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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE 
 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len fakulta) je akademickým 
pracoviskom s dlhoročnou tradíciou realizácie vedecko-výskumných a pedagogických aktivít 
orientovaných na zvyšovanie úrovne vzdelania a konkurencieschopnosti študentov a vedecko-
pedagogických pracovníkov, a to nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom priestore. Fakulta 
poskytuje základný diapazón edukačných aktivít uskutočňovaných na úrovni bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského študijného programu v odbore právo, a to tak v dennej ako aj 
externej forme štúdia. Snahou fakulty je rozšíriť svoju vzdelávaciu pôsobnosť aj na medzinárodnej 
úrovni formou neustáleho napĺňania predpokladov vytvorenia adekvátneho akademického prostredia 
pre uskutočňovanie odborného právnického vzdelania v cudzom jazyku. Vedecké ambície fakulty sú 
realizované v rámci rôznorodých projektových aktivít poskytovaných tak domácimi, ako aj 
medzinárodnými grantovými schémami.  

 
 

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ  
PRÁVNICKEJ FAKULTY TU ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK 

 

a) Organizovanie vedeckých a odborných podujatí 
 

Všetky podujatia organizované fakultou a jej katedrami v roku 2017 boli organizované v rámci 
350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity (1667) a 25. výročia 
obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave (1992).   

Potreba vzájomného prepájania výskumu, vývoja a vzdelávania sa odzrkadlila aj vo vedeckom 
a spoločenskom živote fakulty, a preto sa aj v roku 2017 konali významné podujatia typu vedecké 
konferencie na medzinárodnej a národnej úrovni, kolokviá, odborné semináre, workshopy a odborné 
prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy vystupovali ako organizátor alebo 
spoluorganizátor.  

V roku 2017 bolo zorganizovaných 65 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho 14 
medzinárodných vedeckých konferencií, dve on-line vedecké konferencie, štyri vedecké konferencie 
na národnej úrovni, štyri odborné semináre, 19 vedeckých kolokvií a workshopov, 18 odborných 
prednášok a štyri iné podujatia ako napr. simulovaný súdny spor, stáž pre stredoškolákov alebo letná 
škola medzinárodného práva.  

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2017 v mesiaci november 
(6. - 12. 11. 2017), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
fakulta organizovala desať vedeckých podujatí. 

Podarilo sa tak zorganizovať množstvo významných podujatí a vytvoriť tak jedinečnú 
príležitosť pre odborníkov z jednotlivých oblastí, ale aj návštevníkov z radov širokej verejnosti a  
nahliadnuť do problematiky a vymieňať si vzájomne názory. 

V roku 2017 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné zahraničné a domáce  
osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to boli napríklad p. 
Piotr Samerek, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR,  p. Agata Matysiok, Opolská Univerzita, p. 
Paweł Ukielski, Múzeum Varšavského povstania, Dr. Imre Molnár, Maďarský inštitút, Dr. Barbara 
Bank, PhD., Ústav pamäti národa v Budapešti, JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., PF UK Praha, JUDr. 
Pavel Sladký, Ph.D., Veľvyslanectvo ČR v SR, doc. Oleksandr Bilash, Ph.D., Národná univerzita 
v Užhorode, prof. Piotr Pinior a prof. zw. dr. hab. Jozef Ciagwa, Sliezska univerzita v Katoviciach, prof. 
Helmut Kury, MaxPlanck Inštitút vo Freiburgu, Dr. Alexander Illic, Univerzita v Belehrade, JUDr. Kamil 
Nedvědický, MS ČR, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dejín FF UK Praha, PhDr. Dagmar 
Hájková, Ph.D., Masarykov ústav a archív AV ČR, prof. Don Jesu Pudumai Doss, JCD, prof. Mwanda 
Kewin Otieno, prof. Kidangan Ouseph Seby, prof. Do Duc Dung a prof. Don Jozef Slivon, JCD, 
Salesian Pontifical University v Ríme, prof. Dr. Christian Neschwara, Viedenská univerzita, JUDr. Petr 
Dostalík, Ph.D., PF UP Olomouc, p. Dimitrios  A. Kourtis, Aristotelova univerzita v Thessalonikách, 
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. a doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., PF UK Praha a mnoho ďalších. 

Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených podujatiach to boli 
napríklad doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., APZ Bratislava, JUDr. Libor Duľa a JUDr. Katarína 
Benczová, Najvyšší súd SR, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Generálna prokuratúra SR, JUDr. Adam 
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Petrovič, PhD., Okresná prokuratúra Trnava, prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., PEVŠ Bratislava, JUDr. 
Martin Kačo a JUDr. Metod Špaček, MZVaEZ SR, Ing. Martin Krčmárik, Národná kriminálna agentúra, 
JUDr. Peter Straka, Krajský súd v Prešove, Mgr. Martin Hamřík a Mgr. Roman Fusek, Národná Banka 
Slovenska, JUDr. Ľubomír Džačár a Mgr. Radoslav Luby, Slovenská sporiteľňa, JUDr. Martin Maliar, 
MS SR, Mgr. Tomáš Hrozenský a Mgr. Lucius Klobučník, Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku, 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV, prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., FF Trnavská 
univerzita v Trnave, JUDr. Karol Kovács, JUDr. Miroslav Gregor a JUDr. Peter Opatovský, Notárska 
komora SR, doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a JUDr. Daniela Lamačková, Združenie Občan, 
demokracia a zodpovednosť, JUDr. Miroslav Boháč, MZ SR, p. Monika Beňová, P. Ivan Štefanec, p. 
Dionýz Hochel, poslanci Európskeho parlamentu, Mgr. Ján Kúkel a PhDr. Michal Duchoň, Archív 
mesta Bratislava, JUDr. Anton Jaček, Krajský súd Trnava, JUDr. Ivo Vendel, Krajská prokuratúra 
Trnava a ďalší. 

 
 

b) Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2017 
 

Všetky zorganizované podujatia na fakulte v roku 2017 boli organizované v rámci 350. výročia 
založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity (1667) a 25. výročia obnovenia Trnavskej 
univerzity v Trnave (1992). V mesiaci november 2017 bolo organizovaných niekoľko významných 
podujatí aj v rámci Týždňa vedy a techniky 2017 na Slovensku (6. – 12. 11. 2017). 
 
 

Medzinárodné vedecké konferencie:  

 

16. 1. 2017, Trnava 

„Právnické vzdelávanie v histórii a súčasnosti“, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 
ktorú organizovala fakulta. Dňa 16. januára 1667, teda pred 350. rokmi začala výučba na Právnickej 
fakulte historickej Trnavskej univerzite v Trnave. Tento významný deň si fakulta uctila prácou, keď na 
jej pôde 16. 1. 2017 prebehla vedecká konferencia „Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti“. 
Aktívne sa jej zúčastnilo dvadsať odborníkov z takmer všetkých oblastí práva a všetkých katedier 
fakulty, aby diskutovali o najdôležitejších historických a súčasných poznatkoch o právnickom 
vzdelávaní pre jeho budúci rozvoj. Po skončení podujatia nasledoval duchovný program, tak ako pred 
350 rokmi, slávnostná svätá omša v Bazilike svätého Mikuláša. Votívnu svätú omšu k Duchu Svätému 
so spievaným latinským omšovým kánonom celebroval doc. Stanislav Přibyl a koncelebroval dr. 
Martin Šabo, obaja členovia fakulty. Homília bola o daroch Ducha Svätého, predovšetkým o múdrosti, 
rozume a rade.  

 

7. 4. 2017, Bratislava 

„Zásady zákona o správnom trestaní“, česko-slovenská vedecká konferencia organizovaná v rámci 
riešenia projektu APVV-0024-12 Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného 
práva fakulty. Cieľom konferencie bolo poskytnúť slobodný a nezávislý priestor pre diskusiu učiteľov 
správneho práva a trestného práva, ale aj zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, sudcov a 
prokurátorov, zverejniť ich podnety a názory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledný obsah budúceho 
zákona o správnom trestaní. Ten by mal na Slovensku v budúcnosti plniť funkciu zákona kódexového 
charakteru, upraviť princípy a všeobecné pravidlá prejednávania správnych deliktov bez toho, aby 
bolo potrebné novelizovať osobitné zákony upravujúce skutkové podstaty správnych deliktov. 
Účastníkmi konferencie boli predovšetkým učitelia z právnických fakúlt univerzít v Českej republike 
(Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Karlova univerzita v Prahe), z 
právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v 
Trnave, Paneurópska vysoká škola v Bratislave), sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 
zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky 
a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupcovia Policajnej akadémie Českej republiky a 
Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 

 

20. – 22. 4. 2017, Užhorod, Ukrajina 

„Transcarpathian Legal Readings“, 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej  
spoluorganizátorom bola spoločne s Ministerstvom vedy a vzdelávania Ukrajiny, Užhorodskou 
národnou univerzitou v Užhorode, Karlovou univerzitou v Prahe, Szegedskou národnou univerzitou v 
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Szegede, Paneurópsku univerzitou, Akadémiou Yaroslava Múdreho v Charkove, Právnym inštitútom 
Verchovnej rady Ukrajiny a ďalšími, aj TU v Trnave, Právnická fakulta. V organizačnom výbore 
konferencie pracovala dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a prodekanka fakulty 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., ktorá vystúpila s prednáškou Legal Issues of State-Church 
Relations in the Slovak Republic v rámci plenárneho zasadnutia konferencie.  

 

4. 5. 2017,  Trnava 

„Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorú 
organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia projektu APVV-0179-12. 
Konferencia zhrnula výsledky štyri roky trvajúceho rovnomenného projektu za účasti zástupcov 
slovenských vysokých škôl, Slovenskej advokátskej komory, Masarykovej univerzity v Brne, českého 
Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, Ministerstva spravodlivosti Českej republiky a ďalších. 
Cieľom konferencie bolo teda nadviazať na predchádzajúce roky riešenia problematiky a nastoliť 
v tejto sfére verejnú diskusiu, okrem iného s cieľom zvyšovať spoločenské vedomie o restoratívnej 
justícii a v dlhodobom horizonte presadzovať zásady restoratívnej justície a aplikovať v praxi čoraz 
častejšie alternatívne tresty.  

 

4. 5. 2017. Trnava 

„Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve“, medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty 
v spolupráci s Acta Sanctorum, Inc., Chicago, International Center for Law and Religion Studies J. 
Reuben Clark Law School, Brigham Young University a Ústavom pre konfesné právo a štátno-
cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina. Konferencia bola 
organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Domáci a zahraniční odborníci sa venovali 
ekonomickému životu cirkví a náboženských spoločností, spôsobom ich financovania zo strany štátu, 
členov, podporných mechanizmov, a právnymi formami, ktoré ich zabezpečujú. Nechýbali kazuistiky, 
najmä ohľadom daňových zvýhodnení, reštitúcií cirkevného majetku, návrhy de lege ferenda pre 
traktované štáty, ako aj návrhy zásad tvorby prístupu štátov k tejto senzitívnej otázke. 

 

9. 6. 2017, Piešťany 

„Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky“, 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0094/15. Vedecká konferencia sa konala v rámci tradičného 
stretnutie katedier obchodného práva českých a slovenských právnických fakúlt. Účastníci konferencie 
zo Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity Karlovej (Praha), Masarykovej univerzity (Brno), 
Palackého univerzity v Olomouci, Univerzity Komenského v Bratislave, Paneurópskej vysokej školy v 
 Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a, 
samozrejme, Trnavskej univerzity v Trnave sa vo svojich príspevkoch venovali analýze a tvorbe 
terminologických a systematických odôvodení, jednotného systému nápravných prostriedkov pre 
zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov. Verejnosť sa bude môcť oboznámiť 
s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku. 

 

25. – 26. 9. 2017, Smolenice 

„Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností“, medzinárodná konferencia, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Katedrou obchodného 
práva a hospodárskeho práva PF UPJŠ v Košiciach,  Ústavom štátu a práva SAV Bratislava 
a Ústavom štátu a práva AV ČR v Prahe. Cieľom konferencie bola problematika konfliktov záujmov 
v práve obchodných spoločností, vzájomných vzťahov medzi korporáciou, jej spoločníkmi, členmi 
orgánov, veriteľmi a aj samotnou verejnosťou (spoločnosťou). Konferencie sa aktívne zúčastnili 
významní slovenskí, českí i poľskí akademici i osobnosti z právnej praxe. Širšia odborná verejnosť sa 
bude môcť oboznámiť s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku. 

 

28. – 29. 9. 2017, Smolenice 

„XIII. Lubyho právnické dni“ na tému „Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková 
nerovnosť“. Trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zorganizovala Nadácia Štefana 
Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už tradične na zámku v Smoleniciach. 
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Hlavná téma „Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť“ vzišla z myšlienok prof. 
Jána Lazara. Možno ju zhodnotiť ako v dnešnom svete veľmi aktuálnu a naliehavú. Nožnice 
majetkovej nerovnosti sa otvárajú rýchlejšie než sme si pri spoločensko-politickej zmene v roku 1989 
vedeli predstaviť. V súvislosti so zámerom vytvoriť férové spoločenské a ekonomické prostredie sa dá 
polemizovať o tom, či sa to skutočne aj dosiahlo. Množstvo domácich aj zahraničných hostí 
z právnických fakúlt z Ruska, Chorvátska, Srbska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska, z Českej 
republiky, či z teologickej fakulty, si pripravilo príspevky s cieľom napomáhať tvorbe právnych rámcov 
života spoločnosti.  

 

18. 10. 2017, Trnava 

„Informácie dôležité pre trestné konanie“, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
Katedrou trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0764/17. Cieľom 
konferencie bolo rozvinúť širšiu odbornú diskusiu k problematike zabezpečovania informácií dôležitých 
v trestnom konaní v národnom a medzinárodnom rozsahu. Výstup z konferencie v podobe 
recenzovaného zborníka bude zdrojom poznatkov k danej problematike nielen v teoretickej, ale aj v 
praktickej rovine. 

 

27. 10. 2017, Trnava 

„Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov“, medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva a Katedrou 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Právnickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Českej akadémie vied v Prahe, Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
samozrejme našej fakulty. Účastníci diskutovali na témy súvisiace s realizáciou environmentálnych 
práv (právo na priaznivé životné prostredie, environmentálne aspekty výkonu vlastníctva a pod.), 
využívania prírodných zdrojov (najmä využívania vody a nerastných surovín). Organizátorom sa tak 
podarilo vyvolať diskusiu o dôležitých otázkach ochrany a starostlivosti o životné prostredie, do ktorej 
sa zapojila väčšina predstaviteľov českej a slovenskej vedy práva životného prostredia a taktiež aj 
vedy správneho práva.  

 

6. 11. 2017, Trnava 

„Pracovné právo v digitálnej dobe“, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú 
organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia 
projektu APVV-15-0066. Na konferencií dominovali tri hlavné okruhy tém. Prvým okruhom boli 
príspevky, ktoré zasahovali najmä do témy kolaboratívnej (zdieľanej) ekonomiky. Druhý okruh 
príspevkov sa týkal rozhodnutia ESĽP vo veci Bărbulescu proti Rumunsku. Tretí typ najčastejších 
príspevkov sa zameral na problematiku pracovného práva v digitálnej dobe z pohľadu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, a to nielen z pohľadu ochrany telesného zdravia zamestnanca, ale aj 
z pohľadu ochrany jeho duševného zdravia. Vedecká konferencia sa tešila veľkému záujmu 
účastníkov z domova, ako aj zo zahraničia. Hlavný cieľ konferencie sa podarilo naplniť, pretože 
konferencia vytvorila priestor na výmenu množstva vedeckých poznatkov i praktických skúseností, 
ktoré boli prezentované nielen v rámci jednotlivých príspevkov, ale i v diskusiách k nim. 

