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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 

 
Potreba vzájomného prepájania výskumu, vývoja a vzdelávania sa odzrkadlila aj  vo 

vedeckom a spoločenskom živote fakulty, a preto sa aj v roku 2018 konali významné podujatia typu 
medzinárodných vedeckých kongresov, vedeckých konferencií na medzinárodnej a národnej úrovni, 
kolokvií, odborných seminárov, workshopov, odborných diskusií a prednášok, pri ktorých fakulta a jej 
katedry a ústavy vystupovali ako organizátor alebo spoluorganizátor.  

V roku 2018 bolo zorganizovaných 55 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho jeden 
medzinárodný vedecký kongres, deväť medzinárodných a štyri vedecké konferencie na národnej 
úrovni, jeden odborný seminár, desať vedeckých kolokvií, diskusií a workshopov, 22 odborných 
prednášok a osem iných typov podujatí, 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 2018 v mesiaci november 
(5. - 11. 11. 2018), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
fakulta organizovala päť vedeckých podujatí. 

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že sa fakulte podarilo zrealizovať mnoho 
významných podujatí, a tak vytvoriť príležitosť pre odborníkov z jednotlivých oblastí, ale aj 
návštevníkov z radov širokej verejnosti nahliadnuť do rôznych oblastí právnej problematiky a vymieňať 
si vzájomne názory. 

V roku 2018 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 
prof. Dr. Dr. h. c. mult. Andreas Wacke, LL.D., Univerzita v Kolíne, Nemecko, prof. dr. Wolfgang 
Wieshaider, Právnická fakulta Viedenskej univerzity Viedeň, Rakúsko, Dr. Konrad Walczuk, 
Kancelária prezidenta Poľskej republiky vo Varšave, Dr. Monika Nowikowska, Ministerstvo obrany 
Poľskej republiky, prof. Olga Valentinovna Popova, DrSc., Štátna univerzita v Petrohrade, Ruská 
federácia, prof. Dr. Tatiana Senyushkina, DrSc., Univerzita V. I. Vernadsky na Kryme, doc. Dr. 
Ekaterina Zhuk, PhD. a doc.  Dr. Nataliia Muraveva, PhD., Univerzita v Rostove, Ruská federácia,  
doc. Dr. Preeti D. Das, PhD., Univerzita v Novom Díllí, India, doc. JUDr. ThDr. Oleksander Bilash, 
prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrSc., doc. JUDr. Iryna Sukhan, CSc., Užhorodská národná univerzita 
v Užhorode, Ukrajina,  prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD., Saleziánska pápežská univerzita v Ríme, 
Taliansko,  prof. Konstantin Vladmirovich Chistyakov, Ph.D., Moskovská štátna oblastná univerzita 
v Moskve, Ruská federácia, prof. Wojciech Wytraźek a prof. Dr. hab. Piotr Stanizs, PhD., Katolícka 
univerzita Jána Pavla II. v Lubline Poľsko, prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý prezident ČR, JUDr. 
Pavel Sladký, PhD., zástupca veľvyslankyne ČR, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník 
Ministerstva práce a sociálny vecí ČR pre legislatívu, Piotr Samerek, radca – minister, Veľvyslanectvo 
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Poľskej republiky v Bratislave, prof. Bogdan Szlachta, Fakulta politických vied a medzinárodných 
záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove, prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., prof. JUDr. Miroslav Bělina, 
CSc., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. a Mgr. Lucie Řehřová, Právnická fakulta UK v Prahe, Mgr. ICLic., 
ThLic. Monika Menke, Th.D., Právnická fakulta UP v Olomouci, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., 
Právnická fakulta MU Brno, JUDr. Lukáš Králik, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno, 
prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc., Katolická teologická fakulta UK v Prahe, Mgr. Konrad Graczyk, 
Právnická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach v Poľsku a mnoho ďalších. 

Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených podujatiach to boli 
napríklad JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva SR, prof. JUDr. Mária Patakyová, 
PhD., verejná ochrankyňa práva, prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD., 
Filozofická fakulta TU, JUDr. Martin Maliar, Ministerstvo spravodlivosti SR, Mgr. Pavol Žilinčík, 
Kancelária verejného ochrancu práv, JUDr. Roman Goga, Mgr. Albín Otruba, Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záležitostí, Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., Ústav pamäti národa, JUDr. 
Dušan Špirek, sudca Okresného súdu v Nitre, JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre, 
JUDr. Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave, Mgr. Juraj Marušiak, PhD., Ústavu 
politických vied SAV, Mgr. Dušan Segeš, PhD., Historický ústavu SAV, Ing. Juraj Borgula, hlavný 
vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Mgr. Martin Giertl a Mgr. Bystrík Antalík, Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Právnická fakulta 
UK Bratislava, doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, JUDr. Mgr. 
Kristián Blaškovič, PhD., Úrad vlády SR, Mgr. Tibor Hlinka, Ministerstvo hospodárstva SR, JUDr. 
Jozefína Žáková, Ing. Monika Jurkovičová, PhD., Slovenská asociácia poisťovní SR, Mgr. Matúš 
Medovec, Národná banka Slovenska, prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Jozef Záhora, 
PhD.,  Fakulta práva PEVŠ v Bratislave, JUDr. Miroslav Gregor, prezident Notárskej komory SR, Ing. 
Jozef Halcin, Ministerstvo vnútra SR, JUDr. Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu SR, JUDr. Adriana 
Šklíbová, Slovenský pozemkový fond, p. Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na 
Slovensku a ďalší. 

 
 
b) Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2018 

 
Medzinárodné vedecké konferencie:  
 
Brno, ČR, 31. 5. – 1. 6. 2018 
„Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi“, medzinárodná vedecká konferencia na 
tému „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?“. Konferenciu organizovala fakulta v rámci riešenia 
projektu APVV-14-0061 spoločne s právnickými fakultami v Brne a  Olomouci a Ústavom štátu a práva 
AV ČR.   

Konferencia bola zameraná na mimoriadne aktuálnu tému v celoeurópskom meradle, ktorou je 
vhodnosť kodifikovania spotrebiteľskej úpravy a miesto tohto kódexu v systéme nielen slovenského    
a českého práva, ale aj v národných úpravách ďalších členských štátov EÚ. Okrem prednášajúcich zo 
Slovenska a Česka s príspevkami vystúpili aj zahraniční hostia, menovite MMag. Verena 
Cap z rakúskeho ministerstva spravodlivosti, prof. Dr. Hans Schulte-Nölke a  prof. Dr. Dr.h.c. Fryderyk 
Zoll  z Univerzity v Osnabrücku v Nemecku, prof. Christian Twigg-Flesner z Univerzity vo Warwicku    
v Anglicku a Dr. Juliette Sénéchal z Univerzity v Lille vo Francúzsku. Prednášajúci zo zahraničia sa 
podelili o skúsenosť s preberaním spotrebiteľských smerníc do ich národných poriadkov, ako aj           
s kodifikovaním spotrebiteľskej úpravy do jedného predpisu. 
 
 
Trnava, 31. 5. – 1. 6. 2018 
„6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“, medzinárodná vedecká 
konferencia konaná pod záštitou dekanky Právnickej fakulty TU v Trnave, ktorú organizovala Katedra 
dejín práva fakulty.  
 Prvoradým cieľom konferencie bolo prehĺbiť veľmi korektné a priateľské vzťahy medzi 
vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v SR a ČR, ktoré majú už dlhoročnú, niekoľko desaťročí 
trvajúcu tradíciu. Organizátori za jej cieľ považovali vytvorenie intelektuálnej platformy, v ktorej najmä 
doktorandi a postdoktorandi, ako aj starší kolegovia z odborov právnej histórie, romanistiky 
a príbuzných odborov a zameraní mohli predstaviť a prediskutovať svoje vedecké zámery a témy. 
Keďže rok 2018 sa historicky priraďuje k osmičkovým rokom, organizátori privítali tematicky 
nelimitované vedecké sondy, analýzy, komparácie či interdisciplinárne prístupy ku kľúčovým 
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udalostiam našich spoločných československých dejín. Z uvedeného vedeckého podujatia bude 
pripravený elektronický zborník.  
 
 
Lublin, Poľsko, 6. – 7. 6. 2018 
Fakulta bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou 
lublinského vojvodu Przemysława Czarnka  pod názvom „Prawa i wolności człowieka                      
a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja“ (Human Rights and 
Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine – Georgia), ktorá sa konala na 
Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku.  

Organizátormi konferencie boli Právny výbor Poľskej akadémie vied, pobočky v Lubline, 
Fakulta práva, kánonického práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, 
Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej 
akadémie vied. Za fakultu sa projektu zúčastnili doc. Varga, doc. Szabová, doc. Laclavíková, JUDr. 
Lanczová, PhD. a ThLic. Moravčíková, Th.D. Vo vedeckom výbore pracovala dekanka fakulty doc. 
Olšovská a v organizačnom výbore konferencie prodekanka fakulty ThLic. Moravčíková.  
 
 
Bratislava, 13. 6. 2018 
„Quo vadis pracovné právo?“, medzinárodná konferencia konaná pod odbornou záštitou fakulty, 
ktorú spoluorganizovala spoločnosť BPM Slovakia, s. r. o. v Bratislave. 

Hlavnou témou konferencie — ktorá bola vedená formou panelovej diskusie — bolo súbežné 
pôsobenie tej istej osoby v postavení zamestnanca i v postavení štatutárneho orgánu, resp. jeho 
člena. Tento súbeh bol na konferencii podrobený rozboru predovšetkým z obchodnoprávneho             
a pracovnoprávneho hľadiska, a to nielen z pohľadu judikatúry a právnej vedy, ale aj z pohľadu praxe. 
Bokom však neostali ani otázky sociálneho zabezpečenia a ani aspekty daňové. Diskusného panelu 
sa za fakultu zúčastnili prof. Barancová, doc. Olšovská, doc. Lacko, doc. Csach, doc. Žitňanská 
a JUDr. Hlobíková. Ďalšími účastníkmi panelu boli právnička VšZP JUDr. Jana Palúšová, JUDr. 
Marcel Dolobáč, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a advokát JUDr. Radovan Pala, PhD. 
Pohľad na diskutovanú tému a najmä priblíženie najnovšej judikatúry českého ústavného                     
a najvyššieho súdu poskytol doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. z Ústavu štátu a práva AV ČR.  
 
 
Trnava, 20. 9. 2018 
„Vývoj a aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18.  

Cieľom konferencie bolo konfrontovanie názorov právnej vedy z domácich i zahraničných 
univerzít, predovšetkým z krajín V4 a ústredných orgánov štátnej správy, predovšetkým z Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva životného prostredia na problematiku 
vývoja a aktuálnych výziev medzinárodného práva životného prostredia. Ochrana životného prostredia 
sa, vzhľadom na existujúce vážne ekologické problémy, postupne stáva jednou z kľúčových tém 
medzinárodného verejného práva. Kolektív katedry a pozvaní hostia prezentovali príspevky venované 
problematike vývoja medzinárodného práva životného prostredia a vývoja práva životného prostredia 
Európskej únie v oblastiach ochrany environmentálnych ľudských práv, ochrany pred zmenami klímy, 
ochrany biodiverzity, ochrany vodných tokov, bezpečnostné aspekty degradácie životného prostredia. 
Uvedené témy analyzovali a prezentovali prípadné návrhy na legislatívne zmeny v relevantných 
oblastiach slovenskej právnej úpravy.  
 
Trnava, 20. 9. 2018 
„Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov“, medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty a Ústavom pre konfesné právo 
a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode na Ukrajine v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0254/16.  

Rokovanie konferencie bolo zamerané na modely ekonomického zabezpečenia cirkví              
a náboženských spoločností so zvláštnym zreteľom na našu geografickú oblasť a zvlášť na 
postkomunistické krajiny a Slovenskú republiku. Cieľom podujatia bolo priblížiť najmä dobrú prax ako 
nápomocnú matériu pre nový model financovania cirkví v Slovenskej republike. Podujatia sa zúčastnili 
akademici zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska, Poľska a Rakúska ako napríklad prof. Dr. 
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Wolfgang Wieshaider z Právnickej fakulty vo Viedni, Dr. Konrad Walczuk z Kancelárie prezidenta 
Poľskej republiky vo Varšave, prof. Olga Valentinovna Popova, DrSc. zo Štátnej univerzity 
v Petrohrade, Ruská federácia ako aj doc. JUDr. ThDr. Oleksander Bilash, CSc. z Právnickej fakulty 
Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode na Ukrajine. 
 
