
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 

 

Akademického senátu  
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty 

za rok 2020 
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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 2020.  
 
I. Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach  
 
V roku 2020  boli členmi akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj 
ako „Akademický senát“ alebo „AS fakulty“):  
 
- za zamestnaneckú časť akademickej obce:  .  

 doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 
 doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.         
 JUDr. Jozef Sábo, PhD.  (predseda AS fakulty) 
 doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.         
 doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.       
 JUDr. Monika Minčičová, PhD.     
 Ing. Karolína Červená, PhD.         
 JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.     
 JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL        

 
- za študentskú časť akademickej obce: 

 Mgr. Lukáš Tomaš (tajomník AS fakulty)   
 Mgr. Adam Ševčovič         
 Júlia Hoffmanová      
 Mgr. Adrián Lukáčik  (podpredseda AS fakulty)     

  
Akademický senát vo vyššie uvedenom zložení mal celkovo šesť (6) zasadnutí AS, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch: 10. február 2020, 13. mája 2020, 03. júla 2020, 22. septembra 2020, 26. 
októbra 2020, 15. decembra 2020.   
 

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: 

 schválil doplňujúci návrh dekana UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na schválenie 
členov Vedeckej rady UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na funkčné obdobie rokov 
2020 – 2023: doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D., JUDr. Frederiku Zozuľákovú 
(na svojom zasadnutí 22. septembra 2020), 

 schválil návrh dekana fakulty na vymenovanie za členku Disciplinárnej komisie fakulty 
pre študentov: Mgr. Katarínu Koromházovú (dištančným hlasovaním 23. decembra 
2020).  

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

 návrh študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej 
forme na ak. r. 2020/2021 (na svojom zasadnutí 10. februára.2020),  

 návrh študijných programov  doktorandské III. st. v dennej a externej forme na ak. r. 
2020/2021 (na svojom zasadnutí 10. februára.2020), 

 zmena harmonogramu štúdia pre akademický rok 2019/2020 (dištančným hlasovaním 
30. marca 2020), 
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 rozpis termínov štátnych skúšok v harmonograme štúdia pre akademický rok 
2019/2020 (dištančným hlasovaním 21. apríla 2020), 

 novelizácia Rokovacieho poriadku Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach zavádzajúca dištančného zasadnutia AS fakulty a videokonferenčnú účasť 
členov na zasadnutí AS fakulty (schválenie dištančným hlasovaním 13. mája 2020), 

 harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021 (na svojom zasadnutí 13. mája 
2020), 

 podmienky prijatia na denné štúdium a externé štúdium na magisterský študijný 
program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2020/2021 (na svojom 
zasadnutí 13. mája 2020), 

 podmienky prijatia na doktorandské študijné programy (denná a externá forma) na 
UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2020/2021 (na svojom 
zasadnutí 13. mája 2020), 

 výročná správu o hospodárení fakulty za rok 2019 (na svojom zasadnutí 13. mája 
2020), 

 výročná správu o činnosti fakulty za rok 2019 (na svojom zasadnutí 13. mája 2020), 
 rozpočet UPJŠ Právnickej fakulty na rok 2020 (na svojom zasadnutí 13. mája 2020), 
 stanovil maximálnu výšky štipendia z vlastných zdrojov fakulty v sume 1000,- € na 

študenta na akademický rok 2020/2021 (na svojom zasadnutí 13. mája 2020), 
 disciplinárny poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty 

(na svojom zasadnutí 03. júla 2020), 
 rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnickej fakulty (na svojom zasadnutí 03. júla 2020), 
 štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty 

(na svojom zasadnutí 03. júla 2020), 
 podmienky prijatia na denné štúdium a externé štúdium na bakalárske študijné 

programy v študijnom odbore právo pre akademický rok 2021/2022 (na svojom 
zasadnutí 22. septembra 2020), 

 stanovisko k Národnému integrovanému reformnému plánu (na svojom zasadnutí 26. 
októbra 2020), 

 správa o činnosti AS fakulty za rok 2019 (prerokovaná na zasadnutí 15. decembra 
2020, schválená dištančným hlasovaním 23. decembra 2020). 
 

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 2020 boli členmi predmetných komisií:  
 

 Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka), JUDr. Anna 
Vartášová, PhD., Patrícia Martončíková  

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

 Právna komisia:  JUDr. JCLiC. Tomáš Majerčák, PhD. (predseda), doc. JUDr. Alena 
Krunková, PhD.,  JUDr. Monika Minčičová, PhD. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD, Mgr. Ivan 
Kundrát, 

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

 
Vo vzťahu k ďalším otázkam sa AS fakulty: 

 zaoberal problematikou študentských dotazníkov za LS AR 2019/2020 na zasadnutí 
AS fakulty konanom dňa 15. decembra 2020. V rozprave vystúpila prodekanka pre 
vzdelávanie JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., ktorá uviedla, že dotazníky sa realizovali 
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online, prostredníctvom aplikácie Microsoft Forms. Respondenti boli ubezpečení, že 
dotazníky sú anonymné. Spätná návratnosť v počte asi 60 nie je zanedbateľná, hoci je 
nízka. Vyjadrila presvedčenie, že identifikované negatíva neboli príliš silné a došlo k 
odstráneniu nedostatkov zistených na základe študentských dotazníkov. Predsedníčka 
Komisie pre vzdelávaciu činnosť doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. oboznámila 
stanovisko vyhodnocovacej komisie pre vyhodnotenie anonymných študentských 
dotazníkov KVČ zo dňa 30.11.2020. V rámci uvedeného uviedla, že prevahu mali 
pozitívne hodnotenia. AS fakulty zobral na vedomie vyhodnotenie študentských 
dotazníkov a odporučil pri ich príprave a vyhodnocovaní ďalej spolupracovať s 
Komisiou pre vzdelávaciu činnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Právnickej fakulty. (uznesenie 54/2020 zo dňa 15. decembra 2020). 