 

9. 11. 2017, Trnava 

„Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva“, 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra dejín práva fakulty. Konferencia bola 
multidisciplinárna a jej širokospektrálne zameranie vychádzalo z výstupných filozofických a teoreticko-
právnych pohľadov, s následným akcentom na právno-historické jadro sledovanej problematiky. 
Konferencie sa zúčastnili členovia katedier fakulty, Filozofickej fakulty TU v Trnave, zástupcovia 
právnických fakúlt z Banskej Bystrice a Bratislavy, a zo zahraničia nás potešili účasťou hostia zo 
Švédska, Grécka, Poľska, Rakúska a Francúzska, čím vo významnej miere obohatili túto 
medzinárodnú konferenciu. Diskriminácia je fenomén historický i súčasný, národný aj medzinárodný, 
čomu zodpovedalo spektrum prednesených príspevkov. Zanietenie prednášajúcich a dlhé a plodné 
diskusie dokonca aj mimo oficiálneho programu svedčili o vynikajúcej odbornej úrovni podujatia, 
o ktorej sa bude možné presvedčiť v tlačenom zborníku vydanom v anglickom jazyku. 
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10. 11. 2017, Trnava 

„Digesta Iustiniani – thesaurus iurisprudentiae“, medzinárodná romanistická konferencia 
organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Katedrou rímskeho a cirkevného práva 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0568/14. Konferencia bola zameraná na analýzu a 
interpretáciu najvýznamnejšieho prameňa justiniánskej kodifikácie, zbierky Digesta. Okrem účastníkov 
zo Slovenska sa jej zúčastnil i zástupca Karlovej univerzity v Prahe. Bolo možné konštatovať, že 
konferenciu zdobila nielen kvalitná vedecká diskusia, ale tiež výborná a žičlivá atmosféra. Z podujatia 
bude publikovaný recenzovaný zborník príspevkov.  

 

30. 11. 2017, Trnava 

„Financovanie cirkví a náboženských spoločností – história a súčasnosť“, medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej 
fakulty TU v Trnave v spolupráci s Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej 
teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné 
vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu 
VEGA 1/0254/16. Organizátori konferencie sa rozhodli koncentrovať na problematiku histórie, 
predovšetkým na našom území a s väzbou na platnú právnu úpravu. Pochopenie historických 
míľnikov a historického vývoja, včítane moderných dejín je dôležité pre modelovanie riešení pre našu 
súčasnosť. 

 

 

On-line vedecké konferencie: 

 

15. – 30. 6. 2017, Trnava 

„Etika, slušnosť a spravodlivosť v práve“, on-line vedecká konferencia. Cieľom konferencie, ktorú 
organizovala fakulta, bolo načrtnúť najzákladnejšie otázky kladené v súčasnosti - otázky etiky, 
slušnosti a spravodlivosti v práve. Aký je zmysel právnej vedy a praxe ako súbor hodnôt garantujúcich 
ľudské práva a slobody, dôstojnosť ľudskej osoby a spoločenské hodnoty. Účastníci konferencie sa vo 
svojich príspevkoch venovali vzťahu práva a morálky, ktoré plynú z ich genetickej vzájomnosti, 
 obsahovej zhody, pragmatického a normatívneho zamerania. Koncentrovali sa nielen na problematiku 
teórie, ale aj praktického vyjadrenia súvzťažností etiky, slušnosti a spravodlivosti v práve. 

 

1. 7. – 31. 8. 2017, Trnava 

„Pramene práva“, on-line vedecká konferencia, ktorú organizovala fakulta pri príležitosti životného 
jubilea významnej osobnosti fakulty prof. JUDr. Jozefa Prusáka, CSc. Z uvedenej konferencie bol 
publikovaný zborník príspevkov pod názvom „Fontes iuris. Pocta prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, 
CSc.“. 

 

 

Vedecké konferencie: 

 

6. 3. 2017, Trnava 

„Vedecká študentská konferencia“, jubilejný desiaty ročník vedeckej konferencie študentov, ktorý 
zorganizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava. Pravidelná konferencia 
poskytla študentom príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory a možnosť spracovať 
a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Konferencie sa zúčastnilo 28 študentov, ktorí 
prezentovali svoje príspevky pred publikom a odbornou komisiou zloženou z pedagógov a študentov. 
Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií, do sekcie medzinárodného a európskeho práva, 
sekcie občianskeho, obchodného a pracovného práva, sekcie správneho, trestného práva 
a kriminológie a sekcie teórie práva, ústavného práva a rímskeho práva. Z každej sekcie komisia 
vybrala najlepšie príspevky, ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky budú publikované 
v zborníku, ktorý bude vydaný elektronicky a zverejnený na internetovej stránke fakulty.  
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24. 3. 2017,  Trnava 

„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty“, tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa pravidelne konaná od roku 
2005. Program konferencie bol rozdelený do troch sekcií, teoreticko-historickej sekcie, 
súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo a verejnoprávnej sekcie – trestné právo.  Na konferencii 
vystúpilo so zaujímavými príspevkami 58 doktorandov dennej a externej formy štúdia. Moderátormi 
a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bude publikovaný 
elektronický zborník príspevkov. Konferenciu pravidelne organizuje fakulta pod gesciou dekanky 
fakulty. Zámerom vedeckej konferencie je podporiť individuálny vedecký rast každého doktoranda, 
a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského štúdia na fakulte a zároveň podporiť záujem Trnavskej 
univerzity v Trnave profilovať sa ako výskumná univerzita.  

 

9. 6. 2017, Trnava 

„Ne bis in idem – medzi správnym a súdnym trestaním“, vedecká konferencia, ktorú organizovala 
Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty. Cieľom konferencie bolo prispieť k diskusiám 
o uplatňovaní zásady „ne bis in idem“ v oblasti správneho a trestného práva s ambíciou 
sprostredkovať pohľad, ktorý presahuje tak záber jednej oblasti práva, ako aj národný kontext 
aplikácie práva. Pri tejto príležitosti sa zišli významné osobnosti akademickej sféry aj justičnej praxe. 
S podnetnými príspevkami, ktoré boli publikované v recenzovanom zborníku, vystúpili zástupcovia 
pedagógov z právnických fakúlt a akadémie ako aj sudcov a prokuratúry na Slovensku.  

 

13. 11. 2017, Bratislava 

„Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo 
finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa.“, odborná konferencia 
k právam spotrebiteľa vo finančných službách, na zorganizovaní ktorej participovala Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV Bratislava. 
Program konferencie bol rozdelený do dvoch samostatných blokov. Prvý blok bol zameraný 
predovšetkým na novú úpravu exekučného, konkurzného práva a upomínacieho konania s dôrazom 
na špecifiká súvisiace s postavením spotrebiteľa a dodávateľa. Prednášajúci z rôznych oblastí práva 
poukázali na novozavedené zmeny v jednotlivých konaniach, na problémy objavujúce sa v praxi, ako 
aj na potenciálne legislatívne zmeny pripravované v budúcnosti. V druhom bloku programu 
sústredenom na problematiku P2P finančných služieb sa rečníci venovali P2P finančným službám 
z právno-ekonomického hľadiska, pričom sa snažili popísať a priblížiť podstatu procesu poskytovania 
peer 2 peer pôžičiek, ich výhody, ako aj možné vyvstávajúce riziká pre investorov a pre ich dlžníkov. 
Účastníkom konferencie bolo ponúknutých viacero pohľadov na P2P platformu zo strany regulátora, 
predstaviteľa orgánu dohľadu nad finančným trhom, sudcu a advokáta. Nechýbala diskusia 
k dôležitým a doposiaľ nejednotne riešeným problémom praxe v oblasti ochrany spotrebiteľa vo 
finančných službách. 

 

 

Odborné semináre: 

 

26. 5. 2017, Trnava 

„Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa“ a „Záložné právo medzi hmotným 
a procesným právom“, diskusný seminár na uvedené témy organizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Podujatie bolo rozdelené do 
dvoch častí. Dopoludnie bolo venované téme „Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa.“ 
Svoje podnetné príspevky predniesli Mgr. Martin Hamřík, PhD. z NBS, JUDr. Ľubomír Džačár zo 
Slovenskej sporiteľne a JUDr. Peter Straka z Krajského súdu v Prešove. V druhej časti zameranej na 
tému „Záložné právo medzi hmotným a procesným právom“ vystúpili JUDr. Martin Maliar z MS SR a 
JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej sporiteľne s kritickým pohľadom na nový inštitút - 
zabezpečovacie opatrenie. Na nich nadviazal Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD. z PF TU, ktorý sa venoval 
problematike výkonu zabezpečovacích práv v oblasti insolvenčného práva. Mgr. Monika Chorváthová 
z dražobnej spoločnosti DUPOS obohatila diskusiu o pohľad do praktických problémov, s ktorými sa 
stretávajú pri výkone záložného práva dobrovoľnou dražbou a JUDr. Jozef Zámožík, PhD. z PF TU 
postrehmi k právnej úprave exekučného záložného práva. Seminára sa aktívne zúčastnili členovia 
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Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty a mnohí iní vzácni hostia z akademického 
prostredia i z rôznych oblastí právnej praxe. 

 

5. 10. 2017, Trnava 

„Tomáš Garrique Masaryk (1850 – 1937)“, vedecký seminár, ktorý organizovala fakulta v rámci 
pravidelného podujatia „Deň Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave“. Na vedeckom 
seminári k 80. výročiu úmrtia T. G. Masaryka prednášali poprední historici z Česka a Slovenska, prof. 
PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe, PhDr. Dagmar Hájková, 
PhD. z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied Českej republiky a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z 
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.  

 

3. 11. 2017, Trnava 

„Štvrtá priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“, vedecký seminár pod záštitou dekanky 
fakulty organizovaný Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v spolupráci 
s Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR. Téma 
seminára súvisela s problematikou nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie a jej dopady do oblasti 
pracovného práva v podobe digitalizácie a automatizácie priemyselnej výroby a ich dopady na 
zamestnancov a ich zástupcov. Medzi účastníkov patrili nielen špičkoví odborníci z akademickej praxe 
zo Slovenskej a Českej republiky prof. JUDr. Jan Pichrt, PhD. alebo doc. JUDr. Martin Štefko, PhD., 
ale napríklad aj odborníci z aplikačnej praxe v podobe zástupcov zamestnancov Moderných odborov 
Volkswagen, Moderných odborov AIOS alebo Odborového zväzu KOVO ako predstaviteľov oblastí, 
ktorých sa dopady štvrtej priemyselnej revolúcie najviac dotknú. Účastníci vedeckého seminára sa 
však snažili o komplexnejšie pojatie problematiky, a to najmä s jej presahom do oblasti práva 
sociálneho zabezpečenia, práva duševného vlastníctva alebo občianskeho práva, či dejín práva. 
Súčasťou seminára bola pomerne široká diskusia účastníkov, ktorej výsledkom bolo prehĺbenie 
všeobecného záujmu o ďalšie skúmanie prezentovaných poznatkov s predpokladom usporiadania 
ďalších vedeckých podujatí zameraných konkrétne aj na postavenie zástupcov zamestnancov v 
novom nastavení trhu práce. 

 

29. 11. 2017, Trnava 

„Novelizácia Obchodného zákonníka“, diskusný seminár, ktorý organizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty. Cieľom seminára bolo umožniť širokej odbornej obci (sudcovia, advokáti, 
podnikoví právnici, akademickí pracovníci aj študenti) vymeniť si poznatky, očakávania či informácie 
o rizikách zásadnej zmeny Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. So svojimi príspevkami 
vystúpili JUDr. Martin Maliar z Ministerstva spravodlivosti SR, advokáti JUDr. Ing. Miriam Galandová, 
PhD., LL.M., JUDr. Radoval Pala, PhD. a JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. a doc. JUDr. Kristián Csach, 
PhD., LL.M. z Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty.  

 

 

Vedecké kolokviá: 

 

16. 1. 2017, Trnava 

„Miesto rímskeho a kánonického práva v právnickom vzdelávaní v minulosti a dnes“, 
medzinárodné kolokvium, ktoré organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA 1/0568/14 v spolupráci s Katedrou teologických vied Teologickej fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach. Cieľom kolokvia bolo prediskutovať niekdajšie i 
aktuálne trendy vo výučbe oboch klasických právnych systémov. Účastníci kolokvia sa najskôr vyjadrili 
k súčasnej situácii v právnickom vzdelávaní súvisiacej najmä so zle nastaveným systémom 
financovania vysokých škôl a celkovou demotiváciou študentov. V nadväznosti na to prezentovali 
vlastné skúsenosti s výučbou rímskeho a kánonického práva, a to či už z pozície študentov alebo 
pedagógov. Účastníci sa napokon zhodli v závere, že je to najmä história, ktorá prináša množstvo 
podnetov aplikovateľných aj v súčasnej dobe. Z kolokvia vyplynulo viacero podnetných námetov, ktoré 
budú zúčastnenými zohľadnené nielen pri skvalitňovaní pedagogickej praxe, ale odzrkadlia sa tiež v 
sérii vedeckých štúdií publikovaných k tejto problematike.  
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22. 3. 2017, Trnava 

„Gulag“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala fakulta v spolupráci 
s Maďarským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu podujatí „Naši susedia – naši priatelia“, zameraných 
na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou. 
Vedeckému podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy „Gulag – Maďari v táboroch Sovietskeho zväzu 
1944 - 1946“, ktoré vo foyeri fakulty krátkym príhovorom otvoril Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského 
kultúrneho inštitútu v Bratislave spoločne s dekankou fakulty. Podujatie následne pokračovalo 
úvodným slovom Dr. Molnára a prednáškami publicistu Ing. Petra Juščáka o histórii gulagov, ich 
organizácii a právnických súvislostiach ich vzniku, ich existencie a zániku, a najmä skutočností 
odvlečenia obetí vtedajšieho režimu. Pripomenul i konkrétne osudy ľudí a ich odkazy pre dnešok. 
Erudované a senzitívne autorove zasvätenie do problematiky podnietilo živú diskusiu so študentmi. 

 

4. 4. 2017, Trnava 

„Varšavské povstanie 1944“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala 
fakulta v rámci cyklu podujatí „Naši susedia – naši priatelia“ v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej 
republiky v SR. Sprievodným podujatím bolo otvorenie výstavy „Varšavské povstanie 1944“ vo foyeri 
fakulty, ktorú otvoril prvý radca veľvyslanectva Poľskej republiky v SR Piotr Samerek. V následnej 
prednáške ponúkol svoj pohľad na poľsko-slovenské vzťahy v priebehu dejín. Zaujal nielen 
skutočnosťami, ktoré sa týkali Jagelonskej a Trnavskej univerzity, ale aj fenoménu hôr, Goralov, 
obrazu Slovákov v poľskej literatúre. Napokon sa dotkol analógií Slovenského národného povstania a 
Varšavského povstania. Agata Matysiok z Opolskej univerzity detailne aj prostredníctvom mediálnych 
vstupov priblížila vznik, priebeh, význam a pripomínanie si Varšavského povstania z roku 1944. O 
dejinách Poľska od roku 1945 po súčasnosť hovoril Pawel Ukielski, zástupca riaditeľa Múzea 
Varšavského povstania vo Varšave. Podujatie otvorilo jednu z ďalších oblastí histórie a umožnilo 
študentom hlbšie sa zamyslieť nad súvislosťami histórie a práva. 