 
Trnava, 20. – 21. 9. 2018 
„Trnavské právnické dni / Dies Iuris Tyrnavienses“ – v priestoroch Trnavskej univerzity a jej 
Právnickej fakulty sa konal  v poradí už V. ročník podujatia organizovaného každé dva roky. V roku 
2018 sa konferencia konala vo formáte medzinárodného vedeckého kongresu na tému „Právny štát – 
medzi vedou a umením“.  

Fakulta usporiadala medzinárodný kongres v spolupráci s  Fakultou kánonického práva 
Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, Právnickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity            
v Užhorode, Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II.   
v Lubline a Právnickou fakultou Moskovskej štátnej regionálnej univerzity v Moskve. 

Nosná téma kongresu reflektovala dynamiku spoločnosti ostatných dvoch rokov a nové výzvy, 
ktoré stoja pred starým kontinentom a jednotlivými štátmi. Podujatie ponúklo platformu pre vedeckú 
rozpravu nielen o povahe právneho štátu v súčasnej kontextualizácii v rámci práce konferencií, sekcií 
a workshopu a v neposlednom rade aj v rámci plenárneho zasadnutia. Široká účasť domácich            
a zahraničných kolegov nielen z akademických pracovísk, ale aj odborníkov z praxe bola zárukou 
vedeckej kvality, širokospektrálnosti pohľadov na danú problematiku, prepojenia na prax, ale aj 
záväzkom neustále prehlbovať a sprostredkovať výsledky vedeckého bádania. Medzi významnými 
hosťami kongres privítal prof. Ing. Václava Klausa, bývalého prezidenta Českej republiky, prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora Trnavskej univerzity , prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.,  rektora 
Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD. zo Saleziánskej pápežskej 
univerzity v Ríme, prof. Konstantina Vladmirovicha Chistyakova, Ph.D. z Moskovskej štátnej oblastnej 
univerzity, prof. JUDr. Karla Eliáša, Dr. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, prof. Vojciecha 
Wytrażeka, PhD. z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, ako aj významných predstaviteľov 
akademickej obce právnických fakúlt Slovenskej a Českej republiky. 

Cieľom kongresu bolo prispieť k lepšiemu vedeckému uchopeniu idey právneho štátu i k jeho 
dobrej praxi a zároveň zhrnúť podnetné príspevky do kvalitného vedeckého zborníka, ktorý bude 
publikovaný v roku 2019. 
 
 
Smolenice, 10. – 11. 10. 2018 
„Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises)“, 4. ročník 
tradičnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej právu obchodných spoločností, 
ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty, Právnická fakulta UPJŠ 
v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV, Ústavom štátu a práva AV ČR a advokátskou 
kanceláriou PRK Partners.  

Tohtoročný program bol zameraný na pôsobenie, správu a riadeniu obchodných spoločností    
a iných entít s účasťou štátu alebo právnických osôb verejného práva, pričom s príspevkami vystúpili 
nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj verejného sektora a právnej praxe.  

Konferencia si zachovala svoj medzinárodný presah: okrem prednášajúcich zo Slovenska ako 
napríklad prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., prof. JUDr. Ján Husár, CSc., prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD., JUDr. Ján Štiavnický, na konferencii  vystúpili aj odborníci na české, rakúske, 
nemecké a poľské právo, ako napríklad doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Kateřina Eichlerová, 
Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Dr. 
Sebastian Mock, LL.M. a ďalší. Za našu fakultu so svojimi príspevkami vystúpili prof. JUDr. Karel 
Eliáš, Dr.,  doc. JUDr. Lucia Žitňanská, CSc.  a doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.  

 
 
Bratislava, 6. 11. 2018 
„Aktuálne otázky azylového práva“, česko-slovenská vedecká konferencia venovaná 
medzinárodnoprávnym a európskym aspektom azylového práva. Organizátorom konferencie bola  
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0200/18. Konferencia sa konala počas Týždňa vedy a techniky 2018.  Účastníkmi 
konferencie boli predovšetkým zástupcovia z právnických fakúlt univerzít v Českej republike 
(Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karolova v Prahe)           
a z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská 
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univerzita v Trnave). Pozvanie prijali aj zástupcovia praxe – z Migračného úradu, Kancelárie verejného 
ochrancu práv Českej republiky a Centra právnej pomoci. Príspevky účastníkov sa ťažiskovo zamerali 
na ochranu základných práv osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rezonovali predovšetkým 
témy ochrana práv dieťaťa, ochrana práva na rodinný život, ochrana práva na bezplatnú právnu 
pomoc ako aj základných práv a slobôd migrantov pri zabezpečení ochrany vonkajšej hranice 
Európskej únie. Mimoriadne zaujímavý príspevok bol venovaný problematike ochrany migrantov na 
sociálnych sieťach. Z konferencie bude roku 2019 publikovaný zborník referátov určený tým, ktorí sa 
zaujímajú o problematiku migrácie a práva ako nástroja jej regulácie. 
 
 
Trnava, 7. 11. 2018 
„Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 zorganizovala Katedra dejín práva fakulty na 
počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrúdy Železkovovej, PhD., bývalej vedúcej katedry.  
Doc. Železkovová bola popredná slovenská, ako aj v českom akademickom a vedeckom prostredí 
dobre známa odborníčka na svetové dejiny štátu a práva. Tejto oblasti práva zasvätila viac ako 
päťdesiat rokov života, pričom vynikajúce osobnostné predpoklady, mimoriadny všeobecný rozhľad    
a výborná znalosť mnohých cudzích jazykov, jej umožnili aktívne v nej bádať a prinášať nové 
poznatky. 

Cieľom konferencie bolo reflektovať skutočnosť, že dejiny Európy (vrátane jej právnych dejín) 
odjakživa prebiehali, a dodnes prebiehajú, v rozmanitých interakciách s dejinami rôznych 
mimoeurópskych území. Formy týchto interakcií možno zjednodušene vystihnúť pojmami „kontakty", 
„konfrontácie" a „konflikty". Účastníci konferencie z domáceho pracoviska, iných univerzít a Slovenskej 
akadémie vied tému uchopili tvorivo a priblížili rôzne aspekty nastolenej problematiky. Širokej plejáde 
prednášok predchádzalo spomínanie na docentku Železkovovú najmä z pera prof. Mosného, doc. 
Vyšného, JUDr. Colotku, CSc.  a JUDr. Púchovského, PhD.  
 
 
Vedecké konferencie: 
 
Trnava, 7. 3. 2018 
„Vedecká študentská konferencia“, XI. 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. Prednášajúci študenti na prvom 
mieste ocenili možnosť verejne sa  prezentovať  pred publikom a odbornou komisiou zloženou 
z pedagógov a študentov. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 20 študentov. Program konferencie bol 
rozdelený do štyroch sekcií, do sekcie ústavného práva, teórie práva a právnych dejín, sekcie 
medzinárodného práva, sekcie občianskeho, obchodného a pracovného práva, sekcie trestného 
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.  
 
 
Trnava, 22. 3. 2018 
„Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie“, vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0203/16.  

Účastníkom konferencie bol aj doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva práce     
a sociálny vecí Českej republiky pre legislatívu, ktorý pôsobí aj na Katedre pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je členom Komisie pre 
pracovné právo Legislatívnej rady vlády Českej republiky a podieľal sa na kľúčových novelizáciách 
pracovnoprávnych predpisov v Českej republike v ostatnej dobe.  

Na dvere nám klope štvrtá priemyselná revolúcia – Industry 4.0. Fyzický a digitálny svet sa 
prepájajú v jednej sieťovej ekonomike, čo prináša veľké množstvo dynamických zmien aj v oblasti 
pracovného práva. Práve preto bolo ťažiskovou témou konferencie riešenie aktuálnych otázok 
pracovného práva, a to tak z oblasti právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych 
noviniek právneho poriadku Českej republiky.  Z konferencie bol publikovaný zborník príspevkov. 
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Trnava, 23. 3. 2018   
„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 občianske právo  a verejnoprávnej sekcie – trestné 
právo.  Na konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 41 doktorandov dennej a externej formy 
štúdia. Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bol 
publikovaný 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.  
 
 
Bratislava, 6. 11. 2018 
„Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurkonformný výklad“, 5. ročník 
odbornej konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách. Na zorganizovaní konferencie 
participovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty a BPM, s. r. o. Bratislava.  

Konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 a bola rozdelená do štyroch 
blokov. V prvom bloku konferencie sa pozornosť zameriavala predovšetkým na zmeny zmlúv, 
refinancovanie a na súvisiace informačné povinnosti. Zaujímavou bola v rámci tohto bloku aj otázka 
vplyvu zmien zmluvy na zabezpečenie. Druhý blok sa zameral na problematiku premlčania                  
v spotrebiteľských zmluvách s dôrazom na novú právnu úpravu. V treťom bloku bola priblížená 
tematika eurokonformného výkladu so zameraním sa na prípady Haasová a Bíroová, riešené pred 
Súdnym dvorom EÚ. Posledný, štvrtý blok bol venovaný aktuálnym otázkam kreditných kariet, a to tak 
z pohľadu bánk, ako aj súdov. Na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami nielen zástupcovia 
akademickej obce, ale aj zástupcovia súdnictva, verejnej správy (NBS, MS SR) a právnej praxe. 
Nechýbal ani český pohľad na diskutované problémy. Jednotlivé bloky boli sprevádzané bohatou 
diskusiou, ktorá priniesla na riešené problémy nové svetlo. 
 
 
Odborné semináre: 
 
„Trnavské právnické debaty“ – fakulta v roku 2018 započala sériu diskusných seminárov 
venovaných aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej obci. 
 
Trnava, 27. 4. 2018 
„Úroky a úroky z omeškania“, prvý seminár v rámci cyklu „Trnavské právnické debaty“ bol  
organizovaný Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty.  

Seminár bol obsahovo rozdelený na dve časti. V prvej časti diskutujúci rozoberali možnosť 
a právny základ kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky, v druhej 
časti bola pozornosť účastníkov upriamená na problematiku premlčania úrokov z omeškania, 
konkrétnejšie na otázku, či sa úroky z omeškania premlčujú za každý deň omeškania alebo ako celok 
spoločne s istinou. Diskusia o aktuálnych témach pritiahla pozornosť širšej odbornej verejnosti 
a záujem zúčastniť sa diskusie prejavil veľký počet odborníkov z oblasti právnej vedy ako aj aplikačnej 
praxe. Okrem advokátov, podnikových právnikov a zamestnancov orgánov štátnej správy sa seminára 
zúčastnili aj sudcovia Najvyššieho súdu SR a sudcovia krajských súdov.  
 
 
Vedecké kolokviá: 
 
Trnava, 16. 4. 2018 
„100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska“ – vedecké kolokvium, ktoré fakulta spoločne 
s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave zorganizovala v rámci podujatia venovaného  
vybraným právnym a spoločensko-politickým udalostiam v dejinách a súčasnosti Poľskej republiky   
„Poľský deň na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity“.  

Úvodné slovo predniesli dekanka fakulty a zástupca Veľvyslanectva Poľskej republiky             
v Bratislave Piotr Samerek. Prednášali Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied SAV, Mgr. 
Dušan Segeš, PhD. z Historického ústavu SAV a prof. Bogdan Szlachta z Fakulty politických vied       
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a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove. Podujatiu predchádzalo otvorenie 
výstavy Józef Piłsudski - štátnik Poľska a Európy. 
 
Velehrad, ČR, 25. 5. 2018 
„Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov – so zvláštnym zreteľom na financovanie cirkví 
a náboženských spoločností“, vedecké kolokvium organizoval Ústav pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Pozvaní hostia sa venovali 
predovšetkým aktualitám v oblasti ekonomického života cirkví, ako aj najnovším registračným kauzám 
v Českej republike.  
 
 
Workshopy: 
 
Trnava, 16. 3. 2018 
„Krása a jej kognitívne aspekty“, workshop spojený s odbornou prednáškou prof. Mgr. Mgr. Andreja 
Démutha, PhD. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

Podujatie fakulty bolo zamerané na analýzu a objasnenie vplyvu estetických faktorov na 
hodnotenie a rozhodovanie sa, a to nielen v bežnej skúsenosti, ale napríklad aj v súdnej a právnej 
praxi. Účastníci tak mali možnosť prediskutovať (evolučné, neurobiologické, sociálne aj individuálne 
sa formujúce) dôvody samotnej existencie estetického hodnotenia, jeho vplyv na ostatné decízne 
procesy, najmä spájanie krásy a dobra, otázku jeho možnej eliminácie, ale aj problémy diskriminácie 
na základe vzhľadu alebo možnosti a prípadné potreby právnych úprav eliminujúcich tento fenomén    
v právnej, prípadne pracovno-právnej praxi. 
 
