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PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

PREDMETOVÁ ANKETA ZA ZIMNÝ SEMESTER AKADEMICKÉHO ROKU 

2018/19 

 

Milé študentky a študenti,  

 

ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za zimný semester akademického 

roku 2018/19.  Vedúci a pracovníci katedier a ústavov Právnickej fakulty TU sa starostlivo 

oboznámili s Vašimi hodnoteniami obsahu a výučby jednotlivých študijných predmetov 

a zaujali k nim stanoviská, ktoré spracované uvádzame nižšie. Popri tom už aj začali 

realizovať určité opatrenia na skvalitnenie didaktického procesu, podnietené anketou.  

Aj do budúcna uvítame Vaše podnety a hodnotenia, či už prostredníctvom ankety 

alebo v banke námetov a pripomienok, ktorá sa nachádza v budove fakulty pri študijnom 

oddelení.  

 

 V Trnave dňa 3. 4. 2019 

 

Vedenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

 

 

Stanoviská jednotlivých katedier a ústavov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave k predmetovej ankete za zimný semester akademického roku 2018/19 

 

Katedra propedeutiky právnických predmetov PF TU 

Ďakujeme za zaslanie informácií a spätnej väzby na výučbu predmetov 

zabezpečovaných KPPP v podobe výstupov z Predmetovej ankety za zimný semester 

2018/2019.  

Predmet Všeobecná ekonomická teória. Po posúdení jednotlivých výstupov na 

internom zasadnutí katedry pozitívne vnímame hodnotenie študentov. Predmet VET má svoje 

stabilné miesto v štruktúre predmetov PF TU v Trnave, čo svojimi reakciami potvrdili 

a pozitívne vnímajú naši študenti.  

 Predmet Sociálna psychológia pre právnikov. Po posúdení jednotlivých výstupov na 

internom zasadnutí katedry reagujeme na pripomienky študentov. Študenti boli na prvom 
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stretnutí pedagógom upozornení, že počuje slabšie a zároveň boli požiadaní, aby všetky svoje 

otázky smerovali na vyučujúceho písomne, priamo počas stretnutí. Nikto túto možnosť 

nevyužil a v priebehu semestra bol problém so sluchom vyriešený novou zdravotníckou 

pomôckou. Garant predmetu zváži do budúcnosti kombináciu prednášky a vybraných 

prezentácií študentov. 

Predmet Právna rétorika. Po posúdení jednotlivých výstupov na internom zasadnutí 

katedry  musíme konštatovať, že pripomienka o disharmónii informačného listu a reality je 

irelevantná – podľa textu pripomienky je predmet údajne ukončený seminárnou prácou 

spojenou s návštevou súdneho pojednávania a verejným vystúpením – výkladom. No na 

predmete Právna rétorika návšteva súdneho pojednávania nikdy nebola ani nebola plánovaná 

a platnosť informačného listu (informácií v ňom) sme overili aj na webovej stránke. 

Považujeme túto pripomienku za zmätočnú, omylom priradenú k predmetu PR.  Čo sa týka 

návrhu na možnosť skúšania aj v soboty  pre externé štúdium počas sobôt, v minulosti 

vyučujúca, dr. Miklošová, túto možnosť ponúkala, avšak študenti tieto termíny nevyužili.  

 

Katedra rímskeho a cirkevného práva PF TU 

 Predmet Rímske právo I. Pozitívne hodnotenia nás tešia i zaväzujú k ďalšiemu 

zlepšovaniu. Návrhy na zo strany študentov posúdime, zvážime ich opodstatnenosť a 

vyvodíme potrebné závery. 

 Predmet Kánonické právo I. Pozitívne hodnotenia nás tešia i zaväzujú k ďalšiemu 

zlepšovaniu s cieľom maximalizovať kvalitu výučby. 

 Predmet Cirkevnoprávna kazuistika. Pozitívne hodnotenia nás tešia i zaväzujú k 

ďalšiemu zlepšovaniu s cieľom maximalizovať kvalitu výučby. 

 Predmet Dejiny cirkevného práva I. Pozitívne hodnotenia nás tešia i zaväzujú k 

ďalšiemu zlepšovaniu s cieľom maximalizovať kvalitu výučby. 

 Predmet Rímske právo III. Pozitívne hodnotenia nás tešia i zaväzujú k ďalšiemu 

zlepšovaniu s cieľom maximalizovať kvalitu výučby. 