 

5. 5. 2017, Trnava 

„Ukraine“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala fakulta v rámci cyklu 
podujatí „Naši susedia – naši priatelia“. V rámci prednášok vystúpili dvaja zahraniční hostia, ktorí 
v rámci Národného štipendijného programu SAIA vykonávali svoj výskum na katedrách fakulty. S 
prednáškou Religious Life in Contemporary Ukraine vystúpil doc. JUDr. ThDr. Alexander Bilash, CSc., 
riaditeľ Ústavu konfesného práva Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a s prednáškou Armed 
Conflict in Ukraine: Law, Politics and Cultural Choice dr. Konstiantyn Gorobets z Odeskej právnickej 
akadémie Národnej univerzity v Odese. 

 

27. 9. 2017, Trnava 

„Vzťahy štátu a cirkvi na začiatku 21. storočia“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, 
ktoré organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci s Fakultou 
kánonického práva Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme (Facoltà di Diritto Canonico dell 
Universitá Pontificia Salesiana). Ťažiskovými boli štyri prednášky venované trendom vo vývoji štátno-
cirkevných vzťahov, učeniu o štáte a cirkví v magistériu pápeža Františka, pastoračnej službe vo 
verejných inštitúciách a zmluvne garantovanej náboženskej výchove a vzdelávaniu.  

 

 

Workshopy: 

 

20. 1. 2017, Trnava 

„Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných 
podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“, 
diskusný seminár, ktorý organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci 
riešenia projektu APVV-14-0061. Prednášajúci odborníci z Najvyššieho súdu SR, Národnej Banky 
Slovenska a Slovenskej sporiteľne, a. s. sa zamerali najmä na problém, či vôbec, a v akom rozsahu 
a za akých podmienok je rozhodnutie jedného orgánu záväzné pre druhý orgán, prípadne pre ten istý 
orgán v iných konaniach, a to tak pri konkrétnej aj abstraktnej kontrole.  

 

 



10 
 

20. 1. 2017, Trnava 

„Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“, diskusný seminár organizovaný v rámci 
riešenia projektu  APVV-14-0061 Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty. Prednášajúci 
z Najvyššieho súdu SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a z Právnickej fakulty UK v Bratislave sa 
venovali problému kedy a za akých podmienok majú jednotlivé správne orgány pôsobnosť pri 
ingerencii a kontrole dodržiavania práva na ochranu spotrebiteľa prípadne súvisiacich problematík 
(ochrana hospodárskej súťaže s dopadom na spotrebiteľa či sieťovej regulácie), aké sú vzťahy medzi 
týmito orgánmi verejnej správy pri výkone daných právomocí, a ako môže jeden nadviazať na 
výsledky práce toho druhého.  

 

10. 3. 2017, Trnava 

„Právnická etika v praxi – nudná teória alebo mínové pole?“, odborný workshop, ktorý 
organizovala fakulta pre pedagógov fakulty. Viedol ho Mgr. Pavol Žilinčík, skúsený právnik, člen 
súdnej rady, ktorý sa dlhodobo venuje justícii a otázkam etiky v súvislosti s justíciou a výkonom 
právnických povolaní. Účastníkov do problematiky voviedol nielen kazuistikou, ktorú bolo potrebné 
riešiť, ale aj konkrétnymi prípadmi, ktorými sa súdna rada zaoberala v ostatných rokoch. Významná 
časť podujatia bola venovaná právnickej etike vo výchovno-vzdelávacom procese a zvlášť pri 
vzdelávaní budúcich právnikov. Záver podujatia patril otázkam etického kódexu sudcov. Podujatie 
bolo pre pedagógov fakulty vítaným obohatením nielen z hľadiska preberanej matérie, ale aj postupov, 
ktoré prednášajúci zvolil pre naplnenie cieľov podujatia. Finálnym výstupom bude nepochybne aj 
väčšia pozornosť venovaná etike pri výučbe na PF TU. 

 

3. 4. 2017, Trnava 

„Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov“, workshop, ktorý organizovala Katedra 
teórie práva a ústavného práva fakulty. Workshop bol zameraný na skvalitnenie výučby na Právnickej 
fakulte TU a tesnejšie priblíženie jej výsledkov požiadavkám justičnej praxe. Úvodná prednáška patrila 
JUDr. Antonovi Jačekovi, predsedovi Krajského súdu v Trnave, ktorý zaujal osobnými skúsenosťami 
zo súdnej praxe a ponúkol podnety pre právnické vzdelávanie. Rovnako aj JUDr. Igor Malý, predseda 
Okresného súdu v Trnave začal svoj príspevok spomienkou na začiatok vlastnej právnickej praxe a 
nedostatok praktických skúseností. Špecifikoval požiadavky na výkon jednotlivých právnických 
povolaní. Predseda Okresného súdu v Galante JUDr. Ľuboš Szigeti zdôrazňoval potrebu 
zrozumiteľnosti súdnych rozhodnutí pre sporové strany. Ťažisko jeho prezentácie patrilo priblíženiu 
práce okresného súdu a podmienkam pre prijímanie pracovníkov do dočasnej štátnej služby. 
Záverečná časť podujatia patrila otázkam prokuratúry a prednáškam zástupcov krajskej a okresnej 
prokuratúry v Trnave. Lektori z justičnej praxe akcentovali výchovu absolventov najmä pre súdy, 
advokáciu, štátne orgány, v menšej miere pre prokuratúru alebo výkon povolania exekútora. Ocenili 
záujem fakulty poznať aktuálne požiadavky justičnej praxe a aplikovať ich vo vzdelávacom procese. 

 

26. 4. 2017, Trnava 

„Ochrana osobných údajov. Nové Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov.“, odborný 
workshop, ktorý organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. 
V rámci workshopu vystúpil s prednáškou JUDr. Jakub Morávek, PhD. z Katedry pracovného práva a 
práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na tému ochrany 
osobných údajov z pohľadu novej európskej legislatívy. Prednáška bola určená pre študentov a 
študentky, ako aj odbornú verejnosť. Po prednáške nasledoval workshop, ktorého sa zúčastnili 
pedagógovia našej fakulty a Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej 
fakulty UK v Prahe. Okrem odborníkov a odborníčok z akademickej oblasti sa podujatia zúčastnila aj 
odborná verejnosť z praxe špecializujúca sa na problematiku ochrany osobných údajov. Workshop 
viedla prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ktorá poukázala na problematiku osobných údajov z 
pohľadu činnosti zamestnávateľa a následne sa ochrane osobných údajov a súkromia venovala 
diskusia optikou pracovnoprávnych vzťahov. Prínosnou z pohľadu vedy a praxe bola diskusia k 
novému nariadeniu EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nová právna úprava sa má 
uplatňovať od 25. mája 2018 a v súčasnosti je predmetom mnohých odborných diskusií a seminárov. 
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26. 4. 2017, Trnava 

„Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do EÚ alebo krajín európskeho 
hospodárskeho priestoru“, odborný workshop organizovala Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-15-0066. Workshop popri členoch  
hosťujúcej katedry svojou účasťou obohatili zástupcovia Katedry pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a zástupcovia Inšpektorátu 
práce v Nitre, ktorí ako predstavitelia orgánu štátnej správy vykonávajúceho kontrolnú činnosť nad 
dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, prezentovali vybrané aplikačné problémy, s ktorými sa pri 
výkone kontroly stretávajú. Prítomní zhodnotili úroveň a skúsenosti s úpravou vysielania 
zamestnancov účinnou od 18. júna 2016 reprezentovanú zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej 
spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a jej dopad na ochranu dočasne vyslaných zamestnancov. Z následnej diskusie 
vzišli niektoré čiastkové riešenia pre aplikačnú prax, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania vedy 
pracovného práva. 

 

16. 5. 2017, Trnava 

„Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a 
rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv“,  workshop k 
vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, ktorý organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho 
práva fakulty.  

Workshop lektorovala pani Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Občan, 
demokracia a zodpovednosť. Predmetom worskhopu bola snaha o zvýšenie ľudskoprávneho 
vzdelávania na právnickej fakulte, možnosti zohľadnenia interdisciplinárneho charakteru 
ľudskoprávneho vzdelávania medzi jednotlivými katedrami právnickej fakulty. V rámci workshopu 
účastníci a účastníčky prediskutovali aktuálne problémy ľudskoprávneho vzdelávania, vrátane 
vzdelávania v oblasti antidiskriminácie. 

 

17. 5. 2017, Trnava 

„BOZP a nové technológie“, workshop organizovaný Katedrou pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-15-066.  Okrem členov katedry 
aktívne na podujatí vystúpili zástupcovia Inšpektorátu práce Trnava, advokácie, RNDr. Miroslava 
Kordošová, PhD. z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave,  prof. PhDr. Miroslava Szarková, 
CSc. a Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v 
Bratislave. Workshop bol venovaný problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zamestnancov, najmä s prihliadnutím na nové formy a podmienky výkonu závislej práce, ktoré 
výrazne ovplyvňuje rozvoj informačných technológií, postupov vo výrobe. Predmetom diskusie bola aj 
otázka nových druhov chorôb z povolania spôsobených psychickou záťažou, ako aj postupov pri 
riešení pracovných úrazov. 

 

1. 6. 2017, Trnava 

„Hermeneutika – problém interpretácie“, workshop s prednáškou doc. Mgr. Ladislava Tkáčika, 
OFMCap, Ph.D.U., z Katedry filozofie Filozofickej fakulty TU v Trnave. Pozornosť bola koncentrovaná 
predovšetkým na právnu hermeneutiku, lektor ju v úvodnom slove zasadil do všeobecnej a filozofickej 
hermeneutiky. Vysvetlil s hermeneutikou spojený problém jazyka ako prostriedku, ktorým je človek 
schopný niečo vyjadriť. Frekventanti sa zoznámili s dejinami témy od Aristotela, cez Filóna 
Alexandrijského, Origena až po súčasnosť. Priblížil im hlavných teoretikov hermeneutiky a základné 
diela, voviedol ich do problematiky súčasnej filozofickej hermeneutiky a načrtol prípady súvisiace s 
právnou hermeneutikou. Workshop bol určený pre pedagógov, výskumných pracovníkov a 
doktorandov fakulty.  

 

16. 6. 2017, Trnava 

„Kritické myslenie“, workshop určený najmä pre vedecko-pedagogických zamestnancov a 
doktorandov fakulty. Prednášal prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. vedúci Katedry filozofie 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venoval sa problematike kritického myslenia z 
hľadiska pochopenia  informácie v širších súvislostiach, poznania motívov a kvalifikácii autorov, 
logickej súdržnosti tvrdení, overovania dôkazov, vyvodzovania dôsledkov. Podobnými podujatiami sa 
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fakulta usiluje  prispieť k rozvoju osobnosti zamestnancov, zlepšeniu ich kognitívnych a 
komunikačných schopností ako aj pedagogických zručností. 

 

16. 10. 2017, Trnava 

„Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie“ bol 
organizovaný na pôde fakulty združením Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s fakultou 
a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach. Workshop prebehol participatívnou zážitkovou formou s 
riešením modelových situácií. Veľký priestor bol daný diskusii a zdieľaniu skúseností. Viedli ho doc. 
PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a JUDr. Daniela Lamačková z OZD. Účastníci sa koncentrovali na 
proces zavádzania inovatívnych spôsobov vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, ochrany a 
presadzovania ľudských práv. V diskusii sa venovali aj bariéram a výzvam spojeným s 
implementáciou tohto typu vzdelávania na právnických fakultách v SR a možnostiam jeho 
zlepšovania, a spôsobom, ako ľudskoprávne a antidiskriminačné obsahy efektívne a udržateľne 
integrovať do predmetov tradične vyučovaných na právnických fakultách. Podujatie bolo realizované v 
rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní 
a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv s finančnou 
podporou Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

20. 10. 2017, 16. 11. 2017, 23. 11. 2017, Trnava  

Cyklus workshopov „Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu. (Praktické štúdie z aktuálnych tém 
spotrebiteľského práva.)“, Katedra občianskeho a obchodného práva v úzkej spolupráci s odborom 
ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska zorganizovala cyklus workshopov pre 
študentov našej fakulty, ktorých ústrednou témou bola ochrana spotrebiteľa v oblasti poskytovania 
finančných služieb. Vedúci zamestnanci odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Mgr. Roman 
Fusek a JUDr. Veronika Borkovičová si pre študentov pripravili praktické prípadové štúdie, na ktorých 
si študenti mohli precvičiť a nadobudnúť ďalšie vedomosti a argumentačné schopnosti predovšetkým 
v oblasti ochrany spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami a nekalými praktikami. Workshop sa 
uskutočnil formou troch diskusných stretnutí na pôde našej právnickej fakulty. Študenti mali možnosť 
vyskúšať si rolu advokáta, združenia na ochranu spotrebiteľov, dodávateľa a orgánu dohľadu pri 
vypracovaní právnych podaní a žalôb, ako aj pri ich prezentácii na simulovaných súdnych sporoch. 
Vďaka workshopu študenti získali nie len cenné vedomosti, ale tiež možnosť absolvovania stáže 
priamo v Národnej banke Slovenska na odbore ochrany finančných spotrebiteľov. 

 

3. 11. 2017, Trnava 

„Teoretický a ústavnoprávny workshop pre doktorandov z Trnavy a Brna“, workshop pre 
doktorandov. Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty v spolupráci s Katedrou právnej teórie 
Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala workshop pre doktorandov. Základným cieľom podujatia 
bolo vytvoriť príležitosť na prezentáciu projektov dizertačných prác, prípadne iných publikačných 
aktivít doktorandov, a to s dôrazom na výmenu názorov v moderovanej diskusii. Vo viere, že plodné 
myšlienky a kvalitné vedecké texty sa produkujú predovšetkým v konfrontácii rôznych odborných 
pohľadov a hodnotových presvedčení, organizátori akcie majú v pláne s podobnými podujatiami 
pokračovať aj v budúcnosti.  

 

4. 12. 2017, Trnava 

„Ľudské práva v politikách EÚ“, workshop spojený s otvorením výstavy „Laureáti ceny Andreja 
Sacharova za slobodu myslenia“, ktorý organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho 
práva fakulty v spolupráci s Európskym parlamentom, Informačnou kanceláriou na Slovensku. 
Podujatie bolo venované diskusii o ľudských právach v Európskej únii a vo svete v súvislosti s 
udelením Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia za rok 2017. V tomto roku cenu na základe 
rozhodnutia Európskeho parlamentu získala opozícia vo Venezuele a vyše šesťsto politických väzňov 
v tejto latinskoamerickej krajine. Podujatia sa zúčastnili a so študentmi diskutovali poslanci 
Európskeho parlamentu p. Monika Beňová a p. Ivan Štefanec, ďalej Branislav Tichý z občianskeho 
združenia Človek v ohrození. Podujatie uviedol vedúci kancelárie EP v SR Dionýz Hochel, ktorý aj 
otvoril Výstavu Laureáti ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Celé podujatie moderoval 
Radovan Geist z EURACTIV. 
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Odborné prednášky: 

 

22. 2. 2017, Trnava 

„Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde“, odborná prednáška JUDr. Pavla 
Sladkého, PhD., vedúceho politického a obchodno-ekonomického oddelenia Veľvyslanectva ČR v SR. 
Prednášku pre študentov organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. 