 
Trnava, 6. 4. 2018 
„Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu“, workshop, ktorý organizovala 
fakulta spolu s Nadáciou Konrada Adenauera so sídlom v Bratislave.  

Workshop bol zameraný na proces vypočutia a podmienky kladené na kandidátov na sudcov 
ústavného súdu. Podujatia sa zúčastnili Mgr. Pavol Žilinčík z kancelárie verejnej ochrankyne práv, 
David Kosař z Právnickej fakulty MU v Brne, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty UK v Prahe a Peter 
Wilfling z Via Iuris. Prednášajúci sa venovali  identifikácii priestoru respektíve orgánu, pred ktorým by 
sa mal hearing kandidátov odohrávať, priblížili a porovnali tiež výhody a nevýhody rôznych orgánov 
a priestorov na proces výberu sudcov Ústavného súdu Českej republiky, venovali sa problematike 
otázok kladených kandidátom na sudcov ústavného súdu. Po jednotlivých prezentáciách nasledovala 
široká diskusia zameraná najmä na návrhy zmien procesu vypočutia kandidátov na sudcov ústavného 
súdu. 
 
 
Trnava, 12. 4., 27. 4. a 9. 5. 2018    
Workshop právnickej latinčiny, trojdňový workshop zameraný na osvojenie si základov latinského 
jazyka so zameraním na právnickú terminológiu. Prednášajúca Mgr. Nicol Sipekiová, PhD. 
z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  
Cieľom bolo nadobudnutie základného slovného fondu z právnej terminológie, s ktorým sa študenti 
stretávajú najmä pri predmetoch rímskeho a cirkevného práva, ako aj v ďalšom štúdiu a neskôr aj 
v praxi. Absolventi workshopov nadobudli schopnosť samostatného prekladu bežných latinských 
výrokov, slovných spojení a jednoduchších vied, ako aj porozumenia a správneho použitia cudzích 
slov latinského pôvodu v odbornej a bežnej komunikácii.  
 
 
Trnava, 15. 6. 2018 
„O význame naladenosti (úvahy o pôvode a význame nálad, o tom, čo nálady 
sprostredkúvajú)“, workshop spojený s prednáškou prof. Mgr. et Mgr. Andreja Démutha, PhD. 
z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.  
Predmetom workshopu boli úvahy o podstate a všadeprítomnosti naladeností, situovaností                  
a kontextov, a to tak v individuálnom prežívaní a rozhodovaní, ako aj "nálad" v spoločnosti a ich vplyv 
na rozhodovacie procesy. Na podklade Kiergegaardovej a Heideggerovej analýzy mohli účastníci 
pozorovať kognitívny a hermeneutický rozmer naladeností, uvažovať o ich pozitívach a negatívach či 
možnostiach ich eliminácie.  
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Trnava, 11. 12. 2018 
„Korupčníci v nás“, zážitkový workshop o našich vlastných hodnotách, ktorý zorganizovala fakulta 
v spolupráci s nadáciou „Zastavme korupciu“. Workshop viedla koordinátorka nadácie Zuzana 
Vasičáková Očenášová. Pedagógovia a študenti fakulty si mali možnosť vyskúšať, aké je to byť          
v úlohe korupčníka, či obete korupcie. 
 
 
Diskusie: 
 
Trnava, 28. 11. 2018 
„Kde končí sloboda prejavu? Chrániť alebo nechrániť nenávistné prejavy?“ diskusia 
organizovaná fakultou a občianskym združením Via iurus. Zástupcovia Via iuris koncom roka 2018 
zrealizovali štyri tematické diskusie na právnických fakultách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach 
ako aj na pôde našej fakulty v Trnave. 

Diskutovalo sa o rôznych spoločensky aktuálnych témach, v ktorých sa neustále skloňujú 
slová  ako sloboda prejavu, politická korektnosť, migranti, islam, antisemitizmus, rasizmus, Facebook, 
fake news, extrémisti, slniečkári.  
 
Trnava, 17. 12. 2018 
„Aktuálne otázky právnického vzdelávania“, diskusné fórum akademickej obce fakulty pri 
príležitosti 20. výročia činnosti fakulty. Cieľom podujatia bolo prediskutovať otázky týkajúce sa nových 
výziev v oblasti štúdia práva a zameranie sa na prípravu výučby vo vzťahu k pripravovaným novým 
študijným programom. 
 
Trnava, 7. 12. 2018 
Podujatie „Laureáti Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia“ a následnú diskusiu na tému 
„Ľudské práva v politikách EÚ“ zorganizovala fakulta v spolupráci s Informačnou kanceláriou 
Európskeho parlamentu na Slovensku.  
 Cena Andreja Sacharova je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu 
v oblasti boja za ľudské práva, pričom prvýkrát bola udelená v roku 1988 Nelsonovi Mandelovi 
a Anatalijovi Marčenkovi. Laureátom v roku 2018 bol Oleg Sencov, ukrajinský filmový režisér.  

Na podujatí ako aj v plodnej diskusii vystúpili Róbert Hajšel, riaditeľ a Dionýz Hochel, zástupca 
Informačnej kancelárie EP, Eduard Kukan, poslanec EP ako aj zástupcovia fakulty doc. Olšovská 
a doc. Varga. Po skončení diskusie sa konalo slávnostné otvorenie výstavy laureátov Ceny Andreja 
Sacharova v priestoroch fakulty.  
 
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 14. 3. 2018 
„Právne otázky vesmírneho priestoru“, odborná prednáška spojená s diskusiou pri príležitosti       
40. výročia letu Vladimíra Remeka do vesmíru. Prednášajúci JUDr. Pavel Sladký, PhD., zástupca 
veľvyslankyne Českej republiky. Organizátor fakulta a Veľvyslanectvo ČR v Bratislave.  
 
 
Trnava, 19. 3. 2018 
„Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb“, odborná prednáška JUDr. Martina Maliara, 
generálneho riaditeľa sekcie civilného práva MS SR. Prednáška z cyklu „výberových prednášok“, 
ktorú organizovalo vedenie fakulty, aby si študenti mohli doplniť svoje teoretické poznatky o praktické 
skúsenosti odborníkov z praxe. Prednášajúci sa zaoberal problematikou konania  o oddlžení fyzických 
osôb, ktoré prešlo zásadnou zmenou po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii od marca 2017. 
Ďalšia časť prednášky bola venovaná novelizovanej právnej úprave exekučného konania účinnej od 
apríla 2017. Záver prednášky patril otázkam študentov, prebehla plodná a inšpiratívna diskusia. 
 
 
Trnava, 20. 3. 2018 
„Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia“, odborná prednáška advokáta JUDr. Jakuba 
Löwyho, PhD., LL.M., ktorú organizovalo vedenie fakulty v rámci cyklu „výberových prednášok“. 
Prednášajúci vysvetlil historické aspekty inštitútu neodkladných a zabezpečovacích ustanovení. 
Pomocou skutočných, či simulovaných situácií študentom priblížil charakter a využiteľnosť tohto 
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právneho prostriedku, ktorého účelom je zvýšenie vymožiteľnosti práva. Prednášajúci sa venoval aj 
odôvodňovaniu návrhov na nariadenie neodkladných a zabezpečovacích opatrení, čo by mohli oceniť  
najmä študenti – budúci advokátski koncipienti. 
 
 
Trnava, 11. 4. 2018 
„Ústavnoprávne konzekvencie mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom procese“, 
odborná prednáška JUDr. Zuzany Kyjac, sudkyne Najvyššieho súdu SR. Prednášku organizovala 
Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty.  
 
 
Trnava, 11. 4. 2018 
„Právne aspekty diplomacie“, odborná prednáška JUDr. Romana Gogu z medzinárodnoprávneho 
odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorú organizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. Prednášajúci študentov oboznámil nielen so 
systémom diplomatického zastúpenia, ale aj osobitne s oblasťou konzulárnych stykov, oblasťou výsad 
a imunít členov diplomatických a konzulárnych misií akreditovaných v Slovenskej republike ako aj 
uplatňovaných výsad a imunít zo strany diplomatických a konzulárnych pracovníkov zastupiteľských 
úradov Slovenskej republiky v zahraničí.  
 
 
Trnava, 11. 4. 2018 
„Štátna bezpečnosť – vznik, organizácia a činnosť tajnej polície na Slovensku v rokoch 1945 až 
1989“,  odborná prednáška venovaná spoločensky výrazne citlivej, historickej téme, a to činnosti 
komunistickou mocou veľmi využívanej a skriminalizovanej, tajne inštitucionalizovanej organizácie 
Štátnej bezpečnosti (ŠtB) – politickej polície, ktorá v bývalom Československu v rokoch 1948 – 1989 
pod priamym vedením KSČ a gesciou formálne nadriadeného ministerstva vnútra organizovala časť 
politických perzekúcií odporov, resp. kriminalizovaných spoločenských skupín voči komunistického 
režimu, zabezpečovala ich sledovanie, evidovanie, šikanovanie, až politické vraždy, resp. podnikala 
širokú škálu, legálnej, pololegálnej až nelegálnej činnosti. K uvedenej, zovšeobecnenej téme ŠtB 
v rokoch 1948 – 1989 prednášal pred širokou právnickou, študentskou a akademickou verejnosťou 
pracovník Ústavu pamäti národa Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., ktorý sa danej téme dlhoročne venuje. 
Podujatie vzbudilo veľký záujem.  
 
 
Trnava, 19. 4. 2018 
„Etická vs. právna normativita“, odborná prednáška Mgr. Ing. Michala Kutáša, PhD. z Katedry 
filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Po zaujímavej prednáške nasledovala rozsiahla 
diskusia venovaná predovšetkým pôvodu práva, rozporom medzi vnútornou etikou a platnými 
právnymi normami, motívom k zmenám spoločnosti a práva. 
 
 
Trnava, 25. 4. 2018 
„Aktuálne dianie v OSN“, odborná prednáška, ktorú organizovala fakulta v spolupráci 
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Prednášajúci Mgr. Albín Otruba, 
vedúceho Oddelenia hlavných orgánov OSN a kandidatúr MZVEZ SR priblížil študentom históriu 
vzniku OSN, jej hlavnú štruktúru, ale zdôraznil aj úlohu československej diplomacie a slovenských 
zástupcov na procesoch vedúcich k vzniku OSN ako aj prípravy Charty OSN. 
 
 
Trnava, 2. 5. 2018 
„Kolektívne vyjednávanie z pohľadu zamestnávateľa“, odborná prednáška venovaná téme 
kolektívneho vyjednávania z pohľadu zamestnávateľa, ktorú organizovala Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. Prednášku viedol odborník z praxe Ing. Juraj Borgula zo 
Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky – organizácie zamestnávateľov založenej ešte 
v roku 1990. Prednášajúci obohatil auditórium množstvom postrehov a názorov zo svojej bohatej 
praxe k danej problematike.  
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Trnava, 9. 5. 2018 
„Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, agenda úradu a úlohy 
splnomocnenca, čo je to „Iniciatíva pre otvorené vládnutie" a „Koncepcia rozvoja občianskej 
spoločnosti", legislatívny proces a možnosti zapojenia verejnosti do tvorby právnych 
predpisov“ – odborná prednáška organizovaná Úradom Splnomocnenca vlády SR a fakultou. 
Prednášali Mgr. Martin Giertli, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
a zamestnanci úradu Mgr. Bystrík Antalík a Mgr. Mária Milková. V prvej časti splnomocnenec 
predstavil iniciatívu pre otvorené vládnutie, koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti a legislatívny 
proces - od zámeru až po zverejnenie a jeho úrovne a fázy. Druhá časť podujatia bola venovaná 
možnostiam zapojenia sa verejnosti do tvorby právnych predpisov z praktického hľadiska a na záver 
prednášajúca predstavila samotný úrad a jeho fungovanie. 
 
 
Trnava, 9. 5. 2018 
„Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR“, odborná prednáška zástupcu 
Právnickej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D.  Prednášajúci pútavým 
spôsobom predstavil posledné legislatívne zmeny v Českej republike ako je napríklad zavedenie 
nových dávok sociálneho poistenia (dávka otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné) a nebál 
sa otvoriť i kontroverznú tému prípustnosti súbežného pracovného pomeru člena štatutárneho orgánu 
obchodnej spoločnosti. Najväčšiu pozornosť venoval problematickým otázkam GDPR, ktoré sú i na 
Slovensku mimoriadne aktuálne. 
 
