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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 primeraný rozsah 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 rozširovať 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 ako aj participáciou na rôznych vedeckých 
a odborných podujatiach. 

 
 
 
 

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

 
 

a) Organizovanie vedeckých a odborných podujatí 
 
 

Potreba vzájomného prepájania vedeckého výskumu a vzdelávania sa odzrkadlila aj  vo 
vedeckom a spoločenskom živote fakulty. Každoročne fakulta organizuje alebo spoluorganizuje 
významné podujatia ako medzinárodné vedecké sympóziá a konferencie, vedecké sympóziá 
a konferencie, odborné semináre, workshopy, odborné diskusie, prednášky a iné vedecké 
a spoločenské podujatia. 

V roku 2019 bolo v priestoroch fakulty, ale aj mimo nej zorganizovaných 62 vedeckých 
podujatí, z toho 16 medzinárodných vedeckých sympózií a konferencií, osem vedeckých sympózií 
a odborných konferencií na domácej úrovni, šesť odborných seminárov a workshopov, päť odborných 
diskusií, 20 odborných prednášok a sedem iných typov podujatí, ako napr. simulovaný súdny spor, 
stáž pre stredoškolákov, letná škola medzinárodného práva, stretnutie absolventov fakulty spojené 
s odbornou diskusiou, premietanie filmu spojené s diskusiou, stretnutie supervízorov a študentov 
kliník, stretnutia akademickej obce fakulty a iné.   

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 na Slovensku v mesiaci november (4. - 10. 
11. 2019), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta 
zorganizovala 19 vedeckých podujatí.  

Rok 2019 bol okrem iného aj rokom 30. výročia Nežnej revolúcie, udalostí novembra 1989. Pri 
príležitosti tohto výročia fakulta zorganizovala pre študentov štyri podujatia, ktoré sa niesli v duchu 
tohto významného výročia. 

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že sa fakulte podarilo zrealizovať sériu 
hodnotných podujatí, ktorou vytvorila priestor a príležitosť pre odborníkov z jednotlivých oblastí, 
študentov, ale aj návštevníkov z radov širokej verejnosti nahliadnuť do rôznych oblastí právnej 
problematiky a zdieľať  navzájom vedomosti, skúsenosti, dobré praxe, postrehy a názory. 

V roku 2019 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: 

pedagógovia z Právnickej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe -  prof. JUDr. Michal Skřejpek, CSc., 
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Věra Kalvodová, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., 
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D., JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., 
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., JUDr. Lucie Josková, Ph.D., Mgr. Jakub Honzík, LL.M.; pedagógovia 
z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne  - prof. JUDr. Josef Bejček, Csc., doc. JUDr. 
Kateřina Ronovská, PhD., doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., Mgr. Jan 
Malý, JUDr. Jan Horecký, Ph.D.; zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  - 
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doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D.,  Mgr. 
Soňa Ondrášiková; prof. Sergej Sergejevič Avanesov, Univerzita v Novogorode, Ruská federácia; 
prof. Dr. Markus Wimmer, Univerzita v Linzi, Rakúsko; prof. Józef Krukowski, Poľská akadémia vied, 
Poľsko; prof. Mirslaw Sitarz, prof. Anna Tunia, Dr. Agnieszka Romanko, Dr. Michal Skwarzyński - 
Fakulta práva, kanonického práva a verejnej správy Univerzity v Lubline, Poľsko; prof. Arthur 
Mezglewski, Dr. Konrad Walczuk, Dr. Michal Poniatowski - Univerzita vo Varšave, Poľsko; doc. 
Oleksandr Bilash, Národná univerzita v Užhorode, Ukrajina; prof. Pawel Sobczyk, Inštitút 
spravodlivosti vo Varšave, Poľsko;  doc. Alena Dutko, Univerzita vo Ľvove, Ukrajina; doc. Natalia N. 
Muraveva, Federálna univerzita v Rostove na Done, Ruská federácia; prof. Fryderyk Zoll, Európsky 
právny inštitút v Osnabrücku, Nemecko; prof. Tatjana Josipović, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko; 
prof. Christian Alunaru, Univerzita v Arade, Rumunsko; prof. Attila Menyhárd, Univerzita Loránda 
Eötvösa v Budapešti, Maďarsko; doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav štátu a práva AV ČR; doc. 
Piotr Pinior, Dr. Mateusz Żaba - Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľsko; JUDr. František Púry, 
Ph.D., JUDr. Filip Cileček - Najvyšší súd ČR, ČR; prof. Sebastian Mock, prof. Wolfgang Wieshaider - 
Univerzita vo Viedni, Rakúsko; Mgr. Jakub Holas, Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu 
v Prahe, ČR; PhDr. Alena Marešová, Ph.D., Policajná akadémia ČR, ČR; Mjr. Mgr. Ondřej Kolář, 
Vězeňská služba ČR, ČR; Dr. hab. Andrii Hrubinko, Dr. Vasyl Ukhach - Ekonomická univerzita 
v Ternopile, Ukrajina; prof. Dr. hab. Mieczyslaw Rózański, Dr. hab. Edyta Sokalska, Dr. Justyna 
Krzywkowksa, Dr. Malgorzata Augustyniak, Dr. Marek Paszkowski - Warmsko-Mazurská Univerzita 
v Olštýne, Poľsko; JUDr. Bořivoj Šubrt, Asociácia pre rozvoj kolektívneho vyjednávania, ČR; Dr. Ewald 
Filler, Spolkový detský ombudsman, Rakúsko; JUDr. Radomíra Veselá, Ph.D., Univerzita T. Baťu 
v Zlíne, ČR; prof. Iván Halász, Maďarská akadémia vied v Budapešti, Maďarsko; prof. Maria Nejkova,  
doc. Slavka Dimitrova, doc. Svetlana Margaritova-Vučkova -  Burgaská slobodná univerzita v Burgase, 
Bulharsko; JUDr. Ludvík David, CSc., Ústavný súd ČR, ČR; Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej 
republiky v SR; p. Piotr Samerek, radca, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave; Dr. Balász 
Schanda, Univerzita P. Pázmáňa v Budapešti, Maďarsko a ďalší. 