 

8. 3. 2017, Trnava 

„Medzinárodnoprávna úprava štátneho občianstva“, odborná prednáška spojená s diskusiou 
JUDr. Metoda Špačeka, riaditeľa Medzinárodnoprávneho odboru MZVaEZ SR, ktorú organizovala 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov v rámci výučby 
medzinárodného práva. 

 

23. 3. 2017, Trnava 

„Zodpovednosť právnických osôb v oblasti verejného práva“, odbornú prednáška pl. Ing. Martina 
Krčmárika, zástupcu riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry organizovala Katedra správneho práva, 
práva životného prostredia a finančného práva fakulty. 

 

23. 3. 2017, Trnava 

„Senior ako obeť domáceho násilia a zraniteľný spotrebiteľ – súčasné výzvy právneho 
poriadku“, odborné prednášky na danú tému pre študentov, doktorandov aj pedagógov fakulty 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty. Pozvaní hostia Ľubica Gálisová a Ing. 
Edita Flimelová z Fóra pre pomoc starším a PhDr. Andrea Lajdová, PhD. z Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce TU v Trnave. 

 

28. 3. 2017, Trnava 

Odborné prednášky prof. Piotra Piniora, ktorý je vedúcim Katedry hospodárskeho a obchodného práva 
na Fakulte práva a verejnej správy Sliezskej univerzity v Katowiciach v Poľsku a na fakultu prišiel 
v rámci programu pre zahraničné mobility ERASMUS+. Témy prednášok „The Regulation of the 
European Company (Societas Europaea)“ a „Implementation of the Directive on the Exercise of 
Certain Rights of Shareholders in Listed Companies“. Obsahom prvej prednášky bola Európska 
spoločnosť (Societas Europaea) a obsahom druhej prednášky bola smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom 
trhu.  

 

5. 4. 2017, Trnava 

„Konzulárne právo v praxi Slovenskej republiky“, odborná prednáška JUDr. Martina Bartoňa, 
vedúceho oddelenia VISA na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR. Prednášku organizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. 

 

11. 4. 2018, Trnava 

„Výsledky slovenského predsedníctva v Rade EÚ a úlohy slovenskej zahraničnej politiky 
v roku 2017“, odborná prednáška p. Martina Kača, riaditeľa odboru Spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky MZVaEZ SR, ktorý sa v novembri 2017 stal novým veľvyslancom SR v Bosne 
a Hercegovine,  organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.  

 

26. 4. 2017, Trnava 

„Medzinárodné kozmické právo a jeho relevancia pre Slovenskú republiku“, odborná prednáška, 
ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty a Slovenská 
spoločnosť pre vesmírnu politiku. Prednášajúcimi boli Mgr. Tomáš Hrozenský a Mgr. Lucius 
Klobučník, MICL zo Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. Prednáška zaujala nielen študentov, 
ale aj pedagógov fakulty.  
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9. 10. 2017, Trnava 

„História notárstva, postavenie a význam funkcie notára, postavenie koncipienta a kandidáta 
notára“, odborná prednáška pre študentov práva spojená s diskusiou. K témam prednášky, 
vyplývajúcich z názvu prednášali a diskutovali JUDr. Karol Kovács, člen prezídia Notárskej komory 
SR, bývalý prezident NK SR a diskutujúcim bol aj súčasný prezident Notárskej komory SR JUDr. 
Miroslav Gregor. Prednášajúci priblížili aj súčasné problémy slovenského notárstva. Študentov 
zaujímala najmä problematika dedičského konania, register závetov a v neposlednom rade aj otázky 
týkajúce sa kariéry notára, postavenia a práce notárskeho koncipienta a kandidáta. 

 

17. 10. 2017, Trnava 

„Slavné případy řimského práva v kontextu moderní právní vědy“, odborná prednáška 
z rímskeho práva, ktorú pre študentov fakulty organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva 
fakulty. Prednášajúci hosť JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. V rámci prednášky ponúkol rozbor dvoch slávnych súdnych sporov. Prvým z nich bol spor 
z roku 93 pr. Kr. medzi rímskym právnikom Quintom Muciom Scaevolom a nemenej slávnym rečníkom 
L. Liciniom Crassom. Druhým predstaveným sporom bol spor medzi právnym romanistom prof. 
Miroslavom Boháčkom z Právnickej fakulty UK v Bratislave a prof. Františkom Weyrom z Právnickej 
fakulty MU v Brne z prvej tretiny 20. storočia, na ktorom bol brilantne dokázaný fakt, že rímske právo 
môže byť aj v súčasnej dobe využiteľné pri výklade noriem občianskeho práva. 

 

26. 10. 2017, Trnava 

„Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky“, odborná prednáška 
ThDr. Martina Šaba, PhD., ktorý pôsobí ako väzenský farár a zároveň aj ako výskumný pracovník 
Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Venoval sa histórii duchovenskej služby v 
ozbrojených silách a ozbrojených zboroch v Slovenskej republike ako aj aktuálnym otázkam spojeným 
s duchovenskou službou v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky. 

 

9. 11. 2017, Trnava 

„Koncily a právo“, odborná prednáška doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., Th.D., JC.D., sudcu 
metropolitného cirkevného súdu v Prahe, docenta v odbore konfesné právo a cirkevné právo  na 
Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Č. Budejoviciach a výskumného pracovníka Ústavu pre 
právne otázky náboženskej slobody PF TU v Trnave. Odborná prednáška z cyklu Právo a 
náboženstvo. 

 

10. 11. 2017, Trnava 

„The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the Laws 
and Customs of ancient Greece“, odborná prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
organizovaná Katedrou dejín práva v rámci prednášky z predmetu Svetové dejiny práva. Odborná 
prednáška univerzitného profesora Dimitriosa A. Kourtisa z Aristotelovej univerzity v Tessalonikách v 
Grécku.  

 

13. 11. 2017, Trnava 

„Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku“, odborná prednáška, ktorú organizovala 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty v rámci aktivít 
súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017. Pozvaným hosťom bol riaditeľ odboru 
verejného obstarávanie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Boháč, 
ktorý prednášal o právnej úprave postupov verejného obstarávania tovarov a služieb pre štátne a iné 
verejnoprávne subjekty. 

 

16. 11. 2017, Trnava 

„Štát a cirkev v Českej republike“, odborná prednáška organizovaná Ústavom pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty v rámci cyklu "Právo a náboženstvo“. Prednášajúcim bol ThLic. Mgr. 
Damián Němec, Dr., z Cyrilometodskej teologickej fakulty UP v Olomouci a zároveň výskumný 
pracovník UPONS TU v Trnave, Právnickej fakulty. Objasnil ústavné princípy, základné 
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konfesnoprávne normy, spôsob registrácie cirkví, majetkové vyrovnanie medzi Českou republikou 
a cirkvami ako aj ďalšie aktuálne otázky konfesného práva v ČR. 

 

6. 12. 2017, Trnava 

„Reformy Márie Terézie“, cyklus odborných prednášok venovaný životu a vláde jednej 
z najvýznamnejších panovníčok habsburskej monarchie Márii Terézii (1717 – 1780), ktorý 
organizovala fakulta v spolupráci s Archívom mesta Bratislava. Prvú prednášku predniesol Mgr. Ján 
Kúkel z Archívu mesta Bratislava na tému „Vzájomná komunikácia medzi Máriou Teréziou 
a mestom Bratislava“. Priblížil v nej nielen proces plnenia úloh štátnej a miestnej samosprávy, ale aj 
osobitosti právnej a správnej praxe vtedajšieho hlavného mesta Uhorska – Prešporka (Bratislavy). 
Druhú prednášku predniesla doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. z Katedry dejín práva fakulty na 
tému „Constitutio criminalis Theresiana – na ceste k modernizácii trestného práva 
v Habsburskej monarchii za vlády Márie Terézie“. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia 
fakulty. Verejnú diskusiu podporil účasťou aj PhDr. Michal Duchoň, pracovník Archívu mesta 
Bratislava, ktorý prispel ku kultivovanej, živej a slobodnej diskusii. 

 

7. 12. 2017, Trnava 

„Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia. Čo si kánonické právo (ne)vzalo 
z biblie?“, odborná prednáška organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty 
v rámci cyklu "Právo a náboženstvo“. Prednášajúcim bol ThLic. Mgr. Damián Němec, Dr., z 
Cyrilometodskej teologickej fakulty UP v Olomouci a zároveň výskumný pracovník UPONS TU v 
Trnave, Právnickej fakulty.  

 

11. 12. 2017, Trnava 

„Vznik slobodného notárskeho stavu, samospráva notárov, etické aspekty výkonu funkcie 
notára, dohľad nad činnosťou notárov, disciplinárne konanie, postavenie notára de lege 
ferenda“, odborná prednáška JUDr. Jozefa Opatovského, notára a prvého prezidenta Notárskej 
komory Slovenskej republiky. Podujatie bolo organizované pre študentov a pedagógov fakulty. 

 

 

Iné evidované podujatia: 

 

5. 4. 2017, Trnava 

„Česko-slovenský rímskoprávny moot court v Trnave“ -  simulovaný súdny spor. 

Na fakulte sa konalo predkolo tradičného Rímskeho simulovaného sporu (moot court). Zorganizovali 
ho členovia študentského spolku ELSA v spolupráci s členmi Katedry rímskeho a cirkevného práva 
fakulty. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktoré mali záujem reprezentovať našu fakultu aj na 
medzinárodnom česko-slovenskom kole, ktoré sa následne konalo na Právnickej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe. Podstatou simulovaného sporu bola právna analýza rímskoprávnej kauzy 
zachytenej vo vybranom fragmente zbierky Digesta Iustiniani. Víťazom fakultného kola sa napokon 
stalo družstvo v zložení Radoslav Piecka, Marek Považan a Marko Stranovský. Celkový priebeh 
podujatia i záujem študentov dosvedčili, že rímske právo má svojich priaznivcov nielen vo vedeckej 
komunite, ale taktiež medzi študentmi fakulty.  
 

3. – 7. 7. 2017, Trnava 

„Letná škola medzinárodného práva 2017“,  III. ročník úspešného projektu prvýkrát v slovensko-
českom rozmere pre všetkých nadšencov medzinárodného práva. 

Letná škola sa konala na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. Záštitu nad ňou 
prevzal rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., otvorila ju dekanka fakulty doc. JUDr. 
Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zorganizovali ju Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, ELSA 
– SR, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe 
a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pod taktovkou vedúcej Katedry 
medzinárodného práva a európskeho práva PF TU doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. Účastníkom 
pripravili vyčerpávajúci týždeň, v rámci ktorého odzneli prednášky na aktuálne témy súvisiace 
s problematickou aplikáciou medzinárodného humanitárneho práva, deklarácie o bezpečných školách 
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a ochranou vzdelávania počas ozbrojených konfliktov, medzinárodnoprávnymi aspektmi manželstiev 
uzatváraných v zahraničí, slovenskou zahraničnou službou, medzinárodných sankcií, problematikou 
terorizmu, migrácie, konzulárnej pomoci, medzinárodných zmlúv a podobne. Prednášali nielen 
akademici zo špičkových vedeckých pracovísk, ale aj profesionáli z ministerstiev zahraničných vecí, 
vládnych aj mimovládnych organizácií. Nechýbal ani spoločenský a športový program. 
 

5. 10. 2017, Trnava 

Fakulta každoročne organizuje „Deň právnickej fakulty“, v rámci ktorého pozýva zaujímavých hostí, 
odborníkov z praxe alebo akademikov, aby svojimi prednáškami priblížili aktuálne dianie alebo výskum 
vo svojej sfére pôsobenia a zároveň ponúkli jeho reflexiu. „Deň právnickej fakulty 2017“ sa 5. 10. 2017 
konal v znamení česko-slovenských vzťahov, spoločnej slovenskej a českej histórie. V spolupráci s 
Veľvyslanectvom Českej republiky sme si pripomenuli vlastnú históriu – 350. výročie založenia 
právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity, 25. výročie obnovenia našej alma mater, a tiež, v 
neposlednom rade aj 80. výročie úmrtia T. G. Masaryka. O Masarykovi prednášali poprední historici z 
oboch krajín, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe, 
PhDr. Dagmar Hájková, PhD. z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied Českej republiky 
a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podujatie otvorila 
dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zástupca veľvyslankyne ČR v SR JUDr. 
Pavel Sladký, PhD., ktorý z rúk dekanky PF TU prevzal Pamätnú medailu PF TU udelenú 
Veľvyslanectvu ČR v SR ako výraz vďaky za dlhotrvajúcu a plodnú spoluprácu. Po diskusii, ktorá 
ukončila vedecké kolokvium nasledoval ešte krátky koncert harfovej virtuózky a spoločenské stretnutie 
akademickej obce a hostí. 

 

9. 11. 2017, Trnava 

„Stáž pre stredoškolákov“, fakulta usporiadala pre študentov stredných škôl stáž, v rámci ktorej sa 
mohli dozvedieť základné informácie o zaujímavých inštitútoch trestného, medzinárodného, 
občianskeho práva a iných právnych odvetví ako aj o fungovaní fakulty. Pedagógovia fakulty sa snažili 
zaujať zaujímavými prednáškami budúcich vysokoškolákov. Predniesli prednášky na témy ako napr. 
Terorizmus a medzinárodné právo; Výklad právnych predpisov; Základné ľudské práva a slobody; 
Občianske právo hmotné v každodennom živote človeka; Za aké konanie ma (ne)možno postihnúť 
podľa trestného práva; Aktuálne otázky stavu demokracie. O stáž bol zo strany študentov vysoký 
záujem.  

 
 
Ostatné podujatia: 
 
25. 4. 2017, Trnava 
Premietanie filmu „Hotel Úsvit“ spojené s diskusiou s režisérkou Máriou Rumanovou. 
V apríli 2017 sa v priestoroch fakulty pod záštitou dekanky fakulty premietal slovenský dokumentárny 
film s názvom „Hotel Úsvit“. Po ňom diváci diskutovali s režisérkou Máriou Rumanovou. Film bol 
premietaný v rámci projektu „Dokument na kolesách“. Bol prezentovaný na viacerých domácich i 
medzinárodných festivaloch, kde získal viaceré ocenenia. Sleduje príbeh štyroch postáv žijúcich na 
ukrajinsko-slovenských hraniciach. Postavy filmu si vytvárajú vlastné cestičky, ako v nepriaznivom 
systéme fungovať, často na hranici zákona či logiky bežného človeka. Ich spoločnou realitou je mesto 
Čierna nad Tisou - kedysi "Zlatá brána socializmu", dnes brána do temných vôd východnej Európy. 
Diváci mali po filme možnosť diskutovať s režisérkou na rôzne témy. Zaujímali ich najmä dôvody, 
prečo si autorka vybrala Čiernu nad Tisou, prečo práve tie postavy, ktoré videli, ako sa vyvíjal ich osud 
ďalej po vypnutí kamery, či ako taký film slovenskej produkcie vzniká. Napriek tomu, že film mal 
pomerne pochmúrnu atmosféru, záverom diváci s režisérkou skonštatovali, že väčšina ľudí, žijúcich 
na hrane životnej situácie, túto nevníma ako tragédiu, práve naopak, ľudia sú so svojím životom 
spokojní a našli si spôsob, akým ho „najlepšie prežiť“. 

 
5. 4. 2017, Trnava 
Premietanie filmu „Únos“ a odborná diskusia o „Mečiarových amnestiách“. 
V Trnave v kine „Hviezda“ sa pre študentov, zamestnancov a učiteľov fakulty konalo premietanie filmu 
„Únos“. Bezprostredne po ňom nasledovala odborná diskusia na tému zrušenia takzvaných 
„Mečiarových amnestií“, ktorú viedol člen Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty JUDr. Juraj 
Šeliga, diskutovali doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. z Katedry trestného práva a kriminológie 
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fakulty a bývalý podpredseda vlády a minister spravodlivosti, a tiež bývalý minister vnútra, advokát 
JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. 
 