 
Trnava, 1. 10. 2018 
„Notárstvo včera, dnes a zajtra“, odborná prednáška JUDr. Karola Kovácsa, člena prezídia 
Notárskej komory SR. Po prednáške nasledovala diskusia s prezidentom Notárskej komory SR JUDr. 
Miroslavom Gregorom. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia fakulty. 
 
 
Trnava, 4. 10. 2018 
„(Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku“, odborná prednáška JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, 
PhD., ministerky školstva SR, ktorú sme mali možnosť privítať na fakulte v rámci pravidelne 
organizovaného podujatia „Deň právnickej fakulty“. V úvode prednášky pani ministerka spomínala na 
svojho starého otca prof. Štefana Lubyho a jeho akademickú kariéru. Ťažisko svojej prednášky 
venovala vysokoškolskému vzdelávaniu a stavu vedy v Slovenskej republike. 
 
 
Trnava, 4. 10. 2018 
„Právnické vzdelávanie na starobylej Trnavskej univerzite“, odborná prednáška doc. JUDr. 
Miriam Laclavíkovej, PhD. z Katedry dejín práva fakulty a zároveň predsedníčky Akademického 
senátu fakulty, ktorá sa konala v rámci „Dňa právnickej fakulty“. Doc. Laclavíková vo svojej  prednáške 
priblížila právnické vzdelávanie na starobylej právnickej fakulte, na ktorej sa začalo prednášať             
v januári 1667. Nasledovala plodná a zaujímavá diskusia študentov a akademickej obce fakulty.  
 
 
Trnava, 24. 10. 2018 
„Der Vogel Strauss als frühes Beispiel für Gesetzesanalogie: Grenzfragen bei der römischen 
Tierhalterhaftung“ – „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej 
zodpovednosti držiteľov zvierat“, odborná prednáška emeritného profesora Dr. Dr. h. c. mult. 
Andreasa Wackeho, LL.D., h. c. z Univerzity v Kolíne v Nemecku odborníka na rímske a občianske 
právo, ktorú organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty. Prednášajúci prof. Wacke 
študentom prvého ročníka predstavil spôsob, akým rímske právo prostredníctvom analógie vypĺňalo 
medzery v zákonnom práve na brilantnej interpretácii prameňov z rôznych epoch: od Zákona XII tabúľ 
až po Cuiaciove Opera omnia. Dlžný napokon nezostal ani pútavej komparácii so súčasným 
nemeckým právom. 
 
 
Trnava, 7. 11. 2018 
„Mne sa to nemôže stať! ... novodobí otroci a ich príbehy ... skutočnosť alebo fikcia?!“, odborná 
prednáška, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 organizovala fakulta v spolupráci 
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s Ministerstvom vnútra SR. Prednášajúci Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality 
Ministerstva vnútra SR predniesol pre študentov a pedagógov veľmi aktuálnu a zaujímavú tému.  
 
 
Trnava, 13. 11. 2018 
„Konkrétna a abstraktná ochrana základných práv a slobôd Verejným ochrancom práv“, 
odborná prednáška verejnej ochrankyne práv prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., ktorá sa konala 
v rámci Týždňa vedy a techniky 2018. 

Prednáška mala viacero línii. V prvej z nich ombudsmanka predstavila inštitút VOP na základe 
ústavnej a zákonnej úpravy s referenciami k zahraničným úpravám. Konštatovala napríklad, že 
konštitucionalizácia VOP môže mať interpretačný význam smerom k samotným právomociam. 
Následne sa zamerala na praktickú realizáciu ombudsmanských právomocí a v danom rámci 
vymedzila aj dynamiku vzťahu medzi parlamentom a VOP v našich podmienkach. Verejná ochrankyňa 
práv uzavrela prednášku konštatovaním, že je dôležité robiť to, čomu veríme, a veriť tomu, čo robíme. 
Z jej stretnutia so študentmi a študentkami je zrejmé, že sama pracuje v tomto móde. 
 
 
Trnava, 15. 11. 2018 
„Štát a cirkev v Českej republike: O najnovšom vývoji v českom konfesnom práve.“, odborná 
prednáška doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, Dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného 
práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň výskumného 
pracovníka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Prednášajúci priblížil religiózno-
demografickú situáciu, základné právne normy, ktoré sa týkajú ochrany náboženskej slobody              
a pôsobenia cirkví a náboženských spoločností v ČR, skúsenosti s dvojstupňovou registráciou cirkví, 
reštitúcie cirkevného majetku a nový systém financovania cirkví. Prednáška sa konala v rámci cyklu 
„Právo a náboženstvo“ počas Týždňa vedy a techniky 2018. 
 
 
Trnava, 20. 11. 2018 
„Nezávislosť a nestrannosť sudcov, zodpovednosť sudcov“, odborná prednáška spojená 
s diskusiou JUDr. Petra Paludu, sudcu Najvyššieho súdu SR. Zaujímavá a aktuálna téma prednášky 
vzbudila veľký záujem študentov, čo vyústilo v zaujímavú diskusiu so študentami. 
 
 
Trnava, 20. 11. 2018 
„Rok 1968 v právnych dejinách“, odborná prednáška pre študentov a pedagógov fakulty. 
Prednášajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, vysokoškolský profesor Právnickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáška bola zorganizovaná pri príležitosti tzv. 
„osmičkových rokov“ a poslucháčom priniesla zaujímavé poznatky o významnom okamihu našich 
dejín. 
 
 
Trnava, 22. 11. 2018 
„Reštitúcie cirkevného majetku“, odborná prednáška JUDr. Adriany Šklíbovej, generálnej riaditeľky 
Slovenského pozemkového fondu. Z prvej ruky sa tak študenti mohli dozvedieť akým spôsobom 
vznikala legislatíva upravujúca reštitúcie (nielen) cirkevného majetku, o praktických problémoch, ktoré 
tento proces sprevádzali, ale aj súčasnom stave problematiky a aj o činnosti Slovenského 
pozemkového fondu. 
 
 
Trnava, 27. 11. 2018 
„Samostatný stát Československý vstoupil v život. Vznik Československej  republiky 
pohledem právníka historika.“, odborná prednáška JUDr. Ondřeja Horáka, Ph.D. z Právnickej 
fakulty MU v Brne.  

Prednášajúci JUDr. Horák začal prednášku vzťahom práva revolúcie vo všeobecnosti             
a následne sa venoval pilierom revolúcie, násilnej zmene, zmenám v pozemkovom vlastníctve            
a symbolickým zavŕšeniam revolúcie v podobe ústavy. Konkrétne priblížil revolúciu z roku 1918          
a vznik Československa, súvislosti vzniku a kľúčové osobnosti doby. Ďalšou kľúčovou otázkou bol 
vznik ČSR a osud Habsburgovcov vyjadrený predovšetkým protihabsburskými opatreniami v ČSR ale 
aj v iných krajinách. V tejto súvislosti neboli opomenuté ani osudy pamätníkov a „vandalizmus podľa 
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zákona“, ktorý mal za následok ich ničenie. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj národným povahám, 
mýtom a stereotypom. 
 
 
Iné evidované podujatia: 
 
Bratislava, 26. 3. 2018 
„Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“, fakulta bola partnerom a spoluorganizátorom 
vedeckej konferencie, ktorej hlavnými organizátormi boli Friedrich Ebert Stiftung zastúpenie v SR        
a Asociácia pracovného práva. Konferencia reflektovala štvrtú priemyselnú revolúciu ako významný 
medzník prerodu tradičnej priemyselnej spoločnosti na novú digitálnu spoločnosť, ktorá sa bude 
prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii výroby, ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné 
oblasti života. Pokračovanie jej nástupu v globálnej trhovej ekonomike začína mať svoje 
bezprostredné dopady aj na oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo trh práce, a to najmä na po-
stavenie zamestnancov alebo ich zástupcov a zamestnávateľov. Prenikajúce sprievodné javy              
v podobe digitalizácie a zavádzania moderných technológií do výrobného i pracovného procesu majú 
za následok nielen úbytok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých ostatných. 
Kľúčovou témou v dlhoročného úspešného projektu "Kultúra sveta práce" sa v roku 2018 preto stala 
reflexia dopadov digitalizácie na oblasť pracovného práva a na životné podmienky jednotlivca. 
 
 
Trnava, 18. 4. 2018 
„Simulovaný súdny spor z rímskeho práva (moot court)“ organizovaný Katedrou rímskeho 
a cirkevného práva fakulty a študentskou organizáciou ELSA. Podstatou simulovaného sporu bola 
právna analýza rímskoprávnej kauzy zachytenej vo fragmente zbierky Codex Iustinianus. Zúčastnili sa 
ho štyri družstvá, ktorých členovia prejavili záujem o hlbšie poznanie a pochopenie inštitútov rímskeho 
práva patriacemu spolu s právom kánonickým k tzv. klasickým právnym systémom. Víťazi postúpili do 
medzinárodného česko-slovenského kola v Banskej Bystrici, kde získali tretie miesto. Celkový priebeh 
podujatia i záujem študentov dosvedčili, že rímske právo má naďalej svojich priaznivcov nielen vo 
vedeckej komunite, ale tie medzi študentmi.  
 
 
Trnava, 9. 5. 2018 
„Priemysel 4.0 a pracovné podmienky“, vedecké podujatie organizované Katedrou pracovného 
práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-15-0066. Podujatia sa 
zúčastnili členovia domácej katedry a hostia z Právnickej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe JUDr. 
Jakub Morávek, Ph.D. a Mgr. Lucie Řehořová. Účastníci podujatia hľadali odpovede na nové výzvy, 
spojené s postupnou digitalizáciou a zmenou modelov výkonu závislej práce. Svoju pozornosť 
venovali aj vybraným aspektom GDPR z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov. 
 
 
Bratislava, 9. – 13. 7. 2018 
„Letná škola medzinárodného práva“ – v poradí už 4. ročník letnej školy, ktorý spoluorganizovala 
fakulta a konal sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt bol určený 
študentom so záujmom o medzinárodné právo verejné a bol zameraný predovšetkým na aktuálne 
otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Naša fakulta hostila účastníkov 3. ročníka v roku 2017 a v roku 
2018 opätovne spolupracovala s hlavnými organizátormi projektu - Slovenskou spoločnosťou pre 
medzinárodné právo pri SAV a študentkou organizáciou ELSA Slovensko. Projekt ďalej podporila 
Právnická fakulta UK v Bratislave a Právnická fakulta KU v Prahe. Pre účastníkov bol pripravený 
pestrý program. K jeho vyváženosti a kvalite prispelo 19 lektorov z rozličných pôsobísk, ktorí 40 
študentom zo Slovenska, Česka a Ukrajiny priblížili mnohé zaujímavé témy. Nás teší, že záujem         
o medzinárodné právo prejavili aj študenti našej právnickej fakulty. Lektori sa zamerali na otázky 
vesmírneho práva, postavenie právnika v diplomacii, štátneho občianstva v kontexte sukcesie štátov, 
ľudských práv v zahraničnej politike USA, EDĽP, humanitárneho práva, diplomatických výsad             
a imunít, migrácie, azylu, hybridných hrozieb, základné medzníky a úlohy diplomacie SR ako aj 
súčasné právne výzvy NATO. Študentom bol priblížený aj negociačný proces medzinárodných zmlúv, 
ktorý si vyskúšali aj osobne v rámci praktickej úlohy, ktorú riešili počas letnej školy. Letná škola sa 
okrem vzdelávania niesla aj v znamení networkingu a spoločenského programu, počas ktorého sa 
študenti, lektori a organizátori mohli bližšie spoznať a pokračovať v diskusiách v neformálne 
atmosfére. 
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Trnava, 4. 10. 2018 
„Deň právnickej fakulty“, vedecké a spoločenské stretnutie študentov, členov akademickej obce, 
zamestnancov a priateľov Právnická fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Nosnou témou podujatia 
bolo „(Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku“. Týmto podujatím sme si pripomenuli dvadsiate 
výročie znovuobnovenia fakulty. Podujatie otvorila dekanka fakulty doc. JUDr. Andrea Olšovská,PhD., 
ktorá vo svojom príhovore zdôraznila význam odkazu historickej právnickej fakulty pre súčasnú 
vedeckú ustanovizeň. Poďakovala zakladateľom znovuobnovenej fakulty a venovala tichú spomienku 
tým, ktorí už zosnuli. „Pamätnou medailou TU v Trnave, Právnickej fakulty“ ocenila za pomoc pri 
rozvoji fakulty ministerku školstva SR JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. a rektora univerzity prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. Následne rektor Trnavskej univerzity prof. Šmid pripomenul princípy, na 
ktorých bola založená naša alma mater a zdôraznil ich aktuálnosť pre dnešok. Nasledovali prednášky 
ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktorá v úvode spomínala na svojho starého otca prof. Štefana 
Lubyho a jeho akademickú kariéru. Ťažisko svojej prednášky venovala vysokoškolskému vzdelávaniu 
a stavu vedy v Slovenskej republike. Predsedníčka akademického senátu fakulty, odborníčka na 
dejiny práva, doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. vo svojej prednáške priblížila právnické 
vzdelávanie na starobylej univerzite, na ktorej sa začalo prednášať v januári 1667. Nasledovala 
diskusia a spoločenské stretnutie, v rámci ktorého pokračovala neformálna rozprava o vede                
a vzdelávaní. 
 