 

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií PF TU 

Závery ankety sú pre mňa osobne (JUDr. Adamová, PhD.) aj pre vyučovaný predmet 

viac ako pozitívne. Veľmi ma teší pozitívna odozva  a spokojnosť študentov s výučbou. Na 

skvalitnení budeme pracovať aj v budúcnosti. Novú učebnicu pripravujem.  
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Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU  

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU si váži zapojenie sa študentov do 

predmetovej ankety za zimný semester akademického roka 2018/2019 a vyjadrenie ich názoru 

k jednotlivým otázkam ohľadne predmetov Právne otázky náboženskej slobody a Majetkové 

právo katolíckej cirkvi. Úsilím členov ústavu bude aj naďalej  približovať matériu predmetov 

s dôrazom na presnosť, zrozumiteľnosť, pútavosť a zároveň aj pochopenie praktického 

využitia nadobudnutých poznatkov a schopností. Pedagógovia budú jasne formulovať 

požiadavky na skúšku a upriamovať pozornosť študentov aj na webovú stránku a informačný 

systém MAIS, kde sú potrebné údaje nepretržite k dispozícii. Všetci členovia pracoviska sú k 

dispozícii aj pre individuálne konzultácie. 

 

Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU 

Predmet Klinika obchodného práva. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie. 

Predmet Klinika ochrany práv detí. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie. 

Predmet Klinika ochrany spotrebiteľa. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie. 

Predmet Občianske právo hmotné – všeobecná časť. Katedra ďakuje za kladné 

hodnotenie. 

Predmet Občianske právo hmotné – rodinné právo. Katedra ďakuje za kladné 

hodnotenie, pripomienky budeme diskutovať. 

Predmet Klinika obchodného práva. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie. 

Predmet Prípadové štúdie z obchodného práva. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie, 

pripomienky budeme diskutovať. 

Predmet Občianske právo procesné I. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie. 

Predmet Obchodné právo I. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie. 

Predmet Obchodné právo II. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie, pripomienky 

budeme diskutovať.  

Predmet Občianske právo hmotné I. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie, 

pripomienky zohľadníme. 

Predmet Občianske právo procesné II. Katedra ďakuje za kladné hodnotenie, 

pripomienky budeme diskutovať. 

Predmet Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax. Katedra ďakuje za 

kladné hodnotenie, pripomienky budeme diskutovať. 
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Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU 

 Predmet Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania. Katedra ďakuje za spätnú 

väzbu. 

 Predmet Logika. Pedagóg ďakuje za spätnú väzbu a v budúcnosti sa pokúsi prednášky 

a cvičenia vylepšiť podľa návrhov a pripomienok študentov. 

  Predmet Dejiny európskeho politického a právneho myslenia. Vyučujúci ďakuje za 

spätnú väzbu a pochvaľuje si kultivovanosť poslucháčstva. 

 Predmet Teória práva I. Vyučujúci ďakujú študentom za ich spätnú väzbu. Na margo 

niektorých kritických pripomienok vyučujúci potvrdzujú odhodlanie neustále zvyšovať svoje 

pedagogické majstrovstvo. Čo sa týka bližšej konkretizácie skúšobných otázok, domnievame 

sa, že to nie je nevyhnutné: jednak sme mali tento semester rekordnú úspešnosť na skúške a 

jednak sú študentom k dispozícii aj vzorové testy obsahujúce rôzne typy konkrétnych otázok, 

na ktorých si študenti môžu precvičiť svoju schopnosť správne na ne odpovedať. Čo sa týka 

horšej dostupnosti učebnice, momentálne pracujeme na jej druhom vydaní a ak všetko pôjde 

podľa plánov, v kníhkupectvách bude k dispozícii od budúceho akademického roka. Zároveň 

konštatujeme, že nepovažujeme za potrebné rozširovať zoznam povinnej literatúry. Sami 

študentom častokrát zdôrazňujeme, aby si okrem povinnej literatúry prelistovali aj 

odporúčanú literatúru, osobitne učebnicu prof. Prusáka. Na konzultáciách vieme odporučiť aj 

ďalšiu literatúru k hlbšiemu štúdiu čiastkových tém. 

 Predmet Združovacie právo. Milí študenti, ďakujem za spätnú väzbu, ktorá ma veľmi 

potešila a zároveň mi tiež pomohla v ďalšej snahe vylepšovať sa smerom k aktuálnosti i 

nadčasovosti pohľadu na tému slobody združovania. Momentálne pripravujem doplnené a 

prepracované vydanie učebnice. Martina Gajdošová 

 Predmet Ústavné právo I. Zlepšíme komunikáciu požiadaviek na študenta. 

Nerozumieme kritike časovej organizácie výučby. Pokúsime sa zlepšiť zrozumiteľnosť 

výučby. 