12. 10. 2017, Trnava 
Návšteva veľvyslanca USA na Právnickej fakulte TU v Trnave – v októbri 2017 navštívil fakultu 
veľvyslanec USA p. Adam Sterling spoločne s kľúčovými pracovníkmi Veľvyslanectva USA v 
Slovenskej republike. Na úvod stretnutia mu dekanka fakulty udelila „Pamätnú medailu fakulty“ za 
dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania o ľudských právach a tiež v oblasti právnej etiky. 
Rovnako ocenila aj p. Zuzanu Dlugošovú, ktorá sa zúčastnila stretnutia, za spoluprácu najmä, ale 
nielen v oblasti výučby ľudských práv. Spoločne s vedením fakulty zúčastnení následne diskutovali o 
pokračovaní a nových možnostiach spolupráce. Vymenili si tiež informácie a skúsenosti z oblasti 
právnického vzdelávania, fungovania súdnictva a právnických povolaní v USA a na Slovensku. 
 
 
 

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2017 

v porovnaní s rokom 2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka č. 1: 

 

 
 
 
 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 

1. Charakteristika a organizácia štúdia 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2017 poskytovala v rámci kreditového 
systému štúdia vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch študijných programov v študijnom odbore 
právo, a to v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. 

Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia pozostáva z 
povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súlade s cieľmi kreditového systému štúdia 
je koncipovaný tak, aby mal študent počas semestra okrem škály povinných predmetov aj širokú 
možnosť výberu predmetov povinne voliteľných a výberových. Je tým študentovi daná možnosť, aby si 
vybral predmety, o ktoré má najväčší záujem, a tak ovplyvňoval svoj profil. V roku 2017 poskytoval 
bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 78 povinne voliteľných predmetov a 43 
výberových predmetov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov v 
cudzom jazyku, v roku 2017 ponúkala 19 povinne voliteľných a výberových predmetov vyučovaných v 
cudzom jazyku. Ide o predmety vyučované v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Študenti 
môžu tiež absolvovať výučbu piatich povinných predmetov v anglickom jazyku, a to Medzinárodné 
právo verejné I a II, Európske právo I a II a Medzinárodné právo súkromné. Fakulta pre študentov 
zabezpečovala aj výučbu anglického jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka. 

Fakulta má záujem úzko prepájať výučbu študentov s praxou, a preto podporuje aj realizáciu 
predmetov formou právnych kliník. Vyše desať rokov rozvíja a v študijných programoch bakalárskeho 
a magisterského štúdia zabezpečuje niekoľko druhov takých kliník, pričom počet kliník neustále 
rozširuje. V roku 2017 sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia realizovali nasledovné právne 
kliniky: Právna klinika pre komunity I, II, III a IV, Klinika azylového práva I a II, Klinika práva verejného 
obstarávania, Klinika súťažného práva Európskej únie, Klinika notárskej praxe, Klinika advokácie, 

 
Rok Medzinárodné 

vedecké 
konferencie  

On-line 
konferencie 
a vedecké 
konferencie     

Odborné 
semináre 

Vedecké 
kolokviá, 
diskusné 
fóra, 
workshopy 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
podujatia 

 
Spolu 
 

2016 10 4 5 6 21 1 47 

2017 14 6 4 19 18 4 65 
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Klinika daňového práva a účtovníctva pre podnikateľov, Klinika právnickej žurnalistiky I a II, Klinika 
obecnej samosprávy, Klinika správneho súdnictva, Klinika trestného konania, Klinika práva sociálneho 
zabezpečenia, Rímskoprávna klinika, Klinika penitenciárnej starostlivosti, Klinika spravodajských 
služieb, Klinika ochrany zamestnancov, Klinika kolektívneho vyjednávania, Klinika obchodného práva, 
Klinika ochrany práv detí, Klinika ochrany spotrebiteľa, Klinika medzinárodných únosov detí, Klinika 
negociácií zmlúv, Klinika antidiskriminačného práva, Klinika trestného práva, Klinika teórie hier 
a racionálneho rozhodovania. V spolupráci s Centrom právnej pomoci fakulta už niekoľko rokov 
zabezpečuje pre študentov Právnu kliniku občianskeho práva, Právnu kliniku rodinného práva a 
Právnu kliniku pracovného práva. V spolupráci s mestom Trnava fakulta realizuje Právnu kliniku pre 
občanov mesta Trnava I a II. Okrem toho fakulta podporuje orientáciu študentov na prax aj 
prostredníctvom jednotlivých právnych kliník, realizovaných formou  krátkodobých individuálnych stáží 
na jednotlivých orgánoch verejnej správy alebo v oblasti súdnictva (stáže na Krajskom súde v Trnave 
a okresných súdoch v SR), či v oblasti zahraničných vzťahov a diplomacie (Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR) alebo iných oblastí právnej praxe (advokácia, notárstvo), ktoré sú už 
pravidelne úspešne a s veľkým ohlasom realizované.  

Na výučbe participujú viacerí odborníci z praxe a súčasťou výučby sú aj rôzne exkurzie (napr. 
návšteva väznice, reedukačného centra, detského domova, notárskeho úradu, účasť na súdnom 
pojednávaní a pod.). Pre potreby klinického vzdelávania bola vytvorená na stránke fakulty samostatná 
zložka, v rámci ktorej študenti nájdu všetky informácie o výučbe jednotlivých kliník, ako aj vybudovaná 
súdna sieň. 

 
1.1 Bakalársky študijný program 
 

Štúdium v bakalárskom študijnom programe je na fakulte kreditové jednoodborové štúdium v 
študijnom odbore 3.4.1 právo.  

V roku 2017 bol realizovaný nový trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 
a štvorročný študijný program v externej forme štúdia a zároveň dobieha pôvodný trojročný študijný 
program v bakalárskom študijnom programe v dennej i externej forme štúdia. 
 
1.2 Magisterský študijný program 
 

Štúdium v magisterskom študijnom programe je na fakulte kreditové jednoodborové štúdium v 
študijnom odbore 3.4.1 právo. 

V roku 2017 sa uskutočňoval nový dvojročný magisterský študijný program v dennej forme 
štúdia a trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, taktiež zároveň dobieha 
dvojročný magisterský študijný program v dennej i externej forme štúdia. 
 
1.3 Doktorandský študijný program  
 

Štúdium v doktorandských študijných programoch sa uskutočňovalo v novom trojročnom 
študijnom programe v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia štyri 
roky. Zároveň dobieha aj trojročný doktorandský študijný program v dennej a externej forme štúdia. 

V roku 2017 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v štyroch odboroch štúdia, a to v odbore 
Teória a dejiny štátu a práva (3.4.2), v odbore Ústavné právo (3.4.3) v odbore Pracovné právo (3.4.6) 
a v odbore Trestné právo (3.4.7), od septembra 2017 máme akreditovaný nový  študijný odbor 
Občianske právo (3.4.11.). 

 

2.  Študenti a ich štruktúra  

 

V  roku 2017 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom  952 študentov, 

a to 709 študentov v dennej forme štúdia a 243 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 

stavu ku dňu 31.10.2017. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je 

prístupné: http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok.  

 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok
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2.1 Bakalársky študijný program – študijný odbor právo 

V roku 2017 na fakulte študovalo 554 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 

431 študentov v dennej forme štúdia a 123 študentov v externej forme štúdia.  

 

Tab. č. 2 – Počty študentov v trojročnom bakalárskom študijnom programe 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Denná forma 139 151 141 

Externá forma 34 40 49 

 

Zo štúdia bolo počas roka 2017 vylúčených pre neprospech 90 študentov, z toho 62 študentov 

dennej formy štúdia a 28 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 12 študentov dennej 

formy štúdia a 20 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo 6 študentov 

dennej formy štúdia a 7 študentov externej formy štúdia. 

 

Tab. č. 3 – Iné ukončenie štúdia v roku 2017 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 62 12 6 

Externé 28 20 7 

Spolu 90 32 13 

 

V roku 2017 štúdium úspešne ukončilo spolu 127 študentov bakalárskeho študijného 

programu, z toho 108 študentov dennej formy štúdia a 19 študentov externej formy štúdia. 

 

2.2 Magisterský študijný program - študijný odbor právo 

V roku 2017 na fakulte študovalo 330 študentov magisterského študijného programu, z toho 

258 študentov v dennej forme štúdia a 72  študentov v externej forme štúdia.  

 

Tab. č. 4 – Počty študentov v  magisterskom študijnom programe 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Denná forma 110 148 - 

Externá forma 24 44 4 

 

V priebehu roka 2017 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 7 študentov dennej formy štúdia 

a 9 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechali 4 študenti dennej formy štúdia a 9 študentov 

externej formy štúdia. Počas roka 2017 štúdium prerušili 4 študenti dennej formy štúdia a 7 študentov 
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externej formy štúdia a 2 študenti neskončili v termíne, z toho 1 v dennej forme štúdia a 1 v externej 

forme štúdia. 

 

Tab. č. 5 – Iné ukončenie štúdia v roku 2017 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 7 4 4 

Externé 9 9 7 

Spolu 16 13 11 

 

Štúdium v  roku 2017 úspešne ukončilo spolu 162 študentov, z toho v dennej forme štúdia 122 

študentov a v externej forme štúdia 40 študentov.  

 

2.3 Doktorandský študijný program  

V roku 2017 študovalo na fakulte celkom 20 doktorandov v dennej forme štúdia a 48 

doktorandov v externej forme štúdia, spolu 68 doktorandov.  

V priebehu roka 2017 štúdium prerušili 3 študenti v externej forme štúdia, 1 študent externej 

formy štúdia zanechal štúdium, 7 študentov v externej forme štúdia bolo vylúčených pre nesplnenie 

podmienok. 

V roku 2017 sa na fakulte uskutočnilo 21 obhajob dizertačných prác, z toho 4 obhajoby 

doktorandov dennej formy štúdia.  

 

Tab. č. 6– Prehľad absolventov obhajob dizertačných prác 

Absolventi doktorandského štúdia 
rok 2011 

rok 

2012/2013 
rok 2014 rok 2015 rok 2016 

 

 rok 2017  

Občianske právo 0 0 0 0 0 0 

Teória a dejiny štátu a práva 6 9 4 3 4 6 

Pracovné právo 5 4 11 8 6 5 

Rímske právo 0 0 0 0 0 0 

Trestné právo 0 10 13 9 9 10 

Spolu 11 23 28 20 19 21 

 

Dizertačnú skúšku v roku 2017 vykonalo 13 doktorandov, z toho 6 doktorandov v dennej forme 

štúdia.  
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Tab. č. 7– Prehľad dizertačných skúšok 

Dizertačné skúšky 
rok 2011 

rok 

2012/2013 
rok 2014 rok 2015 rok 2016 

rok 2017 

Občianske právo 0 0 0 0 0 0 

Teória a dejiny štátu a práva 9 2 3 4 7 6 

Pracovné právo 8 11 0 6 3 2 

Trestné právo 5 21 8 6 5 5 

Spolu 22 34 11 16 15 13 

 

2.4   Rigorózne skúšky  

V  roku 2017 bolo prijatých 107 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu 

odovzdalo 152 uchádzačov. Celkovo 162 uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku, ktorá sa 

skladala z dvoch na seba bezprostredne nadväzujúcich častí, teda obhajoby rigoróznej práce a ústnej 

skúšky zo študijného predmetu a súvisiaceho študijného predmetu. Po vykonaní rigoróznej skúšky bol 

absolventom udelený akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).  

Rigorózne konanie upravuje Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní, účinná od júna 

2012. Vyhláška vymedzuje trvanie rigorózneho konania, ktoré sa začína prijatím prihlášky uchádzača 

na rigoróznu skúšku fakultou, čo písomne potvrdí dekan fakulty do 30 dní odo dňa doručenia 

prihlášky. Rigorózne konanie sa skončí na základe jedného z taxatívne uvedených dôvodov, 

predovšetkým úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky alebo nezaplatením poplatku za úkony 

spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce, alebo márnym 

uplynutím doby, v ktorej je uchádzač povinný predložiť fakulte rigoróznu prácu (2 roky odo dňa 

doručenia potvrdenia prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku). 

 

Tab. č. 8  – Prehľad absolventov rigoróznych skúšok 

Absolventi rigoróznych 

skúšok – oblasť zamerania 
rok 2011 

rok 

2012/2013 
rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

Občianske právo 3 6 17 32 22 29 

Obchodné právo 18 8 45 40 49 39 

Pracovné právo 4 7 6 2 7 6 

Trestné právo 14 27 61 46 55 68 

Správne právo 4 3 4 6 5 6 

Medzinárodné a európske právo 1 4 2 6 8 5 

Ústavné právo 0 3 0 5 0 4 
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3. Akademická mobilita študentov 

 
        Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre Erasmus na Právnickej fakulte 
Trnavskej  univerzity v Trnave tvorí najmä poradenská a konzultačná činnosť adresovaná tak 
študentskej obci ako aj akademickým pracovníkom fakulty, pričom jej účelom je predovšetkým 
sprostredkúvanie informácií o zahraničných mobilitách (Erasmus+) a medzinárodných projektoch. 
Podstatnou súčasťou činnosti je rovnako rozvíjanie medzinárodnej spolupráce s partnerskými 
fakultami a univerzitami, nadväzovanie nových vzťahov na báze spolupráce v rámci študijných 
a vedeckých aktivít fakulty. 
         Medzinárodná kooperácia fakulty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rámci programu 
ERASMUS+ poskytla možnosť našim študentom študovať v zahraničí a tiež študentom zo zahraničia 
študovať na našej fakulte aj počas roka 2017. 
        Od začiatku kalendárneho roka 2017 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 36 našich 
študentov, z toho 13 sa vrátilo z mobilít najneskôr do skončenia februára v rámci ukončenia zimného 
semestra akademického roka 2016/2017, 5 z nich študovalo výlučne počas letného semestra 
akademického roka 2016/17, 18 študovalo počas zimného semestra akademického roka 2017/2018. 
Na našej fakulte počas roka 2017 študovalo celkom 5 zahraničných študentov – počas letného 
semestra akademického roka 2016/2017 2 študenti Litovskej republiky a 1 študentka z Ruskej 
federácie, počas zimného semestra akademického roka 2016/2017 2 študenti z Malty. 

 
 

4. Prijímacie konanie 

 

4.1 Bakalársky študijný program 

Do prijímacieho konania sa v roku 2017 prihlásilo 265 uchádzačov na dennú formu štúdia a 58 

uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2017/2018.  

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 

a štvorročný študijný program v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Bc.“), je získanie 

úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou 

prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa 

na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia skúška 

pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, 

filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku 

myslenia uchádzača. Prijímacia skúška je realizovaná tak, že na štúdium sa prijmú uchádzači, ktorí 

preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov. Zoznam 

literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta rozosiela všetkým 

uchádzačom a tento zoznam zverejňuje aj na svojom webovom sídle. Fakulta počas prijímacej skúšky 

po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového 

operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a 

o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky.  