 
Trnava, 29. 11. 2018 
„Cesta do hlbín štúdia práva“, fakulta aj v roku 2018 pripravila pre stredoškolákov a uchádzačov 
o štúdium práva jednodňovú stáž. Stáž poskytla pre účastníkov informácie z rôznych oblastí práva ako 
napríklad z rímskeho, trestného, občianskeho práva, ktoré môžu využiť nielen počas štúdia, ale aj 
v praxi. Prednášali vysokoškolskí pedagógovia ako aj študenti fakulty. Fakulta sa týmto spôsobom 
prezentovala a snažila sa napomôcť budúcim vysokoškolákom pri výbere vysokej školy.  
 
 
Trnava, 6. 11. 2018 
„Ponad čas“ - spomienkové stretnutie, ktoré organizovala fakulta v spolupráci s Univerzitnou 
knižnicou Trnavskej univerzity. V rámci podujatia sa uskutočnila prezentácia knihy doc. JUDr. Miriam 
Laclavíkovej, PhD. a doc. JUDr. PhDr.  Adriány Švecovej, PhD. „Dejiny právnického vzdelávania na 
Trnavskej univerzite v Trnave“ a zároveň aj prezentácia knižnice Právnickej fakulty TU. Podujatie 
otvorila a moderovala riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Zuzana Martinkovičová, ktorá priblížila 
spoluprácu knižnice a fakulty. Prodekan právnickej fakulty pre vedu a legislatívu doc. JUDr. Peter 
Vyšný, PhD.  následne priblížil špecializovanú vedeckú knižnicu právnickej fakulty, ktorá pôsobí od 
januára 2008 a stručne aj jej knižničný fond a funkcie. Napokon autorky diskutovali o knihe, ktorá 
vznikla vďaka ich výskumu a aj grantu rektora univerzity a dekanky právnickej fakulty, a o zaujímavých 
skutočnostiach spojených s dejinami právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite. 
 
 
Trnava, október - december 2018 
„Kurzy zamerané na rozvoj zručností pre skupiny a organizácie“ – Vedenie fakulty v spolupráci 
s mimovládnou organizáciou PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia o. z. Bratislava 
zabezpečila pedagógom a administratívnym zamestnancom fakulty cyklus vzdelávacích kurzov.  
Témy kurzov pre pedagogických zamestnancov:  
18. 10. 2018 téma: Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu. 
16. 11. 2018 téma: Ako rozvíjať kreativitu.  
06. 12. 2018 téma: Komunikácia v konflikte. 
Témy kurzov pre administratívnych zamestnancov: 
19. 10. 2018 téma: Komunikácia v konflikte. 
15. 11. 2018 téma: Kríza a stres ako príležitosť pre rast 
 
 
Ostatné spoločenské podujatia: 
 
26. 3. 2018 – spomienka na prof. Prusáka  
Dňa 7. marca 2018 nás opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a priateľ prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.   
V roku 1991 bol vymenovaný za profesora vo vednom odbore teória štátu a práva. Vo svojom 
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pedagogickom pôsobení prednášal a skúmal najmä v oblasti teórie štátu a práva. Spoločne s ďalšími 
profesormi sa profesor Prusák zaslúžil o založenie resp. obnovenie Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave a angažoval sa ako odborný garant obnovenia štúdia na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v roku 1998. Do konca januára 2000 vykonával funkciu predsedu Akademického 
senátu tejto fakulty. V rokoch 2000 -2007 vykonával funkciu dekana Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave a následne v rokoch 2007 – 2011 bol znovu predsedom Akademického senátu 
fakulty. V osobe profesora Prusáka strácame nielen vynikajúceho právnika a vedca, ktorý svojimi 
dlhoročnými skúsenosťami a erudovanosťou v oblasti teórie práva bol príkladom pre mnohých kolegov 
a študentov na právnickej fakulte, ale strácame aj skutočného nositeľa stavovskej cti, a to v časoch, 
keď si na ňu môžu nárokovať len nemnohí. Strácame priateľa, múdreho, zásadového, spravodlivého, 
briskného, vtipného a láskavého človeka. Právnická fakulta si ho, okrem iného uctila zádušnou sv. 
omšou v Chráme sv. Heleny v Trnave a následne spoločným stretnutím a spomínaním na pôde 
Právnickej fakulty TU. 
 
13. 4. 2018 – Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2018 
Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 13. 4. 2018 nieslo        
v duchu problematiky uplatnenia študentov práva v justícii. Podujatie otvorila a prítomných privítala 
dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Pokračovala moderovaním diskusie, ktorej 
hlavnými respondentmi boli absolventi Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka Okresného súdu 
v Trnave, ktorá aj externe vyučuje na PF TU, JUDr. Dušan Špirek, sudca Okresného súdu v Nitre       
a JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre. Hovorili najmä o svojej motivácii pre prácu       
v súdnictve, o problémoch súdnictva vo všeobecnosti a vlastnej profesijnej ceste. Podujatie svojím 
príhovorom obohatil aj hovorca bratislavských súdov JUDr. Pavol Adamčiak. Nasledovala voľná 
diskusia v priestoroch fakulty. 
 
22. 6. 2018 – Piknik 
 
27. 6. 2018 – Stretnutie akademickej obce pri príležitosti 20. výročia obnovenia Právnickej fakulty TU 

v Trnave 
 
25. 10. 2018 – spomienka na prof. Blaha 
Dňa 29. mája 2018 nás navždy opustil náš vzácny pán profesor, Dr.h.c. mult.prof. JUDr. Peter Blaho, 
CSc., spoluzakladateľ fakulty, kolega, pedagóg a priateľ. Z úcty k nemu vedenie právnickej fakulty TU 
zorganizovalo 25. októbra 2018 pietnu spomienku spojenú so zádušnou sv. omšou. Svätá liturgia sa 
konala v chráme sv. Heleny v Trnave a celebrovali ju doc. Stanislav Přibyl, Dr. Martin Šabo a doc. 
Damián Němec z Právnickej fakulty TU. Dr. Šabo v homílii pripomenul životnú púť, mnohé úspechy     
i prekážky, ktoré musel prof. Blaho prekonávať, jeho vklad do nielen slovenskej právnej romanistiky, 
ale aj do rozvoja univerzity, vysokého školstva a vedy. Následne pokračovala pietna spomienka na 
pôde právnickej fakulty. Po úvodnom slove dekanky doc. Andrey Olšovskej v krátkom príhovore na 
profesora Blahu spomínal profesor Andreas Wacke z univerzity v Kolíne, manželka pána profesora 
Blahu a slovenskí kolegovia z jeho domovskej i ostatných fakúlt. 
 
 
 
 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 

1. Charakteristika a organizácia štúdia 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2018 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 2018 
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poskytoval bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 79 povinne voliteľných predmetov 
a 44 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. 

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 notárskej praxe, Klinika advokácie, Klinika daňového práva a účtovníctva pre 
podnikateľov, Klinika právnickej žurnalistiky I , 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 občianskej spoločnosti, Klinika negociácií zmlúv, Klinika 
antidiskriminačného práva, Klinika trestného práva, Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania.. 
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  Okresnom súde v Trnave), 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.).  

 
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 2018 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. 

Od roku 2016 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 2018 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.). 
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2. Študenti a ich štruktúra  

 

V  roku 2018 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom  927 študentov, 
a to 690 študentov v dennej forme štúdia a 237 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 
stavu ku dňu 31.10.2018. 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.  

 

2.1 Bakalársky študijný program – študijný odbor právo 

V roku 2018 na fakulte študovalo 530 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 
423 študentov v dennej forme štúdia a 107 študentov v externej forme štúdia.  

 

 

Graf. č. 1 – Počty študentov v trojročnom bakalárskom študijnom programe 

 

 

Zo štúdia bolo počas roka 2018 vylúčených pre neprospech 76 študentov, z toho 57 študentov dennej 
formy štúdia a 19 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 21 študentov dennej formy 
štúdia a 12 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo 6 študentov dennej 
formy štúdia a 8 študentov externej formy štúdia. 

 

 

Tab. č. 1 – Iné ukončenie štúdia v roku 2018 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné štúdium  57 21 6 
Externé štúdium 19 12 8 
Spolu 76 33 14 

 

V roku 2018 štúdium úspešne ukončilo spolu 146 študentov bakalárskeho študijného programu, z 
toho 111 študentov dennej formy štúdia a 35 študentov externej formy štúdia. 
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2.2 Magisterský študijný program - študijný odbor právo 

 

V roku 2018 na fakulte študovalo 335 študentov magisterského študijného programu, z toho 250 
študentov v dennej forme štúdia a 85  študentov v externej forme štúdia.  

 

Graf. č. 2 – Počty študentov v  magisterskom študijnom programe 

   

 V priebehu roka 2018 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 12 študentov dennej formy 
štúdia a 7 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechali 2 študenti dennej formy štúdia a 6 
študentov externej formy štúdia. Počas roka 2018 štúdium prerušilo 5 študentov dennej formy štúdia 
a 2 študenti externej formy. 

 

Tab. č. 2 – Iné ukončenie štúdia v roku 2018 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné štúdium 12 2 5 

Externé štúdium 7 6 2 
Spolu 19 8 7 

 

Štúdium v  roku 2018 úspešne ukončilo spolu 132 študentov, z toho v dennej forme štúdia 124 
študentov a v externej forme štúdia 8 študentov.  

 

2.3 Doktorandský študijný program  

 

V roku 2018 študovalo na fakulte celkom 17 doktorandov v dennej forme štúdia a 45 doktorandov 
v externej forme štúdia, spolu 62 doktorandov.  

V priebehu roka 2018 štúdium prerušilo 3 študenti v externej forme štúdia a 1 študent dennej 
formy štúdia, 5 študentov externej formy štúdia zanechalo štúdium, 2 študenti v externej forme štúdia 
boli vylúčení pre nesplnenie podmienok. 

V roku 2018 sa na fakulte uskutočnilo 15 obhajob dizertačných prác, z toho 6 obhajob 
doktorandov dennej formy štúdia.  
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Tab. č. 3 – Prehľad absolventov obhajob dizertačných prác 

Absolventi 
doktorandského štúdia 

rok 
2012/2013

 

rok 2014 

 

rok 2015

 

rok 2016

 

 rok 2017  

 

rok 2018

Občianske právo 0 0 0 0 0 0 

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

Pracovné právo 4 11 8 6 5 3 

Rímske právo 0 0 0 0 0 0 

Trestné právo 10 13 9 9 10 9 

Spolu 23 28 20 19 21 15 

 

Dizertačnú skúšku v roku 2018 vykonalo 12 doktorandov, z toho 7 doktorandov v dennej forme 
štúdia.  

Tab. č. 4 – Prehľad dizertačných skúšok 

Dizertačné skúšky 

rok 
2012/2013

 

rok 2014 

 

rok 2015

 

rok 2016

 

rok 2017 

 

rok 2018

Občianske právo 0 0 0 0 0 1 

Teória a dejiny štátu a práva 2 3 4 7 6 5 

Ústavné právo 0 0 0 0 0       1 

Pracovné právo 11 0 6 3 2 2 

Trestné právo 21 8 6 5 5 3 

Spolu 34 11 16 15 13 12 

 

 

2.4   Rigorózne skúšky  

V  roku 2018 bolo prijatých 110 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu 
odovzdalo 101 uchádzačov. Celkovo 107 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, ktorá bola novelizovaná a účinná od 1.9.2018. 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). 
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Tab. č. 8  – Prehľad absolventov rigoróznych skúšok 

 
3. Akademická mobilita študentov 

 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2018 
 

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. 

V roku 2018 prebehli výberové konania na program Erasmus+ v zmysle nových pravidiel 
výberového konania. 