 Predmet Ústavné právo II. Ďakujeme za hodnotenie, osobitnú pozornosť venujeme 

pripomienkam. Špeciálne 3 pripomienky ku skúšaniu boli veľmi kritické – odkazujú na 

povýšeneckosť vyučujúcich, čo je vzhľadom a to, ako sme my vnímali náš výkon, snahu a 

prístup počas skúškového obdobia pre nás prekvapivé. Javí sa nám, že potrebujeme presnejšie 

informácie, preto si poprosíme ďalšiu spätnú väzbu prostredníctvom google formulára. Sme aj 

prekvapení, že simulované súdne konanie, ktoré sme mali s každou skupinou neprinieslo 

pozitívnu spätnú väzbu, a je pravdou, že na skúške, javí sa, nemalo efekt.  
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 Predmet Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania. Katedra ďakuje za spätnú 

väzbu.  

 Predmet Argumentačné praktikum. Vyučujúci ďakuje za spätnú väzbu a cíti záväzok 

udržať nastolený štandard výučby.  

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU 

Predmet Klinika práva sociálneho zabezpečenia. Teší nás pozitívne hodnotenie 

študentov. 

Predmet Klinika ochrany zamestnancov. Ďakujeme za pozitívne hodnotenie. Návrhmi 

na doplnenie výučby sa budeme zaoberať.  

Predmet Právo sociálneho zabezpečenia. Objektivizácia odpovede jedného študenta, 

ktorý reaguje otvorenou odpoveďou nie je možné  objektívne vyhodnotiť. Pedagóg namieta aj 

ich nepravdivosť. 

Predmet Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia. Akceptujeme hodnotenie.  

Predmet Pracovné právo I. Akceptujeme hodnotenie. 

 

Katedra dejín práva PF TU 

Predmet Dejiny práva na území Slovenska I. Katedra ďakuje za pripomienky a bude sa 

nimi riadiť. 

Predmet Svetové dejiny práva I. Katedra ďakuje za pripomienky a bude sa nimi riadiť. 

Predmet Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a v novoveku. 

Katedra ďakuje za pripomienky a bude sa nimi riadiť. 

Predmet Filozofia dejín.  Katedra ďakuje za pripomienky a bude sa nimi riadiť. 

Predmet Metodológia záverečnej práce. Katedra ďakuje za pripomienky a bude sa 

nimi riadiť. 

Predmet Metodologické praktikum z dejín štátu a práva. Katedra ďakuje za 

pripomienky a bude sa nimi riadiť. 

Predmet Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky. Katedra ďakuje za pripomienky 

a bude sa nimi riadiť. 

Predmet Klinika advokácie. Katedra ďakuje za pripomienky a bude sa nimi riadiť.  

Predmet Dejiny formovania moderného dedičského práva. Katedra ďakuje za 

pripomienky a bude sa nimi riadiť.          
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Katedra medzinárodného práva a európskeho práva PF TU 

Predmet Klinika antidiskriminačného práva. Pozitívne stanovisko, vyučujúci katedry 

majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Klinika práva verejného obstarávania. Pozitívne stanovisko, vyučujúci 

katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Základy práva verejného obstarávania. Pozitívne stanovisko, vyučujúci 

katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Medzinárodné právo verejné I. Vyučujúci tohto predmetu prekonzultujú 

priebeh cvičení a pokúsia sa nájsť najvhodnejší spôsob vedenia cvičení ako aj hodnotenia 

študentov a hranice získania bonusových bodov. Kolega Arbet sa viac sústredí na hodnotenie 

výkonu študentov. Dávam však do pozornosti študentom, že je vždy možné požiadať priamo 

vyučujúceho o prehodnotenie daného hodnotenia na konci cvičenia.  

Predmet Použitie sily v medzinárodnom práve. Pozitívne stanovisko, vyučujúci 

katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Právo medzinárodných zmlúv. V podstate pozitívne stanovisko, vyučujúci 

katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Európske právo I. V podstate pozitívne stanovisko, vyučujúci katedry majú 

permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. Vyučujúci tohto predmetu 

popracujú na zlepšení komunikácie ako aj prednášok. 

Predmet Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín. Pozitívne 

stanovisko, vyučujúci katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných 

predmetov. Pri tvorbe rozvrhu ako aj pri stanovení termínov skúšok sa pokúsime zaradiť viac 

sobotných termínov. 

Predmet European Competition Law. Pozitívne stanovisko, vyučujúci katedry majú 

permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Klinika antidiskriminačného práva. Pozitívne stanovisko, vyučujúci katedry 

majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. Rozsah výučby je 

stanovený študijným poriadkom fakulty. 

Predmet Klinika negociácií zmlúv. Pozitívne stanovisko, vyučujúci katedry majú 

permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. 

