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Vážení členovia akademickej obce Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty 
(ďalej označujeme ako „právnická fakulta“ alebo „fakulta“) 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 2019.  
 
I. Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za rok 

2019 
 
V roku 2019  boli členmi akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj 
ako „Akademický senát“ alebo „AS fakulty“):  
 
- za zamestnaneckú časť akademickej obce: 

 JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.  (do marca 2019 a zároveň do marca 2019 predseda AS 
fakulty)     .  

 doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 
 doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (do mája 2019) 
 JUDr. Diana Treščáková, PhD. (do augusta 2019) 
 doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.         
 JUDr. Jozef Sábo, PhD.  (od marca 2019 zvolený za predsedu AS fakulty) 
 JUDr. Miroslav Fico, PhD.         
 doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.       
 JUDr. Monika Seilerová, PhD.     
 Ing. Karolína Červená, PhD.         
 JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.     
 JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL        

 
 

- za študentskú časť akademickej obce: 
 Bc. Lukáš Tomaš (od marca 2019 zvolený za tajomníka AS fakulty)   
 Bc. Adam Ševčovič         
 JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD. (do augusta 2019) 
 Júlia Hoffmanová      
 Mgr. Adrián Lukáčik (podpredseda AS fakulty)     

    
Akademický senát vo vyššie uvedenom zložení mal celkovo osem (8) zasadnutí AS, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch: 11. február 2019, 04. marec 2019, 11. marec 2019, 01. apríl 2019, 06. máj 
2019, 03. jún 2019, 16. september 2019 a 02. december 2019. Riadne zasadnutia Akademického 
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senátu sa konali podľa schválených harmonogramov riadnych zasadnutí pre letný a zimný 
semester kalendárneho roku 2019.   
 

Na týchto svojich zasadnutiach v súlade s pôsobnosťou AS fakulty, tak ako ju vymedzuje § 27 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení 

Akademický senát: 

 zvolil za členku Ekonomickej komisie Patríciu Martončíkovú (na svojom zasadnutí dňa 
11. februára 2019), 

 schválil návrh na prodekanov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej 
fakulty: doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. za Prodekana pre rozvoj a zahraničné 
vzťahy; JUDr. Ľudmily Elbert, PhD. za Prodekanku pre vzdelávanie; doc. JUDr. 
Radomíra Jakaba, PhD. za Prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské 
štúdium a ďalšie vzdelávanie a to na funkčné obdobie rokov 2019-2023 (na svojom 
zasadnutí 04. marca 2019), 

 schválil návrh dekana fakulty na vymenovanie za členku Disciplinárnej komisie fakulty 
pre študentov: doc. JUDr. Simony Ferenčíkovej, PhD. (na svojom zasadnutí 01. apríla 
2019),  

 schválil návrh dekana UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na schválenie na 
vymenovanie členov Vedeckej rady UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na funkčné 
obdobie rokov 2019 – 2023 (na svojom zasadnutí  01. apríla 2019):  

o prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,  
o doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.,  
o prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.,  
o prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.,  
o doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,  
o doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.,  
o doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.,  
o JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.,  
o prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.,  
o doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.,  
o prof. JUDr. Ján Husár, CSc.,  
o JUDr. Tomáš Illeš,  
o doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.,  
o doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.,  
o prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.,  
o JUDr. Peter Koromház,  
o doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.,  
o doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.,  
o prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,  
o prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.,  
o doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.,  
o prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.  
o JUDr. Jozef Sábo, PhD.,  
o doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.,  
o prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.,  
o JUDr. Imrich Volkai,  
o doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 
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 zvolil osobitnú volebnú komisiu pre voľby zástupcu fakulty v Rade vysokých škôl a na 
účel organizačného zabezpečenia voľby: doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.; JUDr. et 
Bc. Dominika Becková; Bc. Adam Ševčovič. (na svojom zasadnutí dňa 06. mája 2019) 

 zvolil za členku Právnej komisie: doc. JUDr. Alena Krunkovú, PhD. (na svojom 
zasadnutí dňa 06. mája 2019), 

 schválil doplňujúci návrh dekana UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na schválenie 
členov Vedeckej rady UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na funkčné obdobie rokov 
2019 – 2023: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (na svojom 
zasadnutí 16. septembra 2019), 

 zvolil zástupcov AS fakulty v pracovných komisiách pre prípravu vnútorných predpisov 
fakulty a to do Pracovnej skupiny pre prípravu Študijného poriadku: Bc. Marko Mašan, 
Bc. Michaela Mauerová, JUDr. Jozefa Sába, PhD, do Pracovnej skupiny pre prípravu 
Štipendijného poriadku: Júlia Hoffmanová a JUDr. Miroslav Fico, PhD. a do Pracovnej 
skupiny pre prípravu Disciplinárneho poriadku: Bc. Matúša Ridzoňa a doc. JUDr. 
Simonu Ferenčíkovú, PhD (na svojom zasadnutí dňa 02. decembra 2019). 