 
ERASMUS+ 
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 2018. 
Od začiatku kalendárneho roka 2018 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 25 našich 
študentov. 
Na našej fakulte študovali celkom 3 zahraniční študenti počas roka 2018 – 2 študenti z Malty a 1 
študent z Francúzska. 
 
 
 

Absolventi rigoróznych 
skúšok – oblasť zamerania 

rok 
2012/2013

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

 

rok 2018

 

Občianske právo 6 17 32 22 29 12 

Obchodné právo 8 45 40 49 39 39 

Pracovné právo 7 6 2 7 6 4 

Trestné právo 27 61 46 55 68 40 

Správne právo 3 4 6 5 6 2 

Medzinárodné a európske právo 4 2 6 8 5 3 

Ústavné právo 3 0 5 0 4 0 

Dejiny štátu a práva 4 8 2 1 2 5 

Rímske právo 0 0 1 1 - 0 

Teória práva 0 0 1 0 3 2 

Spolu 62 143 141 148 162 107 
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4. Prijímacie konanie 

 

4.1Bakalársky študijný program 

 

Do prijímacieho konania sa v roku 2018 prihlásilo 300 uchádzačov na dennú formu štúdia a 77 
uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2018/2019.  

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme 
a štvorročný študijný program v externej forme (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. Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka 
fakulty prijala na štúdium do akademického roka 2018/2019 celkom 302 uchádzačov v bakalárskom 
študijnom programe, z toho 241 uchádzačov na dennú formu štúdia a 61 uchádzačov na externú 
formu štúdia.  

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, žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 232 študentov, z toho 181 študentov do dennej formy 
štúdia a 51 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 77 % 
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 134 uchádzačov na dennú formu štúdia a 34 uchádzačov 
na externú formu štúdia.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 167 uchádzačov, z toho 134 uchádzačov na dennú formu štúdia a 34 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 163 študentov, z toho 132 študentov do dennej formy 
štúdia a 31 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 97,6 % 
z celkového počtu prijatých študentov.  

 

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

 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), 

 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 

 predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou uchádzača, 

 znalosť cudzích jazykov, pričom znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka okrem jazyka 
spĺňajúceho požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka na území 
Slovenskej republiky 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 2018 prihlásilo 27 
uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2018/2019. Na základe výsledkov tohto 
prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe 14 
uchádzačov, z toho 4 uchádzači na dennú formu štúdia a 10 uchádzačov na externú formu štúdia.  

 

Na dennú formu štúdia sa zapísali 4 študenti, na externú formu štúdia 9 študentov. Podiel 
zapísaných študentov predstavuje 92,9 % z celkového počtu prijatých študentov. 

 

5. Absolventi vysokoškolského štúdia 

 
V bakalárskom študijnom programe v roku 2018 štúdium úspešne ukončilo spolu 146  študentov, 

z toho 111 študentov dennej formy štúdia a 35 študentov externej formy štúdia. 
V magisterskom študijnom programe  v  roku 2018 úspešne ukončilo spolu 132 študentov, z toho 

v dennej forme štúdia 124 študentov a v externej forme štúdia 8 študentov.  
V rámci doktorandského študijného programu v roku 2018 na fakulte po obhajobe dizertačnej 

práce úspešne ukončilo štúdium  15 doktorandov, z toho 6 obhajob doktorandov dennej formy štúdia 
a 9  doktorandov externej formy štúdia..  
 

 

6. Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Mária Alena Hasáková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník,  
1. stupeň, denná forma štúdia, sa zúčastnila na Letnej škole medzinárodného práva a tiež sa 
zúčastnila na vojenskom cvičení Ius in Belo – Camp Peira 2018 v Čechách. 
 
Barbara Bartovičová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,     
1. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste  v plaveckých disciplínach na Akademických 
majstrovstvách SR 2018, za aktívnu účasť na Letnej svetovej univerziáde, ktorá sa uskutočnila 
v dňoch 17. – 28. augusta 2018 v Taipei (Thajsko) a reprezentáciu fakulty v plaveckých disciplínach 

 
Bc. Mário Šimončík , študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník,          
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste  v trojboji na 30. moskovských študentských 
športových hrách, ktoré sa konali na Moskovskej polytechnickej univerzite   
 
Bc. Tomáš Dilong , študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník,            
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste  v súťaži „Technológie a budúcnosť – E-
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volúcia advokátov“, ktorú organizovala Slovenská advokátska komora, za  1. miesto v súťaži „Aký by 
mal byť sudca ústavného súdu?“, ktorú organizovala nezisková organizácia VIA JURIS 
 
Michal Tomin - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia úspešne absolvoval podujatie „Letná škola medzinárodného práva 2018“, konala 
sa v dňoch 9. – 13. júla 2018, účasť na workshope Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu dňa 26. 
októbra 2018 
 
Bc. Timotej Šulek - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,             
2. stupeň, denná forma štúdia, úspešne absolvoval jesennú školu práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej 
Európe“, ktorú organizoval Ústav štátu a práva SAV. 
 
 

7. Ocenenie študentov v rámci vysokej školy 

 
Bc. Maroš Čelár, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste na XI. vedeckej študentskej konferencii v rámci sekcie 
trestného práva s prácou na tému (Ne)zákonnosť a (ne)prípustnosť dôkazov v trestnom konaní 
z pohľadu aplikačnej praxe ako aj za aktívnu účasť na odborných súťažiach a konferenciách. 
 
Dominik Drdúl, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na  2. mieste na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci 
sekcie medzinárodného práva s prácou na tému Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. 
 
Mária Alena Hasáková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník,   
1. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 3. mieste na XI. vedeckej študentskej konferencie 
v rámci sekcie medzinárodného práva s prácou na tému Minské dohody 
 
Bc. Lucia Hrdličková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,     
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste na XI. vedeckej študentskej konferencie 
v rámci sekcie trestného práva s prácou na tému Zadržanie a vybrané problémy jeho využívania         
v praxi. 
 
Bc. František Kavulák, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,      
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste  XI.  vedeckej študentskej konferencie v rámci 
sekcie občianskeho, obchodného a pracovného práva s prácou na tému Nakladanie s ľudskými 
pozostatkami a ostatkami.   
 
Bc. Filip Korček, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste  XI.  vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie 
sekcie trestného práva s prácou na tému Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy trestnej 
zodpovednosti právnických osôb 
 
Marek Prudovič, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
externá forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste na XI. vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie 
ústavného práva, teórie práva a právnych dejín s prácou na tému Rímsky senát v období republiky a 
jeho vplyv na ústavu USA. 
 
Bc. Oliver Seifert, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste na XI. vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie 
medzinárodného práva s prácou na tému Zákaz jadrových zbraní a problematika jeho vynútiteľnosti 
 
Bc. Lucia Smiteková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,     
2. stupeň, denná forma štúdia, za 3. miesto na XI.  vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie 
občianskeho, obchodného a pracovného práva s prácou na tému Absencia dňa splatnosti alebo 
spôsobu jeho určenia v občianskoprávnych zmluvách 
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Veronika Svoreňová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník,     
1. stupeň, denná forma štúdia, za 3. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie 
ústavného práva, teórie práva a právnych dejín s prácou na tému Sexuálne trestné činy vo svetle 
právnej histórie na Slovensku. 
 
 Michal Tomin - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia, za 1. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie ústavného 
práva, teórie práva a právnych dejín s prácou na tému Právna analýza správnosti nálezu Ústavného 
súdu SR vo veci Mečiarových amnestií 
 
Juraj Valentovič - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia, za účasť na 4th Winter ELSA Law School in Sports Law, ktorá sa uskutočnila        
v dňoch 11. – 18. 2. 2018 na Univerzite v Innsbrucku 
 
Lukáš Mlynár, Terézia Knorová, Tomáš Široký– študenti študijného odboru právo a študijného 
programu právo, 1. ročník, 1. stupeň, denná forma štúdia, sa ako družstvo umiestnili na 1. mieste vo 
fakultnom kole súťaže Simulovaný súdny spor z Rímskeho práva, ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2018 
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, tiež za 3. miesto  v česko-slovenskom kole tejto 
súťaže konanej dňa 24. apríla 2018. 
 
Viktor Valo, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste v univerzitnej súťaži Fejt 
 
Bc. Lucia Hrdličková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,     
2. stupeň, denná forma štúdia, za absolvovanie denného magisterského štúdia s celkovým 
hodnotením štúdia „prospela s vyznamenaním“ jej bola udelená cena dekanky Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
Bc. Martin Špacír študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, za absolvovanie denného magisterského štúdia s celkovým hodnotením štúdia 
„prospel s vyznamenaním“ mu bola udelená cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave. 
 
Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Bc. Nikola Balážiková, téma práce: Kultúrna kriminológia – osobitosti teoretického 
a metodologického prístupu k zločinu 
 
Bc. Karolína Búranová, téma práce: Teoretické a praktické problémy vydávania a odovzdávania 
osôb v trestnom konaní  
 
Bc. Patrik Dekan, téma práce: Úpadkové trestné činy v Slovenskej republike  
 
Bc. Lucia Hrdličková, téma práce: Zadržanie a väzba ako prostriedky zaisťovania osôb v trestnom 
konaní a vybrané problémy ich využívania v praxi   
 
Bc. Mária Ištoková, téma práce: Trestné činy proti mieru a ľudskosti – analýza judikatúry  
 
Bc. Mária Kasalová, téma práce: Medzinárodné únosy detí – uplatnenie výnimiek z povinnosti 
nariadiť návrat dieťaťa  
 
Bc. František Kavulák, téma práce: Právny status tela post mortem, právny status potrateného plodu 
a oddelených častí tela   
 
Bc. Michaela Kováčiková, téma práce: Ochrana životného prostredia prostriedkami trestného práva  
 
Bc. Ivana Majerová, téma práce: Online riešenie sporov so spotrebiteľom  
 
Bc. Lucia Smiteková, téma práce: Vybrané právne inštitúty v konkurze fyzických osôb   
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Bc. Martina Stančíková, téma práce: Právo rodiča na styk s dieťaťom v teórii a v praxi   
 
Bc. Michal Uhelský, téma práce: Ochrana spotrebiteľa v kontexte spotrebiteľských zmlúv 
v slovenskom a nemeckom práve  
 
Bc. Martina Vavreková,  téma práce: Tzv. Cochemský model súdneho konania a jeho možná 
implementácia v podmienkach slovenského právneho poriadku  
 
Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Kristína Chovančíková, téma práce: Prieťahy v súdnom konaní  
 
Adam Krajáč, téma práce: Vzťah práva a morálky  
 
Tomáš Šípoš, téma práce: Aktuálne ústavné problémy výkonu slobody podnikania v energetike  
 
Dagmara Tóthová, téma práce: Porovnanie občianskych združení a spolkov podľa právnej úpravy 
v SR a ČR  
 
Mária Michaela Jašková, téma práce: Štruktúra súdov a ich kompetencie v Latinskej cirkvi  
 
Juraj Valentovič, téma práce: Pirátstvo a jeho postihovanie podľa medzinárodného práva  
 
Petronela Rybová, téma práce: Vybrané aspekty rozhodovania o žiadostiach o medzinárodnú 
ochranu v Slovenskej republike  
 
Adrián Gajarský, téma práce: Politický režim na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 a jeho právno-
historická analýza  
 
Marek Prudovič, téma práce: Rímski magistráti v období republiky  
 

 
 

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 2018 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. Kurzov sa spolu zúčastnilo 73 
účastníkov. 

 
 

 
V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 

VYSOKEJ ŠKOLY 
 
 
 V roku 2018 vedeckí a pedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty aktívne participovali 
celkovo na riešení 27 výskumných projektoch, z toho na šiestich projektoch financovaných Agentúrou 
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na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), jedenástich projektoch základného výskumu 
Vedeckej edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len 
VEGA) a  desiatich inštitucionálnych projektoch. Na riešenie projektov bola v roku 2018 Právnickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pridelená dotácia vo výške 249.289 EUR. 
 