 
Z domácich hostí, ktorých sme privítali počas roka na uvedených podujatiach to boli napríklad 

Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR;  JUDr. Martin Maliar a JUDr. Beáta Swanová - 
Ministerstvo spravodlivosti SR; prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práva; JUDr. 
Peter Mikloš, Ministerstvo financií SR; JUDr. Jana Vallová, PhD. a  Ing. Jozef Holcin - Ministerstvo 
vnútra SR; JUDr. Anton Škreko, PhD., Ministerstvo kultúry SR; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. 
Mária Šulavíková - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; JUDr. Elena Berthotyová, PhD., 
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., JUDr. Libor Duľa, JUDr. František Púry, PhD. - Najvyšší súd SR;  
JUDr. Ján Štiavnický, PhD., Ústavný súd SR; JUDr. Róbert Šorl, PhD., Okresný súd Prievidza, JUDr. 
Anton Jaček, predseda Krajského súdu v Trnave a Mgr. Michal Novotný, podpredseda Krajského súdu 
v Trnave; JUDr. Jozef Opatovský, JUDr. Iveta Vašková, JUDr. Jozef Kolárik, PhD. - Notárska komora 
SR; JUDr. Veronika Borkovičová, JUDr. Martin Hamřík, PhD., Mgr. Roman Fusek - Národná banka 
Slovenska; JUDr. Jozefína Žáková, Slovenská asociácia poisťovní; Mgr. Jozef Viskupič, predseda 
Trnavského samosprávneho kraja; JUDr. Peter Rohaľ, PhD., Úrad vlády SR; Mgr. Zuzana Kovácsová, 
riaditeľka Zariadenia núdzového bývania pre ženy JOZEFÍNUM, Dolná Krupá; Mgr. Miloš Blaško, 
riaditeľ Reedukačného centra v Trstíne; Mgr. Eva Martinkovičová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny 
v Pečeňadoch; RNDr. Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity; prof. 
MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; JUDr. 
Peter Rajňák, Asociácia rodinných sudcov; Mgr. Mariana Kováčová, centrum Slniečko v Nitre; Mgr. 
Mária Vargová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch; JUDr. 
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím; JUDr. Ľudmila Gajdošíková, 
CSc., prof. JUDr. Jozef Vozár, CSc. - Ústav štátu a práva SAV; Mons. ThDr. Marián Gavenda, PhD., 
kňaz, prekladateľ, spisovateľ; JUDr. Ján Šanta, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. - Úrad špeciálnej 
prokuratúry GP SR;  Zuzana Limová, režisérka; Jaroslav Daniška, novinár; Mgr. Nikola Kokiová, 
žurnalistka; Mgr. Anton Popovič, občiansky aktivista, dirigent, hudobný skladateľ a producent; Mgr. 
Jerguš Sivoš, PhD., Ústav pamäti národa; Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD., Historický ústav SAV; Mgr. 
Janka Debrecéniová, MJur., PhD., o. z. Občan, demokracia a zodpovednosť; prof. JUDr. Jozef 
Klimko, DrSc., prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, 
PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., prof. JUDr. Matúš 
Nemec, PhD. - Právnická fakulta UK Bratislava; prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., prof. JUDr. Peter 
Polák, PhD. - Fakulta práva PEVŠ Bratislava; doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., prof. JUDr. 
Jaroslav Ivor, DrSc., doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. -  Právnická fakulta UMB Banská Bystrica; prof. 
MUDr. Oto Masár, PhD., prednosta Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva LF UK 
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Bratislava; Dionýz Hochel, Európsky parlament, Kancelária na Slovensku; p. Monika Beňová, M.Phil. 
Vladimír Bilčík, PhD. - poslanci Európskeho parlamentu a ďalší. 
 