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., Mgr. Lukáš Tomaš. 
 
II. Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty 
 
Počas roka 2020 zastupovali študentskú časť akademickej obce v AS fakulty študentka 
bakalárskeho stupňa štúdia  Júlia Hoffmanová, študenti magisterského štúdia Mgr. Adam 
Ševčovič a Mgr. Lukáš Tomaš (tajomník AS fakulty), ktorí po absolvovaní štúdia pokračujú v 
doktorandskom štúdiu, a študent doktorandského stupňa Mgr. Adrián Lukáčik (podpredseda 
AS fakulty).  V uplynulom roku sa aktívne zapájali do diskusií na zasadnutiach AS a pri práci 
v jednotlivých komisiách AS. V rámci svojej činnosti taktiež predkladali vedeniu fakulty podnety 
a pripomienky od študentiek a študentov. 

Na vyhodnocovaní študentských dotazníkov za letný semester ak. roka 2019/2020 sa podieľali 
aj Júlia Hoffmanová a Bc. Marko Mašan (člen Komisie pre vzdelávaciu činnosť AS fakulty). 
V tejto súvislosti študentská časť ocenila odstránenie najpálčivejších problémov spojených 
s online výučbou. Študentskí senátori a senátorky vyjadrili poľutovanie nad nízkou 
návratnosťou, ktorá je na základe skúseností spojená aj s elektronickou formou dotazníka. 
Študentská časť si uvedomuje posilnenie významu študentského hodnotenia, ktoré prichádza 
spolu s reformou vnútorného systému hodnotenia kvality.  Výpovednú hodnotu študentských 
dotazníkov je potrebné zvýšiť aj posilnením povedomia o vplyve spätnej väzby na výučbu a 
fungovanie fakulty. 

V nadväznosti na minulé diskusie o výučbe predmetu Praktické cvičenia na súde a praktickej 
výučbe ako takej, študentská časť pozitívne hodnotí snahy o zvýšenie kvality tohto predmetu. 
Rovnako oceňuje smerovanie k praktickejšiemu spôsobu výučby, na ktorý akcentujú nové 
akreditačné štandardy. 

Za účelom uľahčenia používania systému AIS navrhla študentská časť AS fakulty 
zorganizovanie praktického webináru pre prácu s univerzitným informačným systémom. 
Taktiež bolo navrhnuté, aby sa pristúpilo k realizácii viacdenného kurzu pre začínajúce 
študentky a študentov 1. ročníka, ktorý by im priblížil fungovanie vysokoškolského prostredia 
a výučby a poskytol úvod do štúdia práva.  

Študentská časť citlivo vnímala aj politické zámery na oklieštenie akademickej samosprávy 
vysokých škôl a fakúlt. Je potrebné zdôrazňovať, že študentky a študenti sú nie len 
konzumentmi vzdelávania ale aj plnohodnotnou súčasťou a partnermi v rámci akademickej 
obce. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bol študentský hlas súčasťou procesov riadenia a 
rozhodovania na všetkých úrovniach vysokých škôl. 
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V záujme rozvíjania partnerstva a spolupráce sa podpredseda AS fakulty zúčastnil Konventu 
akademických senátov, ktorý každoročne organizuje Študentská rada vysokých škôl. Aj 
v rámci svojich ďalších aktivít sa členky a členovia študentskej časti AS zúčastnili viacerých 
stretnutí študentských spolkov pôsobiacich na UPJŠ. 

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie vírusu SARS-COV-2, študentská časť AS 
fakulty ako aj študentský spolok ELSA predstavovali významnú pomoc pri nábore 
dobrovoľníkov na antigénové testovanie zamestnancov a doktorandov UPJŠ.  

Do pôsobnosti študentskej časti patrí delegovanie zástupcov študentskej obce na rokovanie 
Vedeckej rady fakulty. V roku 2020 boli na prerokovanie študijných programov vo Vedeckej 
rade fakulty prizvaní Júlia Hoffmanová a Mgr. Ivan Kundrát. 

 

Návrh správy o činnosti AS fakulty za rok 2020 bol spracovaný:   

Komisiou pre spracovanie správy o činnosti AS fakulty za rok 2020 na základe uznesenia            
AS fakulty č. 55/2020 zo dňa 15. decembra 2020. 

 
Prerokované a schválené:  
na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty konanom dňa 15. februára 2021. 
 
 
 
 
 

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

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

UPJŠ v Košiciach 