  

1. Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
1.1 Projekty APVV 

 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty boli zapojení do riešenia šiestich 
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 182.340EUR, čo je o 26.306 EUR viac v porovnaní s rokom 2017. Vedeckopedagogickí 
zamestnanci pokračovali v riešení  jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2014, jedného projektu 
v rámci Verejnej výzvy VV 2015, jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2016 a zahájené bolo 
riešenie troch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2017. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 33 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je o  jedného zamestnanca viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Do riešenia 
bolo zapojených aj 13 študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje 
nárast o šesť študentov.  
 V roku 2018 nebolo ukončené riešenie žiadneho z riešených projektov a všetkých šesť 
projektov pokračuje v riešení aj v roku 2019. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2018 boli predložené tri nové návrhy na riešenie 
projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2019, ktoré sú v štádiu hodnotenia. 
 
a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 
1.  
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 2018: 41.161EUR 
Riešiteľský kolektív: 11 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2015: 
2. 
Názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca  
Číslo projektu: APVV-15-0066 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2018: 39.472EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 2 študenti doktorandského štúdia 
 
c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
3.  
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 2018: 44.274EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
4. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
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Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2018: 20.513EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov 3 študenti doktorandského štúdia 
 
5.  
Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry 
Číslo  projektu:  APVV-17-0056 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Obdobie riešenia:  08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2018: 19.266EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 3 študenti doktorandského štúdia 
 
6.  
Názov projektu: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem 
Číslo projektu: APVV-17-0562 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2018: 17.654EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
 
1.2 Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 

 
 V roku 2018 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia jedenástich VEGA 
projektov (dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2015, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 
2016, štyri projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 a tri projekty so začiatkom riešenia v roku 
2018), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o dva projekty. 
 Na riešenie VEGA projektov bola Právnickej fakulte TU v Trnave v roku 2017 pridelená 
dotácia vo výške 66.949 EUR, čo je o 12.698 EUR viac  v porovnaní s rokom 2017. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 45 riešiteľov, čo je o troch riešiteľov viac 
v porovnaní s rokom 2017. Členmi riešiteľských kolektívov bolo aj 11 študentov doktorandského 
štúdia, čo je rovnaký počet v porovnaní s rokom 2017.  
 V roku 2018 bolo ukončené riešenie dvoch VEGA projektov a deväť projektov pokračuje 
v riešení aj v nasledujúcom roku.  
 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so začiatkom 
riešenia v roku 2019 bolo predložených päť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
1. 
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 2018: 5.709EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
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 2018: 3.409EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
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b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
3. 
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 2018: 7.574EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
4. 
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 2018: 5.374EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
5. 
Názov projektu: Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych 
a súkromnoprávnych vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0172/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Dotácia na rok 2018: 9.291€ 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
6. 
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: 01/2017 – 12/2020 
Dotácia na rok 2018: 4.966€ 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
7. 
Názov projektu: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu 
Číslo projektu: 1/0585/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Dotácia na rok 2018: 5.187€ 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
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: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Dotácia na rok 2018: 7.200€ 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 

 
d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
9. 
Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 
Číslo projektu: 1/0082/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
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Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2018: 5.046EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
10. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2018: 6.659EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
11. 
Názov projektu: Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna úprava a právna 
prax 
Číslo projektu: 1/0200/18 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2018: 6.534EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
 
1.3 Inštitucionálne projekty Právnickej fakulty 

 
 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2018 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 
Právnickej fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2018 bolo 
celkovo riešených desať inštitucionálnych výskumných projektov, z toho 6 projektov so začiatkom 
riešenia v roku 2018. Do riešenia tohto typu projektu bol zapojený jeden študent doktorandského 
štúdia a 11 vedeckopedagogických zamestnancov.  
 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 
1. 
Názov projektu: Prípadové štúdie zo správneho práva procesného 
Číslo projektu: 4/2012 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 12/2012- 12/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
2. 
Názov projektu: Príprava študijných materiálov „European Contract Law“ 
Číslo projektu: 4/2015 
Zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Jozef Štefanko, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2015- 06/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
3. 
Názov projektu: Aktuálne výzvy spoločného európskeho azylového systému a konania 
o medzinárodnej ochrane 
Číslo projektu: 10/2017 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 03/2017 -  03/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci 
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4. 
Názov projektu: Environmentálne právo a využívanie prírodných zdrojov  
Číslo projektu: 16/2017 
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Michal Maslen, PhD. 
Obdobie riešenia: 06/2017 – 04/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského štúdia 
 
d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
5. 
Názov projektu: Dieťa v I. ČSR a jeho sociálno-právne postavenie   
Číslo projektu: 1/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagpgickí zamestnanci 
 
6. 
Názov projektu: Česká úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesených veciach   
Číslo projektu: 2/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
7. 
Názov projektu: Právne otázky vesmírneho priestoru    
Číslo projektu: 3/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 03/2018 – 03/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
8. 
Názov projektu: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov  
Číslo projektu: 4/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 09/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
9. 
Názov projektu: Právne aspekty diplomacie     
Číslo projektu: 5/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 03/2018 – 04/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
10. 
Názov projektu: Aktuálne dianie v OSN      
Číslo projektu: 6/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 04/2018 – 04/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
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2. Projekty podporené zo zahraničných grantových schém  

 
 V rámci výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehrádskm fondom Právnická fakulta ako hlavný 
riešiteľ získala dotáciu na riešenie projektu s  názvom „Registration of Churches and Religious 
Societies“. 
   
 

3. 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.  
 
 

4.  Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
  

Právnická fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 
 
 

5. Vnútorná grantová schéma univerzity 
  

V priebehu roka 2018 bolo na fakulte riešených celkom desať inštitucionálnych výskumných 
projektov, pričom v roku 2018 začalo riešenie šiestich nových projektov. Do riešenia tohto typu 
projektu bol zapojený jeden študent doktorandského štúdia a 11 vedeckopedagogických 
zamestnancov.  
 

 

 

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. 

V roku 2018 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty dve nové žiadosti externých 
uchádzačov o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Osem habilitačných konaní, ktoré začali 
v predchádzajúcom roku 2017, bolo v roku 2018 úspešne ukončených vydaním dekrétov o udelení 
vedecko-pedagogických titulov docent. V roku 2018 bola prijatá jedna žiadosť interného uchádzača 
o vymenovanie za profesora.  
 
Habilitačné konanie 
 
Habilitačné konania, ktoré začali v roku 2017 a boli ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení 
vedecko-pedagogických titulov s účinnosťou od roku 2018:  
 
- v študijnom odbore trestné právo: podané štyri žiadosti, z toho dve žiadosti interných 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. z Fakulty práva 
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V novembri 2017 vedecká rada fakulty rozhodla o udelení 
vedecko-pedagogických titulov docent v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. Uvedené konania boli 
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ukončené vydaním dekrétu  univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 
februára a marca 2018; 
 
- v študijnom odbore pracovné právo: podané 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. z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a JUDr. Juraja 
Hamuľáka, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  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. a konanie bolo ukončené vydaním dekrétu  
univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1. marca 2018. V apríli 
2018 vedecká rada fakulty rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 3.4.6. 
pracovné právo JUDr. Viktorovi Križanovi, PhD. s účinnosťou od 8. júna 2018 a JUDr. Jurajovi 
Hamuľákovi, PhD. s účinnosťou od 1. mája 2018; 
 
 - v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva: podaná jedna žiadosť interného odborného 
asistenta fakulty JUDr. Petra Vargu, PhD. V apríli 2018 vedecká rada fakulty rozhodla o udelení 
vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva JUDr. Petrovi 
Vargovi, PhD. a konanie bolo ukončené vydaním dekrétu  univerzity o udelení vedecko-
pedagogického titulu docent s účinnosťou od 18. júna 2018. 
 
Vo februári 2018 začalo habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. Marcela Dolobáča, 
PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijnom odbore pracovné právo. Habilitačná 
prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce sa konali 25. júna 2018. Vedecká rada fakulty 
v novembri 2018 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 3.4.6. pracovné 
právo, habilitačné konanie bude ukončené vydaním dekrétu univerzity s účinnosťou od februára 2019. 
V marci 2018 začalo habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. Antonína Lojeka, 
Ph.D. z Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny 
štátu a práva. Habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce sa konali 29. novembra 
2018. Predseda habilitačnej komisie predložil návrh habilitačnej komisie na prerokovanie na 
najbližšom zasadnutí vedeckej rady fakulty, ktorej predpokladané zasadnutie sa bude konať v apríli 
2019.  
 
Vymenúvacie konanie 
 
 V apríli 2018 bola podaná  žiadosť doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD.  o vymenovanie 
za profesorku v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo. Dňa 8. novembra 2018 sa na riadnom 
zasadnutí vedeckej rady fakulty konala inauguračná prednáška a následne vedecká rada fakulty 
schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie uchádzačky na profesorku, ktorý bol predložený 
predsedovi vedeckej rady univerzity na prerokovanie na zasadnutí vedeckej rady univerzity 15. 
novembra 2018. Predseda vedeckej rady univerzity predložil 12. decembra 2018 ministerke školstva, 
vedy, výskumu a športu schválený návrh na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za 
profesorku v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo.   
 
 

 

VII. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 

  
        V roku 2018 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 63,44 
zamestnancov, z toho 6,74 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor; 17,74 
s vedecko-pedagogickým titulom docent a  20,74 odborných asistentov a asistentov. 
 
        V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkového počtu zamestnancov fakulty 
o 2,96 zamestnancov v prepočítanom počte. Najvýraznejšie sa znížil počet vysokoškolských učiteľov 
o 3,2.  

Počet odborných pracovníkov sa za rok 2018 nezmenil. U administratívnych pracovníkov sa 
počet zamestnancov v roku 2018 zvýšil, nakoľko sa 1 zamestnankyňa vrátila z rodičovskej dovolenky. 
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        V roku 2018 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 13 výberových 
konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho dve na obsadenie funkcie 
profesora, sedem na obsadenie funkcie docenta a štyri na obsadenie pracovných miest odborných 
asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere 1 uchádzač. Priemerná dĺžka 
uzatvorenia pracovného pomeru s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola 
v roku 2018 2,8 roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe      
5 výberových konaní.  
 

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 
uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2018 obsadených 12 pracovných miest 
bez výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej 
zmluve bola 38%.  

   
Ocenenia pedagógov fakulty v roku 2018 
 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
V máji 2018 udelil vedúci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
prof. Dianiškovi „Čestné uznanie za aktívnu účasť v odbornej porote na 19. Celoštátnej 
študentskej vedeckej a odbornej konferencii XIX. CSŠPD“ a „Čestné uznanie za aktívnu účasť 
v odbornej porote na 18. medzinárodnej Študentskej vedeckej odbornej konferencii XVIII. 
MŠPD“ , ktoré sa konali v Bratislave v dňoch 17. – 18. 5. 2018 pod záštitou Slovenskej psychologickej 
spoločnosti pri SAV, ktorých organizátorom bola Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. 
 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.  
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil v apríli 2018 doc. Káčerovi pri príležitosti Dňa učiteľov  
ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky 
v pedagogickej činnosti“.  
 
 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
Od roku 2018 sa JUDr. Dobrovodský stal členom expertnej skupiny „EXPERT GROUP ON 
ePROCUREMENT - CONTRACT REGISTERS SUBGROUP“ pri Európskej Komisii za Slovensko.   
 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách a komisiách: 
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.  
V decembri 2018 bol doc. Križan zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 - 2021  ako sprostredkovateľ a rozhodca, oprávnený 
riešiť kolektívne spory na roky 2019 – 2021. 
 
Mgr. Peter Mészáros, PhD.  
V júni 2018 bol Dr. Mészáros ministrom spravodlivosti SR vymenovaný za kandidáta na člena 
výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta na člena výberovej komisie 
pre výberové konania na funkciu predsedu súdu. 
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Od apríla 2018 bola doc. Novotná predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku výberovej 
komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 
 



34 
 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.  
Vo februári 2018 sa doc. Švecová stala členkou Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 
v Martine. 
 
 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Od júna 2018 bola Dr. Moravčíková menovaná členkou redakčnej rady medzinárodného, 
recenzovaného vedeckého časopisu „Вестник Московского государственного областного 
университета - Cерия: Юриспруденция (Vestník Moskovskej štátnej oblastnej univerzity - Séria 
Právo), ISSN 2072-8557, ISSN (online) 2310-6794. 
 
Od júla 2018 sa stala členkou redakčnej rady časopisu „STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO“ – 
vedeckého časopisu, ktorého vydavateľom je Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Libline v Poľsku 
(ISSN 2081-8882, ISSN on line 2544-3003). 
 
Od septembra 2018 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady vedeckého časopisu „Vestnik of 
Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies." (Vestník Petrohradskej štátnej 
univerzity. Filozofia a Konfliktológia.) pod ISSN 2542-2278. 
 