 

Dejiny štátu a práva 2 4 8 2 1 2 

Rímske právo 0 0 0 1 1 - 

Teória práva 4 0 0 1 0 3 

Spolu 50 62 143 141 148 162 
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Tab. č. 9 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Počet uchádzačov  

Prijatí 275 

Neprijatí 48 

Spolu 323 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia dekanky fakulty boli v súlade so zákonom, 

vnútornými predpisomi univerzity a fakulty a s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 215 študentov, z toho 172 študentov do dennej 

formy štúdia a 43 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 78,2 % 

z celkového počtu prijatých študentov. 

 

 

4.2 Magisterský študijný program  

Základnou podmienkou prijatia na dvojročný magisterský študijný program v dennej forme 

štúdia a na trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia (titul „Mgr.“) je úspešné 

absolvovanie akreditovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo.  

Do prijímacieho konania sa prihlásilo 123 uchádzačov na dennú formu štúdia a 42 

uchádzačov na externú formu štúdia.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 

študijnom programe celkom 157 uchádzačov, z toho 118 uchádzačov na dennú formu štúdia a 39 

uchádzačov na externú formu štúdia. 

 

Tab. č. 10 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Denná forma Externá forma 

Prijatí 118 39 

Neprijatí 5 3 

Spolu 123 42 

 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 151 študentov, z toho 115 študentov do dennej 

formy štúdia a 36 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 96,2 % 

z celkového počtu prijatých študentov.  
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4.3 Doktorandský študijný program 

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program je úspešné absolvovanie 

magisterského študijného programu v študijnom odbore právo. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné 

absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na 

daný doktorandský študijný program v týchto kategóriách (zoradené podľa významu od 

najvýznamnejšej): 

 projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný (autorský) projekt 

k téme dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje sa pôvodnosť a obsah 

projektu, prezentácia projektu a odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu 

k projektu, 

 vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom odbore a odborný 

a vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore – posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä 

odpoveďami na otázky komisie), 

 predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou uchádzača, 

 znalosť anglického jazyka, pričom znalosť anglického jazyka je nevyhnutnou podmienkou na 

prijatie – posudzuje sa podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou 

prijímacieho konania. 

 

Do prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa v priebehu roka 2017 prihlásilo 28 

uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2017/2018. Na základe výsledkov tohto 

prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe 15 

uchádzačov, z toho 6 uchádzačov na dennú formu štúdia a 9 uchádzačov na externú formu štúdia.  

 

Tab. č. 11 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Denná forma Externá forma 

Prijatí 6 9 

Neprijatí 9 4 

Spolu 15 13 

 

Na dennú formu štúdia sa zapísali 6 študenti, na externú formu štúdia 8 študentov. Podiel 

zapísaných študentov predstavuje 93,3 % z celkového počtu prijatých študentov. 

 

5. Absolventi vysokoškolského štúdia 

 

V bakalárskom študijnom programe v roku 2017 štúdium úspešne ukončilo spolu 127 

študentov, z toho 108 študentov dennej formy štúdia a 19 študentov externej formy štúdia. 

V magisterskom študijnom programe v  roku 2017 štúdium úspešne ukončilo spolu 162 

študentov, z toho v dennej forme štúdia 122 študentov a v externej forme štúdia 40 študentov.  
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V rámci doktorandského študijného programu v roku 2017 na fakulte po obhajobe dizertačnej 

práce úspešne ukončilo štúdium  21 doktorandov, z toho 5 doktorandov dennej formy štúdia a 16 

doktorandov externej formy štúdia. 

 

6. Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Dominik Drdúl, študent prvého ročníka bakalárskeho štúdia, víťaz kategórie právo v rámci súťaže 

Študentská osobnosť Slovenska 2016/2017. 

 

Katarína Močková, Filip Fabian, študenti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, sa zúčastnili na 

odbornej medzinárodnej súťaži v právnej oblasti ELSA Maynooth International Negotiation 

Competition 2017, ktorá sa konala v dňoch 10. – 13. marca 2017 na Maynooth University v Írsku. 

 

Juraj Valentovič, študent druhého ročníka bakalárskeho štúdia, sa zúčastnil na Medzinárodnej 

protikorupčnej akadémii v rakúskom Laxenburgu, ktorá sa konala v dňoch 16. -17. novembra 2017.  

 

 

7. Ocenenie študentov v rámci vysokej školy 

 
Bc. Dominik Fabian, študent druhého ročníka magisterského štúdia, sa umiestnil na 1. mieste na X. 

vedeckej študentskej konferencii v rámci sekcie teórie práva, ústavného práva a dejín práva, ktorá sa 

konala dňa 6. marca 2017. 

 

Bc. Petra Lukáčiková, študentka druhého ročníka magisterského štúdia sa umiestnila na 1. mieste 

na X. vedeckej študentskej konferencii v rámci sekcie občianskeho práva, ktorá sa konala dňa 6. 

marca 2017. 

 

Bc. Filip Faragó, študent druhého ročníka magisterského štúdia, sa umiestnil na 1. mieste na X. 

vedeckej študentskej konferencii v rámci sekcie trestného práva, ktorá sa konala dňa 6. marca 2017. 

 

Bc. Ivana Majerová, študentka prvého ročníka magisterského štúdia, sa umiestnila na 1. mieste na X. 

vedeckej študentskej konferencii v rámci sekcie medzinárodného a európskeho práva, ktorá sa konala 

dňa 6. marca 2017. 

 

Dominik Chammout, Radoslav Piecka, Marek Považan, Marko Stranovský – študenti prvého 

ročníka bakalárskeho štúdia, sa ako družstvo umiestnili na 1. mieste vo fakultnom kole súťaže Česko-

slovenský rímsko-právny spor, ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2017 na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave. 

 

Viktor Valo, študent druhého ročníka bakalárskeho štúdia, sa umiestnil na 3. mieste v univerzitnej 

súťaži Fejt 

 

Bc. Filip Faragó, študent druhého ročníka magisterského štúdia, za absolvovanie denného 

magisterského štúdia s celkovým hodnotením štúdia „prospel s vyznamenaním“ mu bola udelená cena 

dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Bc. Simona Salmíková, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, za absolvovanie denného 

magisterského štúdia s celkovým hodnotením štúdia „prospela s vyznamenaním“ jej bola udelená 

cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
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Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 

 

Bc. Lukáš Magát, študent druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Jakub Sládek, študent druhého ročníka magisterského štúdia,  

 

Bc. Marián Mészáros, študent druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Mgr. Martin Mihalik, študent druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Nina Minďášová, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Nikoleta Štefaničová, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Lenka Vráblová, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Nikola Kloudová, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Michaela Lencsesová, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Petra Lukáčiková, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Veronika Mičková, študentka druhého ročníka magisterského štúdia,  

 

Bc. Rebeka Šťastná, študentka druhého ročníka magisterského štúdia, 

 

Bc. Tatiana Štefunková, študentka druhého ročníka magisterského štúdia. 

 

Za vynikajúcu bakalársku prácu bola ocenená: 

 

Daniela Dömönyová, študentka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. 

 
 

 

IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 

Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku, ktorú zabezpečuje 
univerzita. Výrazný podiel výučby práva charakterizuje I. a III. ročník Univerzity tretieho veku. Ohlasy 
na výučbu práva sú pozitívne a často zaznievajú  požiadavky na jej rozšírenie. 

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2017 fakulta 
ponúkla študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. 

Záujem vyvolalo aj organizovanie „Intenzívneho kurzu prípravy na prijímacie skúšky“. 
Pozitívny ohlas na tento semestrálny kurz vyvolal potrebu uskutočniť ešte jeden intenzívny päťdňový 
kurz. Tento sa uskutočňuje týždeň pred prijímacím konaním.  .  

 

 

V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 
VYSOKEJ ŠKOLY 

 
 V roku 2017 vedeckí a pedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty aktívne participovali 
celkovo na riešení  36 výskumných projektoch, z toho na piatich projektoch financovaných Agentúrou 
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na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), deviatich projektoch základného výskumu Vedeckej 
edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len VEGA), 
jednom projekte s finančnou dotáciou Úradu vlády SR  a 21 inštitucionálnych projektoch. Na riešenie 
projektov bola v roku 2017 Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pridelená dotácia vo výške 
215.426,10 EUR 
 
 

1. Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
 

1. 1 Projekty APVV 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty boli zapojení do riešenia piatich projektov 
financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
znamená nárast o jeden projekt.  
 Na riešenie projektov bola agentúrou Právnickej fakulte TU v Trnave pridelená dotácia vo 
výške 156.034 EUR, čo je o 16.174 EUR viac v porovnaní s rokom 2016. Vedeckopedagogickí 
zamestnanci pokračovali v riešení dvoch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2012, v jednom projekte 
v rámci Verejnej výzvy VV 2014, v jednom projekte v rámci Verejnej výzvy VV 2015 a zahájené bolo 
riešenie jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2016. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 32 vedeckopedagpgických zamestnancov, 
čo je o  jedného zamestnanca viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Do riešenia bolo zapojených aj 
7 študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o dvoch študentov.  
 V roku 2017 bolo ukončené riešenie dvoch projektov riešených v rámci Verejnej výzvy VV 
2012 a tri projekty pokračujú v riešení aj v nasledujúcom roku. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2017 bolo predložených päť nových návrhov na 
riešenie projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2018, ktoré sú v štádiu 
hodnotenia. 
 
a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2012: 
1.  
Názov projektu: Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi 
Číslo projektu: APVV-0024-12  
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 
Finančná dotácia na rok 2017: 27.601 EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov 
2. 
Názov projektu: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej 
republiky 
Číslo projektu: APVV-0179-12  
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 
Finančná dotácia na rok 2017: 26.360 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 
3.  
Názov projektu: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad 
európskeho práva  
Číslo projektu: APVV-14-0061 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2017: 43.075 EUR 
Riešiteľský kolektív:12 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2015 
4. 
Názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca 
Číslo projektu: APVV-15-0066 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
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Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2017: 39.562 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
5.  

Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky 
Číslo  projektu:  APVV-16-0106 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.  Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia:  07/2017 – 06/2021 
Finančná dotácia na rok 2017: 19.436 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 

 
 

1.2 Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 
 V roku 2017 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia deviatich VEGA 
projektov (jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2014, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 
2015, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 a štyri projekty so začiatkom riešenia v roku 2017), 
čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o jeden projekt. 
 Na riešenie VEGA projektov bola Právnickej fakulte TU v Trnave v roku 2017 pridelená dotácia vo 
výške 54.251 EUR, čo je o 9.995 EUR viac v porovnaní s rokom 2016. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 42 riešiteľov, čo je o troch riešiteľov 
menej v porovnaní s rokom 2016. Členmi riešiteľských kolektívov bolo aj 11 študentov 
doktorandského štúdia, čo je o sedem študentov viac v porovnaní s rokom 2016.  
 V roku 2017 bolo ukončené riešenie jedného VEGA projektu a osem projektov pokračuje 
v riešení aj v nasledujúcom roku.  
 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so začiatkom 
riešenia v roku 2018 bolo predložených šesť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.  

 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2014 

1. 
Názov projektu: Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite 
Číslo projektu: 1/0568/14 
Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr.h.c. prof. JUDr. Peter  Blaho, CSc. 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2017 
Pridelená dotácia na rok 2017: 8.733 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
2. 
Názov projektu: Právne postavenie Židov na území Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 so 
zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte 
Číslo projektu: 1/0549/15 
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2017: 3.932 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
3. 
Názov projektu: Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky 
– analýza a tvorba teminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných 
prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov 
Číslo projektu: 1/0094/15 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2017: 4.013 EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 

 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
4. 
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Názov projektu: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych 
vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0203/16 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr.Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2017: 7.987 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
5. 
Názov projektu: Financovanie cirkví a náboženských spoločnsotí 
Číslo projektu: 1/0254/16  
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2017: 4.554 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov 
 

d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
6. 
Názov projektu: Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych 
a súkromnoprávnych vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0556/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Obdobie riešenia: 2017-2019 
Dotácia na rok 2017:  8.865EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
7. 
Názov projektu: Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, 
informácií a dát 
Číslo projektu: 1/0556/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Obdobie riešenia: 2017-2020 
Dotácia na rok 2017: 4.866EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
8. 
Názov projektu: Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
získavania informácií dôležitých pre trestné konanie 
Číslo projektu: 1/0764/17 
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Miloš Deset, PhD. 
Obdobie riešenia: 2017-2019 
Dotácia na rok 2017: 7374EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 3 študenti doktorandského štúdia 
9. 
Názov projektu: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu 
Číslo projektu: 1/0585/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia: 2017-2019 
Dotácia na rok 2017: 3927EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 

 

 
1.3 Úrad vlády SR - Granty EPH a Nórska  

 Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska už v roku 2015 otvoril možnosť uchádzať sa 
o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi 
Slovenskom a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) prostredníctvom 
bilaterálneho fondu na úrovni jednotlivých programov. 
 V rámci opatrenia B programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného 
dedičstva predložil JUDr. Maslen, PhD. žiadosť o príspevok na riešenie projektu na tému „Cultural and 
natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic“, registračné číslo BFB-
PA16-006, ktorá bola odsúhlasená na financovanie s celkovou pridelenou dotáciou vo výške 
5.141,10EUR.  
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2. Projekty na medzinárodnej úrovni 

  
V rámci výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehrádskym fondom Právnická fakulta ako hlavný 

riešiteľ predložila návrh na riešenie projektu s  názvom „Registration of Churches and Religious 
Societies“, ktorý bol v rámci hodnotiaceho procesu odsúhlasený na financovanie. 
 V pozícii experta a národného spravodajcu za SR vedeckí a pedagogickí zamestnanci 
participovali na riešení viacerých zahraničných projektov, avšak bez finančnej dotácie pre fakultu.  
 V pozícii spoluriešiteľa projektu bola potvrdená účasť na riešení viacerých návrhov 
predkladaných pre Medzinárodný vyšehrádský fond, avšak ani jeden návrh nezískal finančnú dotáciu.  
  

 
3. Výskumná činnosť nepodporená z grantov 

 

Inštitucionálne projekty fakulty 

 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2017 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 
Právnickej fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2017 bolo 
riešených celkovo dvadsaťjeden projektov, z toho 16 projektov so začiatkom riešenia v roku 2017. Do 
tohto typu projektu ako riešitelia boli zapojení dvaja študenti doktorandského štúdia a 27 
vedeckopedagogických zamestnancov. Na riešenie troch inštitucionálnych projektov bola poskytnutá 
dotácia. 

 
 

4. Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi 
 

Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov riešených na Právnickej fakulte nachádzajú svoje 
využitie nielen bezprostredne vo vzdelávacom procese, ale aj v podobe expertíz pre legislatívne 
orgány Slovenskej republiky.  

 
 

5. Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
 

 Právnická fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 
 
 

6. Vnútorná grantová schéma univerzity 
 
V rámci vnútorného grantového programu Trnavskej univerzity v Trnave je v rámci obdobia 

VIII. 2016 - VIII. 2017 riešený grant „Právne vedomie a juvenilná kriminalita v úvahách profesora 
Vojtecha Hatalu“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Kristína Jurišová, dotácia 500 eur; „Poškodený verzus 
obeť v systéme slovenského trestného práva“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Kristína Jurišová, dotácia 
500 eur; a grant „Otázka právneho vzniku prvej ČSR“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Štefan Siskovič, 
PhD., dotácia 500 eur. 
 