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

 správa o činnosti AS fakulty za rok 2018 (na svojom zasadnutí dňa 04. marca 2019), 
 návrh študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej 

forme na ak. r. 2019/2020 (na svojom zasadnutí dňa 11. februára.2019),  
 návrh študijných programov  doktorandské III. st. v dennej a externej forme na ak. r. 

2019/2020 (na svojom zasadnutí dňa 11. februára.2019), 
 harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020 (na svojom zasadnutí 01. apríla 

2019), 
 podmienky prijatia na denné štúdium a externé štúdium na magisterský študijný 

program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2019/2020 (na svojom zasadnutí 
01. apríla 2019), 

 podmienky prijatia na doktorandské študijné programy (denná a externá forma) na 
UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2019/2020 (na svojom 
zasadnutí 01. apríla 2019), 

 Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2018 (na svojom zasadnutí 06. mája 
2019), 

 Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2018 (na svojom zasadnutí 06. mája 2019), 
 rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na rok 2019 (na svojom zasadnutí 06. mája 2019), 
 stanovil maximálnu výšky štipendia z vlastných zdrojov fakulty na akademický rok 

2019/2020 v sume 300,- € na študenta na akademický rok 2019/2020 (na svojom 
zasadnutí 06. mája 2019), 

 návrh študijného programu TPd - Trestné právo doktorandské III. st., (denná a externá 
forma) (na svojom zasadnutí dňa 03. júna 2019), 

 návrh na stanovenie maximálnej výšky štipendia z vlastných zdrojov fakulty na 
akademický rok2019/2020 v sume 1 000,- € na študenta na akademický rok 2019/2020 
(na svojom zasadnutí dňa 16. septembra 2019), 

 podmienky pre prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na bakalárske 
štúdium pre študijný program Právo poskytovanom v slovenskom jazyku 
v akademickom roku 2020/2021 (denná a externá forma) (na svojom zasadnutí dňa 16. 
septembra 2019), 
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 podmienky pre prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie pre študijný 
program Právo poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v 
akademickom roku 2020/2021 (denná forma) (na svojom zasadnutí dňa 16. septembra 
2019), 

 Dodatok č. 1 k Poriadku konania rigoróznych skúšok na UPJŠ, Právnickej fakulte 
v Košiciach (na svojom zasadnutí dňa 16. septembra 2019). 

 
 
AS fakulty 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 2019 boli členmi predmetných komisií:  
 

 Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka), JUDr. Anna 
Vartášová, PhD., JUDr. František Bonk, PhD., Patrícia Martončíková (od februára 
2019), 

 Komisia pre vzdelávaciu činnosť: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. 
(predsedníčka), prof. JUDr. Ján Husár, CSc., doc. JUDr. Tibor Seman, PhD., JUDr. 
Daniela Lamačková, JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD., Bc. Lukáš Tomaš, Júlia 
Hoffmanová, Mgr. Adrián Lukáčik, Bc. Marko Mašan, 

 Právna komisia:  doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.  (do mája 2019),  JUDr. JCLiC. Tomáš 
Majerčák, PhD. (od mája 2019 predseda), JUDr. Alenu Krunková, PhD. (od mája 2019),  
JUDr. Monika Seilerová, PhD. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD, Mgr. Ivan Kundrát, 

 Volebná a mandátová komisia: JUDr. Miroslav Fico, PhD (predseda), JUDr. Žofia 
Mrázová, PhD., MCL a Bc. Adam Ševčovič. 

 
- Vo vzťahu k ďalším otázkam sa AS fakulty: 

 zaoberal problematikou študentských dotazníkov na zasadnutí AS fakulty konanom dňa 
02. decembra 2019. V rozprave vystúpila prodekanka pre vzdelávanie JUDr. Ľudmila 
Elbert, PhD., ktorá uviedla, že do dotazníkov bola zavedená kolónka hodnotenia 
školiteľa diplomovej práce, pričom možnosť hodnotenia bola daná len pre predmety, 
ktoré študenti reálne absolvovali. Predsedníčka Komisie pre vzdelávaciu činnosť doc. 
JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. predniesla stanovisko komisie k študentským 
dotazníkom uvedené v uznesení KVČ č. 13/2019. Následne AS fakulty odporučil 
vedeniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty realizovať 
študentské dotazníky pre akademický rok 2019/2020 v papierovej forme. Zároveň AS 
fakulty odporučil vedeniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej 
fakulty, pri príprave koncepcie študentských dotazníkov pre akademický rok 2019/2020 
vychádzať aj zo záverov Komisie pre vzdelávaciu činnosť (uznesenie 60/2019 zo dňa 
02. decembra 2019). 

Na každom zasadnutí Akademického senátu boli podané informácie z rokovaní iných orgánov 
fakulty, ktoré poskytol hlavne dekan doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. a prodekani 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.  

Pravidelne boli podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ v Košiciach, ktoré komunikovali 
členovia AS UPJŠ v Košiciach predovšetkým doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.,  Ing. 
Karolína Červená, PhD., Bc. Lukáš Tomaš. 
  



