za rok 2015 (na 
svojom zasadnutí dňa 22.2.2016) 

 Výročná správa o činnosti UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach za rok 2015 (na svojom 
zasadnutí dňa 18.4.2016) 

 Výročná správa o výsledku hospodárenia UPJŠ Právnickej fakulty za rok 2015 (na svojom 
zasadnutí dňa 18.4.2016)  

 Rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na rok 2015 (na svojom zasadnutí dňa 18.4.2016)  

 Študijné programy Právo – lingvistika UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty (na svojom 
zasadnutí dňa 18.4.2016) 

 Dodatok č. 1 k Štatútu UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty (na svojom zasadnutí dňa 
18.4.2016 

 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty (na svojom 
zasadnutí dňa 18.4.2016) 

 Návrh na zmenu čl. 13 ods. 3 Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty (na 
svojom zasadnutí dňa 18.4.2016) 

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium na 
magisterský študijný program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2016/2017 (na 
svojom zasadnutí dňa 18.4.2016) 

 Harmonogram štúdia v akademickom roku 2016/2017 (na svojom zasadnutí dňa 18.4.2016) 

 Návrh na zmenu Študijného poriadku UPJŠ Právnickej fakulty (na svojom zasadnutí dňa 
2.5.2016) 
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 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné a externé štúdium 
doktorandského študijného programu Medzinárodné právo v akreditovanom odbore štúdia 
3.4.8. Medzinárodné právo pre akademický rok 2016/2017 (na svojom zasadnutí dňa 
19.9.2016) 

 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore 
právo pre študijný program právo na akademický rok 2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 
19.9.2016) 

 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v odbore právo 
pre študijný program právo na akademický rok 2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa 19.9.2016) 

 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore 
právo pre študijný program právo - lingvistika na akademický rok 2017/2018 (na svojom 
zasadnutí dňa 19.9.2016) 

 Harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 
v zimnom semestri akademického roku 2016/2017 (na svojom zasadnutí dňa 19.9.2016) 

 Harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 
v letnom semestri akademického roku 2016/2017 (na svojom zasadnutí dňa 5.12.2016) 

 Ciele národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva (na 
svojom zasadnutí dňa 5.12.2016) 
 
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 2016 boli členmi predmetných komisií:  

 

 Volebná a mandátová komisia: JUDr. Janka Vykročová, CSc. (predsedníčka); Doc. JUDr. 
Martina Jánošíková, Ph.D., Ing. Karolína Červená, PhD., Bc. Tomáš Popík (do 8.6.2016), JUDr. 
Vladimír Filičko, Bc. Ján Ignác Ilčišin (od 7.11.2016) 

 

 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 (do 8.6.2016), Bc. Jakub Baťko (od 7.11.2016), 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., Bc. Ján Ignác Ilčišin  

 

 Právna komisia: Doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. (predseda), JUDr. Jozef Čorba, PhD., doc. 
JUDr. Simona Ferenčíková, PhD., JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Radoslav Benko, PhD., 
LL.M., Bc. Michaela Fabiánová (do 24.5.2016), Bc. Jakub Baťko (od 7.11.2016), Bc. Miroslava 
Kičurová, Bc. 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., prodekanky 
fakulty doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prodekan fakulty JUDr. 
Miroslav Štrkolec, PhD. a predseda Akademického senátu JUDr. Miroslav Fico, PhD. Pravidelne boli 
tiež podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ v Košiciach, ktoré komunikovala členka AS UPJŠ 
v Košiciach za zamestnaneckú časť akademickej obce Ing. Karolína Červená, PhD.  

 
V roku 2016 sa uskutočnilo jedno zasadnutie pléna Rady vysokých škôl Slovenskej republiky 

(ďalej „RVŠ SR“) – dňa 13. decembra 2016 v Nitre. Právnickú fakultu zastupoval JUDr. Jozef Čorba, 
PhD. 
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II. Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty za rok 2016  
 

Študentská časť AS fakulty sa v roku 2016 podieľala na prezentovaní a presadzovaní názorov, 
potrieb či požiadaviek tak jej členov, ako aj na sprostredkovaní názorov ostatných študentov fakulty.  

Jednotliví členovia študentskej časti AS fakulty sa tak výraznou mierou zapájali do diskusií 
vedených na zasadnutiach AS, zaujímali stanoviská a presadzovali názory a postrehy za účelom 
skvalitnenie výučby a udržania vysokého štandardu fakulty v rámci Slovenskej republiky. 

 Členovia študentskej časti AS fakulty nielen hodnotili už existujúce zaužívané spôsoby a 
metódy výučby, ale na druhej strane aj sami vyvíjali činnosť v podobe návrhov prednesených na 
zasadnutiach AS. Členovia študentskej časti AS sa vyjadrovali a iniciovali zmeny v spôsoboch 
vyučovania, návrhy na zmenu dotazníkov týkajúcich sa hodnotenia kvality štúdia (výučby), 
o možnostiach „vypustenia“ predmetov, ktoré študenti považujú za neadekvátne daným skutočnostiam 
vzhľadom na prípravu na štátne skúšky, či naopak podpory zabehnutých a evidentne fungujúcich 
predmetov, o ktoré študenti javia záujem. Členmi študentskej časti AS fakulty bola prezentovaná aj 
myšlienka sprístupnenia predmetov v cudzích jazykoch v rámci celého štúdia, tak bakalárskeho, ako aj 
magisterského stupňa, v nadväznosti načo dekanka fakulty sa predmetnému stanovisku nebránila 
a naopak privítala by ho. Členovia študentskej časti AS fakulty ďalej prezentovali potrebu resp. 
zjednodušenie spôsobu predkladania návrhov zo strany študentov. 

Študentská časť AS sa takisto vyjadrovala resp. iniciovala prípadné zmeny v rokovacom 
poriadku fakulty, pozitívne prijala myšlienku zaradenia nového študijného odboru, čím by sa fakulta 
výrazne odlíšila od konkurenčných fakúlt a obohatila tak svoje možnosti a hlavne zvýšila počty 
záujemcov vzhľadom na dlhodobo klesajúcu tendenciu záujmu o predmetné štúdium. Iniciatíva 
smerovala aj voči spôsobu priebežných hodnotení študentov, pri neobjektívnom hodnotení či zjavnej 
nerovnováhe v rámci náročnosti absolvovania priebežných hodnotení ako aj snaha zapracovania 
termínu „široko koncipovaných otázok“ do študijného poriadku za účelom predchádzania 
neadekvátneho hodnotenia zo strany vyučujúcich.  

Študentská časť AS fakulty prezentovala súhlasné stanovisko ohľadom otázky klinického 
vzdelávania a o možnostiach rozšírenia ponuky predmetov z hľadiska budúcnosti.  

V roku 2016 študentskú časť AS z dôvodu ukončenia štúdia opustil 1 člen, na základe čoho sa 
konali doplňujúce voľby, z ktorých možno konštatovať záujem študentov zúčastňovať sa a hlavne zlepšiť 
či podnietiť zmeny v skvalitnení štúdia. 

Netreba však opomenúť ani participáciu jednotlivých členov AS fakulty v stálych či v ad hoc 
komisiách a ich aktivitu a snahu pri uskutočňovaní, resp. zabezpečovaní priebehu volieb, či poskytnutí 
súčinnosti v rámci zasadnutí predmetných komisií. 

 
 

Prerokované a schválené na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty dňa 13. 
februára 2017.  
  
 
                                                                            JUDr. Miroslav Fico, PhD., v. r.  

                                   predseda AS 

 

 


