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Č l e n o m 
Akademického senátu  

Univerzity P. J. Šafárika Právnickej fakulty  
v Košiciach  

 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
v zmysle čl. 5 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v 
Košiciach (ďalej len „Rokovací poriadok“) 
 
 
 

Z  v  o l  á  v  a m 
 

riadne zasadnutie  
Akademického senátu  Univerzity P. J. Šafárika Právnickej fakulty v Košiciach  

(ďalej len „AS fakulty“)  
 

na deň 
 
 

15. február 2021  o 13,00 hod. 
 

realizované na základe čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku dištančnou formou 
 
 
 
 

 
 

V zmysle čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku zasadnutia AS fakulty sú verejné  - verejnosť sa 
môže zúčastniť na online zasadnutí za použitia softvérového rozhrania Microsoft Teams 
prostredníctvom linku: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ae61591d86a61407cbecf3d623cb775cd%40thread.tacv2/1612791852436?context=%7b%22Tid%22%3a%2
2f5b68cf2-035b-428d-87f6-f7384161306d%22%2c%22Oid%22%3a%22e9726904-7412-4459-b659-
2de2a847e886%22%7d 

 



Program: 
 
 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení AS fakulty 
3. Voľba tajomníka AS fakulty 
4. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie pre študentov na 

funkčné obdobie 2021 - 2025  
5. Prerokovanie aktualizácie Dlhodobého zámeru Právnickej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2021-2025 
6. Prerokovanie študijného programu PRÁVO - bakalársky stupeň štúdia - 3 ročná 

štandardná dĺžka štúdia DŠ na akademický rok 2021/2022 
7. Prerokovanie študijného programu PRÁVO - magisterský stupeň štúdia - 2 ročná 

štandardná dĺžka štúdia DŠ na akademický rok 2021/2022 
8. Prerokovanie študijného programu PRÁVO - bakalársky stupeň štúdia - 4 ročná 

štandardná dĺžka štúdia EŠ na akademický rok 2021/2022 
9. Prerokovanie študijného programu PRÁVO - magisterský stupeň štúdia - 3 ročná 

štandardná dĺžka štúdia EŠ na akademický rok 2021/2022   
10. Prerokovanie študijného programu PLB4d - Právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky 

I. st., denná forma) na akademický rok 2021/2022 
11. Prerokovanie študijného programu OFPd - Obchodné a finančné právo - (Jednoodborové 

štúdium, doktorandské III. st., denná forma) na akademický rok 2021/2022 
12. Prerokovanie študijného programu OFPd4e - Obchodné a finančné právo - 

(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) na akademický rok 
2021/2022 

13. Prerokovanie študijného programu MPd - Medzinárodné právo - (Jednoodborové 
štúdium, doktorandské III. st., denná forma) na akademický rok 2021/2022 

14. Prerokovanie študijného programu MPd4e - Medzinárodné právo - (Jednoodborové 
štúdium, doktorandské III. st., externá forma) na akademický rok 2021/2022 

15. Prerokovanie študijného programu TDSPd - Teória a dejiny štátu a práva - 
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) na akademický rok 
2021/2022 

16. Prerokovanie študijného programu TDSPd4e - Teória a dejiny štátu a práva - 
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) na akademický rok 
2021/2022 

17. Prerokovanie študijného programu OPd - Občianske právo - (Jednoodborové štúdium, 
doktorandské III. st., denná forma) na akademický rok 2021/2022 

18. Prerokovanie študijného programu OPd4e - Občianske právo - (Jednoodborové štúdium, 
doktorandské III. st., externá forma) na akademický rok 2021/2022 

19. Prerokovanie študijného programu TPd3d - Trestné právo - (Jednoodborové štúdium, 
doktorandské III. st., denná forma) na akademický rok 2021/2022 

20. Prerokovanie študijného programu TPd4e - Trestné právo - (Jednoodborové štúdium, 
doktorandské III. st., externá forma) na akademický rok 2021/2022 

21. Zriadenie profilu AS fakulty na internetových sociálnych sieťach 



22. Správa o činnosti AS fakulty za rok 2020 
23. Prerokovanie pripravovaného textu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
24. Informácie o rokovaní iných orgánov 
25. Rôzne 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Jozef Sábo, PhD. 
Predseda Akademického senátu  

Právnickej fakulty,  
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 
- návrh dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na vymenovanie vrátane súhlasov kandidátov 
- návrh aktualizácie Dlhodobého zámeru Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 

roky 2021-2025 
- uznesenie KVČ č. 1/2021 k Dlhodobého zámeru Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach na roky 2021-2025 
- konsolidované znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách po novelizácii na základe pripravovaného 

textu 
- stanovisko k pripravovanej novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov - draft. 
- návrh - správa o činnosti AS fakulty za rok 2020 
- Študijný program PRÁVO - bakalársky stupeň štúdia - 3 ročná štandardná dĺžka štúdia DŠ na akademický rok 

2021/2022; 
- Študijný program PRÁVO - magisterský stupeň štúdia - 2 ročná štandardná dĺžka štúdia DŠ na akademický 

rok 2021/2022; 
- Študijný program PRÁVO - bakalársky stupeň štúdia - 4 ročná štandardná dĺžka štúdia EŠ na akademický rok 

2021/2022; 
- Študijný program PRÁVO - magisterský stupeň štúdia - 3 ročná štandardná dĺžka štúdia EŠ na akademický 

rok 2021/2022; 
- Študijný program PLB4d - Právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) na akademický 

rok 2021/2022 
- Študijný program OFPd - Obchodné a finančné právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná 

forma) na akademický rok 2021/2022; 
- Študijný program OFPd4e - Obchodné a finančné právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., 

externá forma) na akademický rok 2021/2022; 
- Študijný program MPd - Medzinárodné právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) 

na akademický rok 2021/2022; 
- Študijný program MPd4e - Medzinárodné právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá 

forma) na akademický rok 2021/2022; 



- Študijný program TDSPd - Teória a dejiny štátu a práva - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., 
denná forma) na akademický rok 2021/2022; 

- Študijný program TDSPd4e - Teória a dejiny štátu a práva - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., 
externá forma) na akademický rok 2021/2022; 

- Študijný program OPd - Občianske právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) na 
akademický rok 2021/2022; 

- Študijný program OPd4e - Občianske právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) 
na akademický rok 2021/2022; 

- Študijný programu TPd3d - Trestné právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) na 
akademický rok 2021/2022 

- Študijný program TPd4e - Trestné právo - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) na 
akademický rok 2021/2022 

 