5 
 

II. Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty za rok 2018  
 
Počas roka 2019 zastupovali študentskú časť akademickej obce v AS fakulty študenti a 
študentky všetkých troch stupňov štúdia: Bc. Adam Ševčovič, JUDr. Bc. Dominika Becková 
(do 22.08.2019), Júlia Hoffmanová (od 23.08.2019), Bc. Lukáš Tomaš (tajomník AS fakulty 
od 11.03.2019) a Mgr. Adrián Lukáčik (podpredseda AS fakulty), ktorí sa aktívne zúčastňovali 
na zasadnutiach AS a na práci v jednotlivých komisiách AS. 
 
Študentská časť AS fakulty vnímala ako zásadnú potrebu získavania a zohľadnenia názorov 
študentov a študentiek na kvalitu výučby, vyučujúcich a materiálne podmienky štúdia. 
Študentská časť ocenila zber anonymných dotazníkov v papierovej forme, ktorá sa osvedčila 
ako najefektívnejší spôsob. Na vyhodnocovaní študentských dotazníkov za ak. rok 2018/2019 
v priebehu augusta sa zúčastnili členovia študentskej časti AS Bc. Lukáš Tomaš a Mgr. Adrián 
Lukáčik. Zároveň na zasadnutiach AS ako aj v rámci Komisie AS pre vzdelávaciu činnosť 
prezentovali členovia a členky z radov študentov pripomienky a návrhy na zlepšenia získavania 
spätnej väzby od študentov. Podľa študentskej časti AS je potrebné upraviť anonymné 
dotazníky za účelom zvýšenia ich výpovednej hodnoty a adresnosti. Popri hodnotení štúdia 
prostredníctvom anonymných dotazníkov bolo odporúčané zvážiť aj vykonanie kvalitatívnych 
prieskumov. 
 
Študentská časť sa najmä aktívne zapájala do diskusií o obsahu študijných programov a 
vyjadrila presvedčenie o potrebe rešpektovať systémové väzby pri výučbe jednotlivých 
predmetov. Pri študijnom programe v magisterskom stupni štúdia ocenili včlenenie 
problematiky zmeniek do predmetu Právo cenných papierov ako pozitívny krok pre zvýšenie 
komplexnosti výučby cenných papierov. 
 
Na zasadnutí AS a Komisie pre vzdelávaciu činnosť boli taktiež prezentované pripomienky k 
výučbe predmetu Praktické cvičenia na súde a praktickej výučbe ako takej. Študentská časť 
pozitívne hodnotila, že v rámci študijného plánu magisterského stupňa štúdia došlo k presunu 
predmetu Praktické cvičenia na súde do 2. ročníka. Zároveň však poukázala, že je potrebné sa 
zamyslieť nad kvalitatívnou stránku tohto predmetu. Študenti a študentky tiež navrhli posilniť 
stážový program a zvážiť napríklad sprostredkovanie stážovej činnosti na súdoch. 
 
V diskusii o študijných plánoch pre doktorandské študijné programy boli predložené návrhy na 
zmeny v štruktúre vedeckej časti, pedagogickej časti a časti ďalšie aktivity. Na základe 
študentských pripomienok boli aktivity z časti ďalšie aktivity (Účasť na prednáškach 
/seminároch so zahraničným lektorom; Absolvovanie zahraničného výskumného alebo 
študijného pobytu; Spoluorganizácia vedeckej konferencie; Jarná škola doktorandov UPJŠ) 
začlenené do vedeckej časti a pedagogickej časti. Prezentovali vedeniu fakulty pripomienku k 
výučbovej časti v externej forme doktorandského štúdia, ktoré sa vykonáva rovnako ako pri 
dennej forme štúdia prezenčne v pracovných dňoch. 
 
Do pôsobnosti študentskej časti patrí delegovanie zástupcov študentskej obce na rokovanie 
Vedeckej rady fakulty. V roku 2019 boli na prerokovanie študijných programov vo Vedeckej 
rade fakulty prizvaní  Mgr. Ivan Kundrát, Bc. Ivan Vaňa, Matúš Ridzoň a Mgr. Adrián Lukáčik. 
Na prerokovanie študijného programu Trestné právo (III. stupeň) boli na rokovanie Vedeckej 
rady fakulty prizvaní Bc. Adam Ševčovič a Bc. Lukáš Tomaš. 
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Návrh správy o činnosti AS fakulty za rok 2019 bol spracovaný:   

Komisiou pre spracovanie správy o činnosti AS fakulty za rok 2019 na základe uznesenia            
AS fakulty č. 18/2020 zo dňa 10. februára 2020. 

 
Prerokované a schválené:  
na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty konanom dňa 15. decembra 2020. 
 
 
 
 
 

..................................................... 
 

JUDr. Jozef Sábo, PhD.,  
predseda Akademického senátu Právnickej fakulty  

UPJŠ v Košiciach 