Predmet Základy práva verejného obstarávania. Pozitívne stanovisko, vyučujúci 

katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. Rozsah výučby 

je stanovený študijným poriadkom fakulty. 
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Predmet Medzinárodné právo súkromné. V podstate pozitívne stanovisko, vyučujúci 

katedry majú permanentne snahu zvyšovať úroveň vyučovaných predmetov. Vyučujúci tohto 

predmetu sa budú snažiť zakomponovať do výučby viac praktických prípadov. Predmet je 

povinný a dotvára tak celkovú matériu, ktorú má budúci právnik zvládnuť, nakoľko 

v súčasnosti si prax oveľa častejšie vyžaduje znalosť problematiky úpravy súkromnoprávnych 

vzťahov s cudzím prvkom. Naša katedra vyučuje viacero predmetov v AJ, tak budeme radi, 

ak prejavíte o ne záujme. 

 

Katedra trestného práva a kriminológie PF TU 

 Predmet Klinika penitenciárnej starostlivosti. Hodnotenie predmetu je kladné, čo si 

Katedra trestného práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený 

v rámci výučby uvedeného predmetu. 

Predmet Klinika penitenciárnej starostlivosti (magisterský stupeň štúdia). Celkové 

hodnotenie predmetu je kladné, čo si Katedra trestného práva veľmi cení a preto sa bude 

snažiť zachovať štandard nastavený v rámci výučby uvedeného predmetu.  

Predmet Klinika trestného práva. Hodnotenie predmetu je kladné, čo si Katedra 

trestného práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený v rámci 

výučby uvedeného predmetu aj v nasledujúcom výučbovom období. 

Predmet Právna klinika pre občanov mesta Trnava I. Hodnotenie predmetu je kladné, 

čo si Katedra trestného práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený 

v rámci výučby uvedeného predmetu. 

Predmet Trestné právo hmotné I. Pokiaľ ide kvalitu výučby hodnotenie predmetu je 

kladné až na dotaz dotýkajúci sa vedenia prednášok. Na podklade vyslovených pripomienok 

katedra prijme opatrenie, ktorého cieľom bude snaha o skvalitnenie prístupu pedagógov 

zabezpečujúcich vedenie prednášok z hodnoteného predmetu vo vzťahu k študentom 

prítomným na predmetných prednáškach. Pokiaľ ide o dotaz dotýkajúci sa bodu č. 11 katedra 

prijme opatrenie, ktorého cieľom bude zabezpečiť jednotné podmienky pre absolvovanie 

predmetu v rámci priebežného hodnotenia tak, aby sa spôsob hodnotenia u pedagógov 

zabezpečujúcich výučbu daného predmetu neodlišoval. 

Predmet Trestné právo procesné I. Hodnotenie predmetu je kladné, čo si Katedra 

trestného práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený v rámci 

výučby uvedeného predmetu. Pokiaľ ide o návrhy študentov uvedené v bode č. 11 katedra sa 

bude snažiť o ich presadenie v ďalšej výučbe daného predmetu. 
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Predmet Trestné právo procesné II. Hodnotenie predmetu je kladné, čo si Katedra 

trestného práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený v rámci 

výučby uvedeného predmetu. Pokiaľ ide o návrhy študentov uvedené v bode č. 11 katedra sa 

bude snažiť o ich presadenie v ďalšej výučbe daného predmetu. 

Predmet Kriminológia. Hodnotenie predmetu je kladné, čo si Katedra trestného práva 

veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený v rámci výučby uvedeného 

predmetu. 

Predmet Súborný seminár z trestného práva a aplikačná prax. Hodnotenie predmetu je 

kladné, čo si Katedra trestného práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard 

nastavený v rámci výučby uvedeného predmetu. 

Predmet Súdne lekárstvo. Hodnotenie predmetu je kladné, čo si Katedra trestného 

práva veľmi cení a preto sa bude snažiť zachovať štandard nastavený v rámci výučby 

uvedeného predmetu aj v ďalšom akademickom roku. Vo vzťahu k pripomienke 

k efektívnejšej komunikácii vyučujúceho so študentmi, katedra sa bude v tomto smere 

zlepšovať. 

Predmet Dokazovanie v trestnom konaní. Hodnotenie predmetu je čiastočne 

negatívne, preto sa bude katedra snažiť zareagovať na všetky body hodnotenia tohto 

predmetu. Katedra prijme opatrenie vo forme konzultácie s pedagógom, ktorej cieľom bude 

vypracovanie plánu na zlepšenie a skvalitnenie výučby daného predmetu. Cieľom katedry 

bude dosiahnuť lepšie hodnotenie predmetu v nasledujúcom akademickom roku. 

 

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva PF TU  

Výsledky ankety berieme na vedomie. Na základe výsledkov minuloročnej ankety 

katedra prijala určité opatrenia, ktoré, ako vyplýva z výsledkov tohtoročnej ankety, u 

študentov vyvolali pozitívnu spätnú väzbu, za ktorú ďakujeme. 

 