 
Vyžiadané prednášky: 
 
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.  
JUDr. Adamová uskutočnila dňa 29. 1. 2018 v Banskej Bystrici vyžiadanú prednášku na tému 
„Otvorené vzdelávanie na Slovensku – výhody pre vzdelávanie“ s dôrazom na autorské právo 
a licencie Creative Commons. Prednáška sa konala na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 
 
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD.  
Dr. Berdisová uskutočnila dňa 19. 4. 2018 v Trnave vyžiadanú prednášku na tému: „Čo je právo?“ na 
Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov a pedagógov fakulty.  
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

JUDr. Dobrovodský uskutočnil dňa 13. 3. 2018 v Bruseli v Belgicku vyžiadanú prednášku na tému 
„The Register of Contracts in the Slovak Republic“ v rámci zasadnutia expertnej skupiny - Expert 
Group on eProcurement – Contract Registers subgroup pri Európskej komisii.  
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Dr. Moravčíková uskutočnila dňa 16. 2. 2018 v Moskve vyžiadanú prednášku na tému „Dogovornyie 
otnošenia meždu gosudarstvami i cerkvami“ v rámci 3. ročníka medzinárodného festivalu vedy na 
Moskovskej štátnej univerzite v Moskve, Ruská federácia.  
Ďalej Dr. Moravčíková uskutočnila dňa 12. 3. 2018 v Novom Díllí vyžiadanú prednášku na tému: 
„Religion in Europe“. Prednáška sa konala v „Centre for European Studies“ na Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, India. 
 
 
Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  
Doc. Gajdošová okrem aktívnej účasti bola aj odborným garantom  sekcie „Republika právníků?“ 
medzinárodnej medziodborovej konferencie venovanej začiatkom Československej republiky pod 
názvom „Na prahu nové doby“ konanej v Prahe v dňoch 26. – 29. 10. 2018. Organizátormi 
konferencie boli Ústav státu a práva AV ČR v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV, Univerzita 
Karolova Praha – Filozofická fakulta a Filosofický ústav AV ČR, Ústav právních dějin PF UK Praha 
a Ústav dějin umění AV ČR. 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  
ThLic. Moravčíková a doc. Olšovská  boli členkami vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 6. – 7. 6. 2018 pod názvom „Prawa i wolności 
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człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – Gruzja“ (Human Rights and 
Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – Georgia). Fakulta bola jedným zo 
spoluorganizátorov spoločne s organizátormi ako  Právny výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, 
Fakulta práva, kánonického práva a administratívy, Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, 
Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity 
v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia 
Poľskej akadémie vied.  
 
 
 
 

VIII.  PODPORA ŠTUDENTOV 
 

1. Sociálne štipendiá  

Sociálne štipendiá , ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom 
boli v roku 2018 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 2018 predstavovala 71 580 €. Sociálne 
štipendium bolo vyplatené 54 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 2018, a to tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2018 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 
v celkovej sume 53 120 €. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
predstavovali 35 950 € a z vlastných prostriedkov univerzity 17 170 €.  

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 81 študentom v dennej forme 
štúdia bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity 78 
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 2018 o ubytovanie požiadalo 134 
študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 110 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 2018 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.  

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. 
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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 2018 fakulta zaevidovala 52 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 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 2018 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykového kurzu 
anglického jazyka.  

Fakulta aj v roku 2018 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 fakulty zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva                       
a bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje knižnično-informačné služby 
študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti.  Vnútornú štruktúru tvoria oddelenie 
spracovania fondu a oddelenie služieb. Profil knižnice fakulty je v súlade so študijným programom 
fakulty. Hlavným poslaním knižnice fakulty je informačná podpora vedeckej a pedagogickej činnosti na 
fakulte. 
 
 
1   Budovanie knižničných a informačných fondov 

 
1.1    Akvizícia knižničného fondu 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý tvorí 
domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  
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Vo fonde knižnice fakulty bolo ku dňu 31. 12. 2018 evidovaných 19 303 knižničných jednotiek. 
Prírastok za rok 2018 bol 953 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 471 záverečných                     
a kvalifikačných prác. 
 
 
1.2    Periodiká 

V roku 2018 knižnica fakulty odoberala 58 titulov periodík, z toho 33 zahraničných. Zoznam 
všetkých periodík, dochádzajúcich do knižnice fakulty je dostupný prostredníctvom internetovej 
stránky fakulty.  
 
 
1.3    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. Prístup k ďalším, predovšetkým 
multiodborovým elektronickým informačným zdrojom je zabezpečený prostredníctvom portálu NISPEZ 
(web Univerzitnej knižnice TU).  
 
 
1.4    Akvizícia a jej financovanie 

Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi boli granty 
a vedecké projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty. 

Prírastok akvizície kníh bol tvorený nákupom 408 knižničných jednotiek a darmi 545 k.j., 
z ktorých bolo 455 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli 
knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty (90 titulov). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 19 432,40 € (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom období podiel 
grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 255 knižných titulov najmä od 
renomovaných zahraničných vydavateľov. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu  zakúpených ďalších 
153 titulov, prevažne učebnicovej literatúry. Celková suma za všetky informačné zdroje (knihy, 
periodiká, elektronické inf. zdroje) vynaložená fakultou v roku 2018 bola 28 358,40 €. 

Z knižničného fondu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity je každoročne poskytnutá 
fakultám univerzity dotácia na nákup knižných titulov, ktoré zostávajú k dispozícii na absenčné 
požičiavanie v Univerzitnej knižnici TU. V roku 2018 táto čiastka pre fakultu predstavovala 3 000 €, 
z čoho boli zakúpené publikácie z oblasti práva a právnych vied pre študentov a učiteľov univerzity. 
 
 
 1.5    Spracovanie knižničného fondu 

Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica fakulty celouniverzitný 
knižnično–informačný systém DaWinci. V roku 2018 sme do súborného katalógu Trnavskej univerzity 
prispeli 953 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 455 záverečných a kvalifikačných prác. 

Produkt spracovania dokumentov, on-line katalóg knižnice je dostupný z webovej stránky 
fakulty, resp. zo stránky univerzity. 
 
 
 
2  Služby čitateľom 
 
2.1    Návštevnosť a výpožičky 

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

Externí používatelia boli uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných fakúlt 
Trnavskej univerzity, študenti iných vysokých škôl a verejnosť. Zo strany tejto skupiny používateľov 
registrujeme stály záujem o služby knižnice fakulty. 

Počas kalendárneho roka 2018 knižnica fakulty zaznamenala 3906 registrovaných návštev. 
Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v roku 2018 počet 10 826. 
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2.2    Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

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

V roku 2018 bol zo strany partnerských knižníc najväčší záujem o skeny, resp. kópie 
časopiseckých článkov z fondu knižnice fakulty. Pre používateľov z radov vedecko-pedagogických 
pracovníkov fakulty sa tak týmto spôsobom obstarávali výpožičky dokumentov zo zahraničia.  

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

 

2.3.   Iné aktivity 

Knižnica fakulty počas roka spolupracovala s riešiteľmi projektov a grantov riešených na fakulte, 
spolupracovala s katedrami a ústavmi fakulty a oddelením pre vedecký výskum a zahraničné vzťahy.  

Aktualizovala stálu výstavu publikačnej činnosti pedagógov a doktorandov fakulty, ktorá sa 
nachádza v priestoroch fakulty.  

V knižnici fakulty prebiehali informačné exkurzie pri príležitosti „Dňa otvorených dverí“ pre 
študentov stredných škôl a uchádzačov o štúdium na fakulte.  Ďalej knižnica poskytovala priestorovú 
a informačnú podporu pri návštevách zahraničných študentov, či už v rámci programu Erazmus, alebo 
pri návštevách vedeckých pracovníkov zo zahraničia.   

Knižnica bola počas roka 2018 miestom konania vedeckých konferencií, prednášok a iných 
odborných a spoločenských 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). 

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.  
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

 
V roku 2018 zamestnanci Právnickej fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 122 –krát, z toho 

sa uskutočnili 4 študijné pobyty v rámci programu Erasmus teacher mobility, 79 účasti na 
medzinárodných konferenciách a seminároch, 18 študijných pobytov učiteľov a študentov 
doktorandského štúdia, 9 účastí na stretnutí katedier, 1 účasť na letnej škole  a 11 účasti na 
habilitačných konaniach a zasadnutiach vedeckých rád zahraničných právnických fakúlt. 
 
 
Tabuľka č.1 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní

Česká republika 81
Rakúsko 4
Veľká Británia 1
Taliansko 6 
Poľsko 6 
Ruská federácia 6 
Portugalsko 1
Irán 1 
USA 2 
Dánsko 2
India 1
Nemecko 7 
Turecko 1
Beligicko 1 
Malta 1 
Holandsko 1 
Spolu           122 

 
Tabuľka č.2 

Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní

študijný pobyt (Erasmus teacher mobility)  4
účasť na konferenciách, seminároch 79
študijný pobyt 18
Stretnutie katedier 9 
Letná škola 1 
účasť na zasadnutí vedeckej rady, 
habilitačnom konaní 

11

Spolu 122
 
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 
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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 2018 nasledujúce študijné pobyty: 
Mgr. Veronika Trojčáková, študijný pobyt na Univerzite v Hamburgu, Nemecko; 
Mgr. Marian Mészáros, študijný pobyt na Max-Planck Inštitúte v Mníchove, Nemecko; 
Mgr. Marian Mészáros, študijný pobyt na Univerzite v Prahe, Česká republika 
 
 
Z pedagogického osadenstva Právnickej fakulty nasledujúci pedagógovia absolvovali študijné pobyty: 
doc. JUDr. Vráblová, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Prahe, Česká republika;  
ThLic. Mgr. Moravčíková, ThD. študijný pobyt na Univerzite v Delhi, India 
doc. JUDr. PhDr. Švecová, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Brne, Česká republika;  
JUDr. Blaškovič, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Sanreme, Taliansko;  
prof. JUDr. Barancová, študijný pobyt na Univerzite vo Viedni, Rakúsko; 
doc. JUDr. Deset, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Teheráne, Irán; 
Mgr. Mészáros, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Lisabone, Portughalsko; 
doc. JUDr. Križan, PhD. študijný pobyt na univerzite v Leuvene, Belgicko;  
doc. JUDr. Ing. Jalč, PhD.  študijný pobyt na univerzite v New Yorku, USA;  
doc. JUDr. Vráblová, PhD. študijný pobyt na univerzite v New Yorku, USA; 
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doc. JUDr. Jurčova, PhD.  študijný pobyt na univerzite v Aalborgu, Dánsko; 
doc. JUDr. Csach, PhD. študijný pobyt na univerzite v Aalborgu, Dánsko; 
Mgr. Berdisová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Cambridge, Veľká Británia; 
doc. JUDr. Novotná, PhD. študijný pobyt na univerzite v Olomouci, Česká republika; 
doc. JUDr. Vyšný, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Prahe, Česká republika. 
 
 
 
 

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 2018 bola vypracovaná Hodnotiaca správa funkčnosti vnútorného systému kvality na 
Právnickej fakulte TU v Trnave za kalendárne roky 2016 a 2017. V správe bolo vo vzťahu k Právnickej 
fakulte TU v Trnave komplexne zhodnotených týchto šesť kritérií posudzovania kvality:  

1. Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov.  

2. Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov. 

3. Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

4. Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania 
študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov. 

5. Zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 
študijných programov. 

6. Zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií              
o študijných programoch a ich absolventoch  

Z hľadiska všetkých uvedených kritérií dosiahla Právnická fakulta TU v Trnave výborné 
výsledky.  

V roku 2018 sa na celo-univerzitnej úrovni uskutočnili tieto dotazníkové prieskumy: všeobecná 
absolventská anketa (2x), absolventská anketa zameraná na absolventov, u ktorých od úspešného 
absolvovania štúdia uplynuli 2 roky, a predmetová anketa (2x). Respondenti, ktorí sa zapojili do 
uvedených ankiet, v nich hodnotili prácu vedecko-pedagogických i administratívnych zamestnancov 
Právnickej fakulty TU v Trnave, ako aj celkovú úroveň vzdelávania na tejto fakulte, priaznivo. 

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 2018 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 
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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. 

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. 

V roku 2018 sa rozhodlo o obnovení periodického vydávania Ročenky právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave – Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica a zároveň vyšlo číslo X/2018 
Ročenky. Ročenka má charakter recenzovaného zborníka vedeckých, ako aj odborných výstupov 
a ponúka priestor na publikovanie primárne predstaviteľom všetkých odborov právnej vedy, 
pôsobiacim na Právnickej fakulte TU v Trnave, a doktorandom tejto fakulty. Ročenka vychádza 
v elektronickej forme a je voľne prístupná na portáli publikácií Právnickej fakulty TU v Trnave 
(http://publikacie.iuridica.truni.sk/rocenka/).  
  
   
 
  
 
   
 