 

 

VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 

 

Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte patrí od roku 2015 právo uskutočňovať 
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch 3.4.2. teória 
a dejiny štátu a práva, 3.4.6. pracovné právo, 3.4.7. trestné právo a od roku 2017 bolo fakulte 
priznané právo aj v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo. 
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V roku 2017 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty celkom deväť nových žiadostí 
o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Jedno habilitačné konanie, ktoré začalo 
v predchádzajúcom roku 2016 bolo v roku 2017 úspešne ukončené udelením vedecko-pedagogického 
titulu docent.  

V roku 2017 predsedníčke vedeckej rady fakulty nebola doručená žiadna žiadosť o začatie 
vymenúvacieho konania.   

V júni 2017 bolo úspešne ukončené habilitačné konanie odborného asistenta fakulty Mgr. 
Mareka Káčera, PhD. Habilitačné konanie začalo v máji 2016, v novembri 2016 sa konala habilitačná 
prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. V apríli 2017 rozhodla vedecká rada fakulty o 
udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. 
Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 
s účinnosťou od júna 2017 rektorom univerzity.   

V roku 2017 predsedníčka vedeckej rady fakulty prijala deväť nových žiadostí o udelenie 
vedecko-pedagogického titulu docent. V študijnom odbore trestné právo boli prijaté štyri žiadosti,  
z toho dve žiadosti odborných asistentov fakulty JUDr. Evy Szabovej, PhD. a JUDr. Miloša Deseta, 
PhD. a dve žiadosti externých uchádzačov JUDr. Marcely Tittlovej, PhD. a JUDr. PhDr. mult. Libora 
Klimeka, PhD. V novembri 2017 vedecká rada fakulty jednomyseľne rozhodla o udelení vedecko-
pedagogických titulov docent v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo.   

V študijnom odbore pracovné právo boli prijaté tri žiadosti, z toho jedna žiadosť interného 
odborného asistenta fakulty JUDr. Viktora Križana, PhD. a dve žiadosti externých uchádzačov JUDr. 
Mareka Šveca, PhD., LL.M. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. V novembri 2017 vedecká rada fakulty 
jednomyseľne rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 3.4.6. pracovné 
právo JUDr. Marekovi Švecovi, PhD., LL.M. Habilitačné konania JUDr. Križana a JUDr. Hamuľáka 
budú pokračovať v roku 2018 habilitačnou prednáškou a obhajobou habilitačnej práce, ktorých 
konanie je naplánované v marci 2018.  

V študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva boli prijaté dve žiadosti, z toho jedna žiadosť 
interného odborného asistenta fakulty JUDr. Petra Vargu, PhD., ktorého konanie bude pokračovať 
v roku 2018 a jedna žiadosť externej uchádzačky JUDr. Zuzany Kubišovej, PhD., ktorej konanie bolo 
v júli 2017 prerušené v zmysle právnych predpisov.   

 
 
 

VII.  ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY    

V roku 2017 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 66,40 
zamestnancov, z toho 7,16 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 15,22 
s vedecko-pedagogickým titulom docent, 26,04 odborných asistentov s vedecko-akademickou 
hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.). 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkového počtu zamestnancov fakulty o 5,83 
zamestnancov v prepočítanom počte. Najvýraznejšie sa znížil počet vysokoškolských učiteľov o 2,41. 
Počet odborných pracovníkov sa za rok 2017 znížil o 0,75 zamestnanca. U administratívnych 
pracovníkov sa počet zamestnancov v roku 2017 znížil o 2,59 zamestnancov. 

V roku 2017 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 11 
výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho tri na obsadenie 
funkcie profesora, tri na obsadenie funkcie docenta a päť na obsadenie pracovných miest odborných 
asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásilo v priemere 1,1 uchádzača. Priemerná dĺžka 
uzatvorenia pracovného pomeru s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola 
v roku 2017 3,3 roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 7 
výberových konaní.  
 

 

Ocenenia pedagógov fakulty 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
V máji 2017 udelil prof. Dianiškovi rektor Trnavskej univerzity v Trnave ocenenie univerzity „Cena 
Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľované rektorom Trnavskej univerzity 
v Trnave“. 
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doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

 

V roku 2017 udelil rektor Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode doc. Olšovskej, dekanke fakulty  
„čestné uznanie“ - „Honorary Certificateof SU „UzhNU“ Rector“ – v rámci vzájomnej spolupráce 
a dobrých vzťahov s Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode . 
 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Od apríla 2017 je doc. Jurčová členkou medzinárodnej organizácie MICHR – Mediterranea 
International Center for Human Rights Research. 
 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách a komisiách: 

 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  
Od júna 2017 je doc. Laclavíková členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava. 
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Od októbra 2017 bola doc. Novotná predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku výberovej 
komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 
 
 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Od júla 2017 bola doc. Olšovská menovaná do redakčnej rady časopisu Právnické listy, vydavateľ 
Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR (ISSN 2533-736X). 
 
 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

Od júla 2017 bola doc. Švecová menovaná do redakčnej rady časopisu Právnické listy, vydavateľ 
Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR (ISSN 2533-736X). 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Od augusta 2017 sa Th.Lic. Moravčíková stala členkou medzinárodnej redakčnej rady vedeckého on-
line časopisu  - Žurnal „Archont“ (Arkhont), Moskva, zaregistrovaný v systéme eLIBRARY.ru pod ISSN  
2587-9464. 
 
 
Vyžiadané prednášky v zahraničí: 
 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

Doc. Káčer uskutočnil na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci dňa 6. 10. 2017 
vyžiadanú prednášku pre doktorandov na tému „Úvod do právnej metodológie“  a dňa 13. 10. 2017 
vyžiadanú prednášku pre študentov magisterského štúdia na tému „Filozofické koncepcie 
demokracie“. Dekanka Právnickej fakulty UP Olomouc zaslala doc. Káčerovi osobné poďakovanie za 
prednesenie mimoriadnych prednášok.  
 
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.  
Doc. Lantajová uskutočnila 11. 11. 2017 na Užhorodskej národnej univerzite, Právnickej fakulte 
vyžiadanú prednášku na tému: „International Legal Regulation of the Institute of Succession“. 
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Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
V roku 2017 bola M. Moravčíková členkou organizačného alebo vedeckého výboru nasledujúcich 
zahraničných medzinárodných konferencií: 
 

Užhorod, Ukrajina, 20. - 22. 4.. 2017, IX. medzinárodná vedecká konferencia „Zakarpatski pravovi 
čitania“, organizátor Ministerstvo osviti a nauky Ukrajina, Užgorodský nacionaľnyj universitet, Institut 
zakonodarstva Verchovnoj rady Ukrajiny, Segedskij universitet, Trnavská univerzita, Universita 
Danubis, Liga studetnov asociacii pravnikov Ukrajiny a Európska asociácia študentov práva – ELSA 
Užhorod, členka organizačného výboru konferencie za fakultu. 

Jalta, Rusko, 17. – 21. 5. 2017, medzinárodné fórum XXXII Kharax forum na tému:  „PoliticalSpace 
and Social Time“, organizátor V.I. Vernadsky Crimean Federal Univesity, Kuban State University, the 
Bulgarian Eurasian research centre a Faculty of Law, Trnava University, členka medzinárodného  
vedeckého a programového výboru konferencie za fakultu. 

Krasnodar, Rusko, 20. – 22. 10. 2017, medzinárodná vedecká konferencia  „Filosofia religii i teologija 
v duchovnom prostranstve sovremennovo universiteta“, organizátor  Kubanskij gosudarstvennyj 
universitet v Krasnodare, Russia, aktívna účasť, členka medzinárodného programového výboru 
konferencie za fakultu. 

Jalta, Rusko, 8. – 12. 11. 2017, medzinárodné fórum XXXIII Kharax forum na tému:  „Political Space 
and Social Time: dialogue of epochs and values of generations“, organizátor V.I. Vernadsky Crimean 
Federal Univesity, Černomorskij informacijno-analytičeskij centr, Trnavská univerzita v Trnave, 
Právnická fakulta, členka medzinárodného  vedeckého a programového výboru konferencie za fakultu. 

Orlov (Kirovská oblasť) Rusko, 30. 11. – 1. 12. 2017, medzinárodná vedecká konferencia na tému: 
„Obraz“ religii: religioznoe obrazovanie v mnogoobrazii religioznych kuľtur“, organizátor Orlovskij 
gosudarstvennyj universitet imeni Turgeneva, Orel, Rusko, aktívna účasť a členka medzinárodného 
organizačného výboru. 

 
 
Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

Na základe vyžiadanej spolupráce pôsobil JUDr. Dobrovodský od januára 2017 ako národný expert 
(National Correspondent) v medzinárodnom projekte Európskej komisie pod názvom „Cross-Border 
Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU“.  
 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Od januára 2017 bola doc. Olšovská zvolená Súdnou radou SR podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) Ústavy 
SR za členku Disciplinárneho senátu v pozícii „iná osoba ako sudca“, menovanie predsedníčkou 
Súdnej rady SR. 

 

V septembri 2017 sa doc. Olšovská stala členkou pracovnej skupiny pre súkromné právo v rámci 
Slovenskej advokátskej komory.  
 
 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
S účinnosťou od 20. 9. 2017 bola prof. Košičiarová ministrom životného prostredia SR menovaná za 
členku Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov vo 
veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.  
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VIII.  PODPORA ŠTUDENTOV 

 

1. Sociálne štipendiá  

 

Sociálne štipendiá , ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom 

boli v roku 2017 vyplatené podľa § 96 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 102/2006 

o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.  

Celková suma vyplateného sociálneho štipendia v roku 2017 predstavovala 76 415 €. Sociálne 

štipendium bolo vyplatené 65 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 

2. Motivačné štipendiá 

 

Za vynikajúce plnenie študijných povinností, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia, výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti fakulta každoročne priznáva svojim 

študentom motivačné štipendiá. Takýmto spôsobom ocenila fakulta svojich študentov, ktorí dosiahli 

úspechy v roku 2017, a to tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2017 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 

v celkovej sume 43 386 €. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 

predstavovali 31 626 € a z vlastných prostriedkov univerzity 11 760 €.  

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 70 študentom v dennej forme 

štúdia bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity 50 

študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 

3. Ubytovanie študentov 

 

Nakoľko fakulta nemá vlastné ubytovacie kapacity (internát), starostlivosť o ubytovanie 

študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom zmluvne 

zabezpečených subjektov v meste Trnava a v blízkom okolí. V roku 2017 o ubytovanie požiadalo 104 

študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 136 študentov vyšších ročníkov 

bakalárskeho a magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia 

komisia zriadená na rektoráte univerzity. Od akademického roka 2014/2015 univerzita otvorila svoj 

vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra Pazmáňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 

300 lôžok. 

 

4. Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Fakulta v roku 2017 využívala služby Centra podpory študentov (ďalej len „Centrum“) 

zriadeného na pôde univerzity. Centrum zabezpečuje jednotlivé druhy podpory pre študentov všetkých 

svojich fakúlt. V oblasti psychologického poradenstva je pre študentov fakulty k dispozícii: 

psychologické poradenstvo a psychoterapia, individuálne psychologické poradenstvo, psychologické 

poradenstvo a psychodiagnostika, psychologické poradenstvo a krízová intervencia a psychologické 

poradenstvo a mediácia. Podrobné informácie sú študentom k dispozícii na webovom sídle univerzity: 

http://www.truni.sk/sk/psychologicke-poradenstvo.  

http://www.truni.sk/sk/psychologicke-poradenstvo
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Centrum tiež zabezpečuje podporu študentov so špecifickými potrebami, pričom podrobnosti sú 

študentom prístupné na stránke: http://www.truni.sk/sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami. 

Na pôde univerzity pôsobí univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami a na 

fakulte fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. Fakultným koordinátorom je prof. 

PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 

Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné: 

http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu v tomto Centre právne poradenstvo 

zabezpečujú JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M a JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Napokon tiež Centrum poskytuje priestor študentom pre ich športové vyžitie. Aktuálne údaje 

o možnostiach využitia plavárne, telocviční, zapojenia sa do florbalu, futbalu, volejbalu alebo využitia 

univerzitnej tanečnej školy (StreetDance, Reggaeton, Zumba, Salsa single, aj Joga) môžu študenti 

získať: http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity.    

 

5. Podpora vzdelávania 

 

Ako už bolo vyššie uvedené, fakulta výraznou mierou podporuje klinické vzdelávanie študentov. 
Okrem toho podporuje tiež intenzívnu osobnú angažovanosť študentov, ktorí si môžu zabezpečiť 
účasť na odbornej stáži aj bez sprostredkovania fakultou a fakulta im túto následne kreditovo ocení. 
V roku 2017 fakulta zaevidovala 32 stáží. Tieto stáže sa uskutočnili napr. v Kancelárii verejného 
ochrancu práv, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na Ministerstve 
spravodlivosti SR, na okresných a krajských súdoch, na prokuratúre, v Centre právnej pomoci, 
v advokácii, na mestských  úradoch, vo viacerých občianskych združeniach a pod.. 

 Fakulta si uvedomuje potrebu zvyšovania vedomostí svojich študentov aj v oblasti cudzích 
jazykov. V roku 2017 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykových kurzov 
anglického jazyka, francúzskeho jazyka a jazykového kurzu ruského jazyka.  

Fakulta aj v roku 2017 venovala pozornosť podpore študentov v konzultantskej a poradenskej 
činnosti. Pre potreby študentov má každý vyučujúci počas týždňa konzultačné hodiny, a to najmenej 
v rozsahu dvoch vyučovacích hodín, pričom popri tom vyučujúci poskytujú možnosť študentom 
konzultovať aj elektronickou formou. Priestor na konzultácie využívajú študenti predovšetkým na 
konzultáciu seminárnych a záverečných prác, ako aj na pomoc pri príprave príspevkov na študentskú 
vedeckú konferenciu, prípadne prípravu na študentské súťaže. Prodekan pre vzdelávanie má zároveň 
konzultačné hodiny, počas ktorých rieši študijné, prípadne aj osobné problémy študentov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že jedným z cieľov fakulty je priaznivý vývoj študentských mobilít,  
na fakulte pôsobí koordinátor pre prácu so zahraničnými študentmi, ktorého úlohou je poskytovať im 
odbornú aj osobnú pomoc – v súčasnosti tieto aktivity na fakulte vykonáva Mgr. Peter Mészáros, PhD. 

 

 

 

IX. PODPORNÉ ČINNOSTI 

 

Knižnica PF TU 
Knižnica Právnickej fakulty TU (ďalej len „knižnica“) zabezpečuje odborné knižnično-

informačné činnosti, uchováva a bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje 
knižnično-informačné služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti. 
Informačný profil knižnice je v súlade so študijným programom Právnickej fakulty TU. 

 
Knižnica je súčasťou Právnickej fakulty TU a je riadená prodekanom pre vedecko-výskumnú 

činnosť, a priamo dekankou fakulty. Vnútornú štruktúru tvoria oddelenie spracovania fondu 
a oddelenie služieb. Z hľadiska vonkajších vzťahov je súčasťou knižnično-informačného systému 
Trnavskej univerzity, ktorý metodicky riadi riaditeľka Univerzitnej knižnice TU. 
Je akademickou knižnicou a funguje v režime študovne s voľným prístupom k fondu. 
 

http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo
http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity
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Hlavným poslaním knižnice je informačná podpora vedeckej a pedagogickej činnosti na 
právnickej fakulte. 

 
 

Akvizícia knižničného fondu 
Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý tvorí 

domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  
Vo fonde knižnice je ku dňu 31.12. 2017 evidovaných 18 350 knižničných jednotiek. Prírastok 

za rok 2017 je 984 knižničných jednotiek, z tohto počtu je 471 záverečných a kvalifikačných prác. 
 