 

b) Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2019 
 
Medzinárodné vedecké konferencie:  
 
Trnava, 8. 2. 2019 
„Registrácia cirkví a náboženských spoločností / Registration of Churches and Religious 
Societies“, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia medzinárodného 
projektu Vyšehradského fondu. Organizátorom konferencie bol Ústav pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty a zahraniční partneri Katolícka univerzita v Lubline, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Viedenská univerzita, Užhorodská národná univerzita, Univerzita Eötvösa Loránda a Katolícka 
univerzita Petra Pázmáňa v Budapešti. Prednášajúci z jednotlivých vedeckých pracovísk priniesli 
komplexnú informáciu o registrácii resp. uznávaní cirkví a náboženských spoločností v jednotlivých 
krajinách a o najnovšom vývoji v sledovanej oblasti. Nemenej zaujímavé boli diskusné časti, v rámci 
ktorých situáciu komentovali zainteresovaní odborníci zo Slovenska a zo zahraničia. 
  
Bratislava, 12. 4. 2019 
„Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná Katedrou teórie práva a ústavného práva fakulty v rámci riešenia projektu 
VEGA č. 1/0172/17. Cieľom konferencie bolo reflektovať na nové koncepcie právnej úpravy 
právnických osôb po roku 1989, po vzniku samostatnej SR v roku 1993 a najnovší vývoj. Rokovanie 
bolo zamerané predovšetkým na združovanie osôb, nielen v občianskych združeniach, ale aj              
v politických stranách a hnutiach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov,                
v športových organizáciách a kluboch, v záujmových združeniach právnických osôb, v rôznych 
komorách, v organizáciách s medzinárodným prvkom či v cirkvách a náboženských spoločnostiach 
ako subjektoch sui generis. Medzinárodná účasť umožnila komparáciu vývoja právnych úprav nielen  
s Českou republikou ale aj s Maďarskom.  
 
Lublin, Poľsko, 24. – 25. 5. 2019 
„Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji 
europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“, na Katolíckej univerzite v Lubline  sa konala      
v poradí už tretia medzinárodná vedecká konferencia pod patronátom lublinského vojvodu 
Przemysława Czarnka. Cieľom konferencie bolo posúdiť právne postavenie bezpečnosti detí               
v právnych dokumentoch a nariadeniach krajín Európskej únie a krajín strednej a východnej Európy. 
Hlavným organizátorom bola Poľská akadémia vied, ďalšími spoluorganizátormi boli naša fakulta, 
Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy KUL, Právnická fakulta Marie Curie Sklodowskej               
v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity vnútorných záležitostí v Ľvove, Nadácia Poľskej 
akadémie vied, Spolok absolventov a priateľov Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy 
KUL. Za našu fakultu sa konferencie aktívne zúčastnili a členmi organizačného ako aj vedeckého 
výboru boli pedagógovia fakulty.  
 
Kapušany, 27. 7. 2019 
„Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva“, medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Ústav pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty  a Fakulta práva, kánonického práv a verejnej správy Katolíckej univerzity 
v Lubline (Poľsko) dlhodobo spolupracujú v oblasti vedeckého výskumu. V lete 2019 obe pracoviská    
s vďačnosťou prijali ponuku na možnosť stretnúť sa „na polceste", a usporiadať vedecké podujatie         
v obradnej sieni obce Kapušany, a umožniť tak širšiu diskusiu s akademickou obcou a špecialistami aj  
z tohto regiónu. Všetkých účastníkov konferencie privítali doc. Jozef Marčin, starostka Kapušian Dr. 
Slávka Guteková, prof. Miroslaw Sitarz - vedúci lublinskej katedry a Dr. Michaela Moravčíková, 
riaditeľka trnavského ústavu. Nasledovali prednášky venované ekonomickým otázkam v kánonickom 
a konfesnom práve. 
 
Smolenice, 19. – 20. 9. 2019 
„XIV. Lubyho právnické dni“ na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“, pravidelná  
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho, fakultou a Ústavom 
štátu a práva SAV už tradične na zámku v Smoleniciach, ktorej 14. ročník bol zameraný na 
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problematiku jednorazovej ad hoc legislatívy, na atypické právne úpravy v kontraste so systémovou 
normatívnou úpravou. Takéto jednorazové úpravy môžu regulovať určitý segment trhu či určitý 
produkt, môžu byť vytvorené len pre jednu príležitosť, napríklad ako osobitné procesné pravidlá pre 
jeden prípad či osobitný zásah do obsahu uzatvorených súkromnoprávnych zmlúv, alebo môžu mať 
len obmedzený časový účinok. Konferencia sa sústreďovala na otázku, prečo a kedy prijíma 
zákonodarca takúto úpravu, či sa má takáto úprava apriori odmietať, aké obmedzenia musí 
zákonodarca dodržať a či má takáto osobitná úprava dopad na všeobecné právne princípy, či právny 
systém ako taký. Jej medzinárodný rozmer potvrdili zástupcovia slovenskej právnej vedy a praxe ako 
aj odborníci z Česka, Chorvátska, Holandska, Rakúska, Rumunska, Maďarska, Nemecka, Ruska, 
Slovinska, Srbska a Ukrajiny.  
 
Smolenice, 24. – 25. 9. 2019 
„Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným 
a trestným právom“, 5. ročník tradičnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej 
právu obchodných spoločností, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty 
v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV, Ústavom štátu a práva AV ČR a advokátskou kanceláriou 
PRK Partners. Konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu fakulty APVV-18-0337. 
V poradí už piaty ročník konferencie ponúkol interdisciplinárny pohľad na problematiku zodpovednosti 
členov orgánov obchodných spoločností. Zameral sa na to, či existuje porovnateľný štandard 
posudzovania požadovanej starostlivosti a ako sa uplatňuje zodpovednosť za jej porušenie 
v obchodnom, konkurznom a trestnom práve a ako sa tieto zodpovednostné systémy navzájom 
ovplyvňujú. Zazneli zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe práva obchodných spoločností, 
konkurzného práva a trestného práva zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska.  
 
Trnava, 26. 9. 2019 
„Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0585/17. Extrémizmus je vo všeobecnom zmysle slova vnímaný ako spoločensky 
nebezpečný jav, ktorý predstavuje riziko a ohrozenie elementárnych demokratických princípov, hodnôt 
a ústavného poriadku. Cieľom vedeckej konferencie bolo predstaviť nástroje a možnosti eliminácie 
extrémizmu v spoločnosti.  
 
Trnava, 27. 9. 2019 
„Verejné právo na Slovensku a v Európe – aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti“, 
medzinárodná interdisciplinárna konferencia, ktorú organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva 
fakulty v rámci riešenia projektu APVV-17-0022. Cieľom konferencie bolo skúmanie vzájomných 
vzťahov medzi rímskym právom a kánonickým právom na jednej strane a verejným právom platným 
na území SR na strane druhej. Analýzou pozitívneho práva a jeho detailným porovnávaním s rímsko-
právnymi a kánonicko-právnymi inštitútmi hmotného i procesného práva je možné, za použitia 
náležitých metód dospieť k záverom, ktoré budú aplikovateľné pri riešení aktuálnych problémov ako aj 
de lege ferenda.  
 
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Bratislava, 5. 11. 2019 
„Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru – predpoklady a následky, 
náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna“, 6. ročník vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou k právam spotrebiteľa vo finančných službách. Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty ako odborný garant a spoluorganizátor s BPM Slovakia,      
s. r. o. zorganizovali konferenciu, ktorá riešila aktuálne témy ochrany spotrebiteľa za prítomnosti 
predstaviteľov vedy a praxe SR a ČR.   
 