Periodiká 
        V roku 2017 knižnica odoberala 58 titulov periodík, z toho 35 zahraničných. Zoznam všetkých 
periodík, dochádzajúcich do knižnice PF TU je dostupný prostredníctvom internetovej stránky fakulty 
 

Databázy – elektronické informačné zdroje (EIZ) 
Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, rozširujú 

prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 
V kategórii elektronických informačných zdrojov majú záujemcovia o tieto služby k dispozícii 

databázu Aspi, a plnotextovú databázu periodík Oxford Journals of Law, ktorá ponúka prístup k 38 
titulom právnických periodík vydavateľstva Oxford University Press. 
 

. 
Návštevnosť a výpožičky 

Štruktúra používateľov knižnice sa od minulého roka nezmenila, knižnica poskytuje svoje 
služby v prvom rade interným používateľom, študentom, doktorandom, výskumným pracovníkom 
a pedagógom fakulty.  

Externí používatelia sú uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných fakúlt TU, 
študenti iných vysokých škôl a verejnosť, aj zo strany tejto skupiny používateľov registrujeme stály 
záujem o služby našej knižnice. 
 

Počas kalendárneho roka 2017 knižnica registrovala viac ako 4000 návštev. 
Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v uplynulom roku počet 10 606. 

 
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

K základným službám knižnice patrí aj medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 

 Fondy  knižnice sa propagujú prostredníctvom internetu, rastie počet partnerov MVS. 
Fakultná knižnica PF TU je vyhľadávanou adresou v oblasti právnych informácií. Okrem 
vysokoškolských knižníc sú najčastejšími žiadateľmi o MVS  (domáca MVS) vedecké knižnice. Pokiaľ 
ide o preferovaný druh informačného prameňa, najviac žiadané sú články z odborných periodík.  

Fakultná knižnica priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných našou 
fakultou do partnerských knižníc právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike. 

Knižnica bola počas roka 2017 miestom konania vedeckých konferencií a prednášok a 
spoločenských stretnutí - podujatí organizovaných fakultou.  

 

 

X.  ROZVOJ VYSOKEJ ŠKOLY 

 
Fakulta poskytuje vzdelávanie vo svojej zrekonštruovanej budove od roku 2005, pričom 

výučba sa uskutočňuje v dvanástich miestnostiach s kapacitou 15-80 študentov. Všetky učebne sú 
vybavené dataprojektorom, premietacím plátnom a notebookom. V troch výučbových miestnostiach sa 
nachádzajú interaktívne tabule. Študenti i učitelia majú k dispozícii potrebné vybavenie pre 
pedagogickú i vedeckú prácu 

 Študenti majú k dispozícii šatňu na odkladanie osobných vecí a tiež bufet, v ktorom  môžu 
študenti využiť stravovací systém univerzity na zabezpečenie teplej stravy s využitím príspevku MŠ 
SR. Fakulta využíva prednáškovú sálu s vyššou kapacitou miest v bezprostrednej blízkosti budovy 
fakulty (budova Katolíckej Jednoty Slovenska). 
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Vďaka dotácii na podporu rozvoja právnického vzdelávania v roku 2016 fakulta upravila jednu 
výučbovú miestnosť na súdnu sieň, ktorá sa využíva na výučbu študentov, organizovanie 
simulovaných súdnych sporov a iných odborných akcií fakulty. V roku 2017 fakulta vymaľovala všetky 
výučbové priestory a upravila ich tak, aby mohli byť využívané okrem výučby aj na iné školské akcie. 

Investičným zámerom univerzity je vybudovať budovu auly pre potreby fakulty a univerzity 
v bezprostrednej blízkosti fakulty. 

Pre mimoriadne príležitosti spojené so štúdiom (napr. študentská vedecká konferencia, 
odborné a vedecké podujatia katedier, fakulty, simulované súdne spory) fakulta využíva pre študentov 
aj priestory veľkej zasadacej miestnosti Collegium Novum s kapacitou 40 osôb.  

Prístupnosť pre študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená do priestorov výučby, do 
priestorov knižnice a študovne, ako aj do priestorov sociálnych zariadení. Priestory fakulty sú 
vybavené tak, aby ich mohli bez problémov využívať osoby vyžadujúce bezbariérový prístup, vrátane 
výťahu a vyhradeného miesta na parkovanie.  

 

XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

 
             V roku 2017 zamestnanci Právnickej fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 110 –krát, 
z toho sa uskutočnili 4 študijné pobyty v rámci programu Erasmus teacher mobility, 86 účasti na 
medzinárodných konferenciách a seminároch, 16 študijných pobytov učiteľov a študentov 
doktorandského štúdia a 4 účasti na zasadnutí vedeckých rád na zahraničných právnických fakultách. 
 

Tab. č.12: 
 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní 

Česká republika 68 
Rakúsko 4 
Veľká Británia 1 
Estónsko 3 
Taliansko 5 
Poľsko 1 
Ruská federácia 6 

Bulharsko 1 

Írsko 2 
Ukrajina 3 
Nórsko 1 
Grécko 1 
Belgicko 1 
Nemecko 9 
Španielsko 4 
Spolu  110 

 
 

Tab. č.13: 
 

Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní 

študijný pobyt (Erasmus teacher mobility) 4 
účasť na konferenciách, seminároch 86 
študijný pobyt 16 
účasť na zasadnutí vedeckej rady  4 
Spolu 110 
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Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych partnerstiev, 
no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných projektov na pôde 
fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce s partnerskými inštitúciami 
v zahraničí. Fakulta vychádza týmto svojim členom v ústrety najmä odbornou a finančnou podporou 
pri zabezpečovaní ich účastí na medzinárodných vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných 
seminároch, krátkodobých alebo dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí ako aj 
vyzdvihovaním aktívnej účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji 
medzinárodných vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so 
svojimi zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného 
programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným študentom 
zdokonaľovaním svojho študijného programu a zaraďovaním čoraz väčšieho počtu študijných 
predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom. 
 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
             Právnická fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 
Faculty Association (ELFA) a International Association of LawSchools (IALS) a od roku 2012 i členom 
Európskeho inštitútu práva (ELI) so sídlom vo Viedni. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny informácií o akademických aktivitách, 
výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny vedeckých a pedagogických 
pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce na výskumných projektoch, spoločného organizovania 

seminárov a konferencií. 
 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave má uzatvorené tieto dohody a zmluvy 
o medzinárodnej spolupráci: 

Právnická fakulta Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko 
Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika 
Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poľsko 
University of Applied Sciences Vukovar, Croatia 
Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 
Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 
Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 
The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 
University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania 
Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, Česká republika 
Law Institute of VasylStefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Republic of Belarus 
Sveučilište v  Zagrebu, Chorvatsko 
Rzeszowská univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika 
Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina  

 
Študijné, prednáškové a vedecké pobyty 
 
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2017 nasledujúce študijné pobyty: 
JUDr. Hečko od  1.3.2017 – 3.10..2017 – Právnická fakulta Univesität Salzburg, Rakúsko 
Mgr. Arbet od  1.8.2017- 2.10.2017 – Universidad Pablo de Olaside, Sevilla, Španielsko 
Mgr. Martišková od 1.5.2017 – 5.5.2017 -  Aristotle University of Thesaloniki, Solún, Grécko 
JUDr. Lanczová od 16. 7. – 29.7. 2017 - Debrecín, Maďarsko 
JUDr. Škrovánsková – 13.12.1997 – 19.2.2017 - Právnická fakulta Karlovy univerzity v Prahe, ČR 
Mgr. Mészáros – 1.9.2017 – 31.1.2018 – European Civil Liberties Union, Praha, ČR 
 
 
Z pedagogického osadenstva Právnickej fakulty nasledujúci pedagógovia absolvovali študijné pobyty: 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. študijný pobyt na Univerzite vo Viedni, Rakúsko;  
JUDr. Viktor Križan, PhD. študijný pobyt na University of London, Veľká Británia;  
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. študijný pobyt na Max Planck Inštitúte v Hamburgu, Nemecko; 
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doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. študijný pobyt na Max Planck Inštitúte vo Freiburgu, Nemecko;  
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. študijný pobyt na Univerztie v Burgase, Bulharsko; 
JUDr. Maúš Filo, PhD. študijný pobyt na Univerztie Palackého v Olomouci, ČR; 
doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. študijný pobyt na CHÝBA NÁZOVUniverztie v Ríme, Taliansko; 
JUDr. Marianna Novotná, PhD. študijný pobyt na Masarykovej Univerzite v Brne, ČR; 
JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Bergene, Nórsko;  
JUDr. Katarína Gešková, PhD. na Unidroit v Ríme, Taliansko; 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Barcelone, Španielsko; 
doc. JUDr. Mgr. Gajdošová, PhD. stáž na Univerzite v Moskve, Ruská federácia 
 
 
 

XII.  SYSTÉM KVALITY 

 

V súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a s čl. 30 Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 27. júna 2013 
právnická fakulta vypracovala, zaviedla a začala používať vnútorný systém kvality. Fakulta v súlade so 
Smernicou rektora Trnavskej univerzity v Trnave o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, upravila vnútorným predpisom fakulty vnútorný systém 
kvality. 

Vnútorný systém kvality zahŕňa politiku fakulty v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality. Fakulta 
zriadila Radu fakulty pre kvalitu, ktorá je poradným orgánom dekana fakulty v oblasti zabezpečenia 
vnútorného systému kvality. Radu fakulty pre kvalitu tvoria prodekani fakulty, tajomník fakulty, 
koordinátor rady kvality, zástupca zamestnancov fakulty a zástupca študentov fakulty. Rada kvality 
sleduje vnútorné postupy fakulty v oblasti zabezpečovania kvality, navrhuje preventívne a nápravné 
opatrenia, zabezpečuje kontrolu opravných opatrení. Rozhodnutia Rady fakulty pre kvalitu majú 
odporúčací charakter. Rada fakulty pre kvalitu je koordinovaná Radou univerzity pre kvalitu a od roku 
2017 aj Radou pre ekonomický rozvoj TU (fakultný koordinátor pre kvalitu je členom oboch rád 
univerzity). 

V roku 2017 Rada fakulty pre kvalitu pokračovala v sledovaní príslušných ukazovateľov kvality 
v rámci Právnickej fakulty TU v Trnave a spolupracovala s Radou univerzity pre kvalitu i s Radou 
univerzity pre ekonomický rozvoj. Rada fakulty pre kvalitu ďalej vypracovala a predložila vedeniu TU 
v Trnave správu o plnení Akčného plánu zlepšovania Právnickej fakulty TU za rok 2016. 

V roku 2017 sa vykonali prieskumy spokojnosti pedagogických zamestnancov, študentov, ako 
aj absolventov. Tieto prieskumy sa uskutočnili na celo-univerzitnej úrovni. Popri tom sa uskutočnil 
osobitný prieskum spokojnosti študentov na úrovni Právnickej fakulty TU v Trnave.  

Zabezpečiť kvalitu, konkurencieschopnosť a etiku vykonávaného výskumu, zvýšiť kvalitu 
výskumnej činnosti svojich zamestnancov patrí medzi dlhodobé ciele fakulty. Rozvoj kvality 
doktorandského štúdia smeruje k zvýšeniu morálnej a vedeckej akceptácie fakulty v právnickej obci 
doma i v zahraničí. Smeroval k zvýšeniu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, ktorí 
boli dennými alebo externými doktorandmi, teda zvýšil sa počet odborných asistentov s akademickým 
titulom PhD. V súvislosti s úsilím zvýšiť kvalitu didaktického procesu na Právnickej fakulte TU v Trnave 
sa v roku 2017 uskutočnili hospitácie výučby pedagógov fakulty s dĺžkou pedagogickej praxe päť 
rokov a menej.  

Ďalším ukazovateľom kvality boli mobility mladších učiteľov fakulty. Cieľom fakulty bolo a je, 
aby sa každý semester akademického roka najmenej jeden odborný asistent alebo docent zúčastnil 
na dlhodobejšom študijnom pobyte na prestížnych európskych a svetových univerzitách a inštitúciách, 
prinášali tak na fakultu progresívne európske trendy z oblasti vzdelávania, vedeckej a výskumnej 
činnosti a prispievali k rozvoju zahraničnej vedeckej spolupráce.  

Fakulta sa snažila podporovať účasť pedagógov fakulty na práci vo vedeckých radách, 
grémiách, rezortných komisiách, v redakčných radách, v poradných orgánoch, v legislatívnej práci. 
Podporovala účasť na medzinárodných konferenciách, vedeckých a odborných seminároch, letných 
školách doma i v zahraničí. Fakulta vytvárala podmienky pre členov katedier fakulty  na organizovanie 
medzinárodných konferencií, seminárov, prednášok na pôde fakulty, ktoré tak prispeli k vedeckému 
rastu samotných pedagógov ale aj k zviditeľneniu fakulty. 
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Podpora publikačnej činnosti pedagógov ako významného ukazovateľa vedy a výskumu zo 
strany fakulty je zrejmá zo spolupráce s renomovanými vydavateľstvami (Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, TU Trnava, VEDA SAV Bratislava, Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, Leges Praha),  ktoré 
poskytujú možnosti pre publikovanie diel našich pedagógov. Aj samotná fakulta prispela 

k publikovaniu časti alebo celej publikácie zo svojich finančných zdrojov.  

Právnická fakulta od roku 2013 podporuje vydávanie vlastných časopisov, FORUM IURIS 
EUROPAEUM, ktorý má charakter vedeckého recenzovaného časopisu a SOCIETAS ET 
IURISPRUDENTIA, medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky 
v interdisciplinárnych súvislostiach. 

FORUM IURIS EUROPAEUM (vedecký časopis pre právnu vedu) vychádza s polročnou 
periodicitou. Časopis vydáva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s 
Vydavateľstvom Typi Universitas Tyrnaviensis. Primárnym účelom je podporiť originálny vedecký 
výskum a posilnenie kvalitnej publikačnej, odbornej formácie právnych vedcov nielen zo Slovenskej 
republiky, ale aj z blízkeho či vzdialeného zahraničia. Časopis príkladne prináša vedecké štúdie, 
vedecké články, diskusné príspevky (podnety do diskusie) a recenzie vedeckých prác zo 
všetkých oblastí práva a právnych otázok náboženskej slobody. V časopise môžu byť publikované aj 
medziodborové štúdie s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných humanitných a spoločenských 
vied. Preferovanými jazykmi sú angličtina a nemčina, pričom vedecké štúdie sú podrobené 
recenznému konaniu nezávislých, anonymných recenzentov. 

Časopis „SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA“ vychádza pod záštitou Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave a tematicky sa zameriava na spoločensky významné prierezové 
súvislosti otázok verejného a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej 
úrovni.   

Časopis vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne, a to v termínoch 
31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december, pričom ponúka priestor pre publikáciu príspevkov 
v podobe samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií, esejí zamýšľajúcich sa nad 
aktuálnou spoločenskou témou alebo dianím, recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie 
časopisu, a taktiež informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu. Na záver 
každého uceleného ročníka vydáva redakcia časopisu v elektronickej on-line podobe v anglickom 
jazyku zborník abstraktov sprehľadňujúci všetky individuálne príspevky uverejnené v časopise v 
danom ročníku. Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky 
v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, 
francúzskom jazyku, slovinskom jazyku, japonskom jazyku, perzskom jazyku daríjčina a po vzájomnej 
dohode podľa aktuálnych možností redakcie aj v iných svetových jazykoch. 

 

 

 

 

 