Trnava, 7. – 8. 11. 2019 
„Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného 
prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny 
poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky", on-line medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v rámci riešenia projektu 
VEGA č. 1/0193/18. Konferencia bola zameraná na problematiku identifikácie aktuálnych otázok 
vývoja a súčasnej podoby medzinárodného práva životného prostredia a práva Európskej únie           
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a vplyvu medzinárodného práva životného prostredia a práva Európskej únie na právny poriadok SR     
a ČR. Témy príspevkov, ktoré budú publikované v recenzovanom zborníku boli zamerané na 
problematiku medzinárodného práva životného prostredia, práva životného prostredia Európskej únie i 
práva životného prostredia SR a ČR z pohľadu jeho interakcie s medzinárodným právom životného 
prostredia i práva životného prostredia EÚ.   
 
Trnava, 12. 11. 2019 
„Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte“, 
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16 spoločne s Katedrou verejného a ústavného 
cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, 
Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty univerzity Palackého 
v Olomouci a Fakultou manažmentu Juhoruskej federálnej univerzity v Rostove na Done. Cieľom 
vedeckého podujatia bolo analyzovať problematiku právnych rámcov pre finančnú podporu činnosti 
cirkví zo strany štátu, jej využitia a kontroly hospodárenia s uvedenými finančnými prostriedkami. 
Zúčastnení sa venovali princípu cirkevnej autonómie a (ne)závislosti cirkví a náboženských 
spoločností od štátu v ekonomickej oblasti, rôznym konfesnoprávnym a kánonickým aspektom 
financovania cirkví a otázkam vrátenia cirkevného majetku. 
 
Bratislava, 12. 11. 2019 
„Aktuálne otázky azylového práva II“, v poradí II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie na 
tému azyl organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0200/18. Téma vedeckej rozpravy v roku 2019 bola vplyv   
a prínos judikatúry medzinárodných a vnútroštátnych súdov vo veciach azylového práva pre aplikačnú 
prax orgánov členských štátov Európskej únie. Cieľom konferencie bolo definovať klady a nedostatky, 
ako aj aktuálne výzvy pre úpravu azylového práva.  
 
Trnava, 13. 11. 2019 
„Cirkvi a náboženské spoločnosti v modernej demokratickej spoločnosti“, medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu fakulty VEGA č. 1/0254/16 Ústavom pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci s Katedrou verejného a ústavného cirkevného 
práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Katedrou 
cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty univerzity Palackého               
v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity    
v Užhorode. Cieľom vedeckého podujatia bolo analyzovať problematiku právnych rámcov pre 
pôsobenie cirkví a náboženských spoločností po roku 1989 v jednotlivých postkomunistických 
krajinách, finančnú podporu cirkví zo strany štátov, nadobúdanie právnej subjektivity cirkví, 
odstupňovanú paritu, vstup cirkví do verejných zariadení a ďalšie aspekty ich pôsobenia vo verejnom 
priestore. 
 
Trnava, 26. 11. 2019 
„Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania“, medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná Katedrou teórie práva a ústavného práva fakulty v rámci riešenia projektu 
VEGA č. 1/0172/17. Konferencia rozoberala problematiku združovacieho práva, združovania vo 
verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahoch a  ponúkla komplexný pohľad na danú problematiku 
a jej riešenie.  
 
Trnava, 5. 12. 2019 
„30 rokov Dohovoru OSN o právach dieťaťa“, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
fakultou k 30. výročiu podpisu Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989 Valným zhromaždením OSN. 
Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade            
s najlepším záujmom dieťaťa a ostatnými článkami Dohovoru. Za týmto účelom podávajú jednotlivé 
krajiny pravidelné monitorujúce správy o kvalite života detí vo svojich krajinách Výboru OSN pre práva 
dieťaťa v Ženeve. Experti OSN následne adresujú krajinám odporúčania, ktoré sa štáty zaväzujú        
v ďalšom období postupne napĺňať a zlepšiť tak životy svojich detí.  
Cieľom konferencie bolo priblížiť hlavný zmysel prijatého dohovoru a analýza nových problémov 
a tém, ktoré prináša súčasnosť. Na konferencii sa zúčastnili napr. Spolkový detský ombudsman 
Rakúskej republiky, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, sudca 
z Asociácie rodinných sudcov, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie 
problematiky násilia na deťoch ako i  zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR. 
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Trnava, 5. 12. 2019 
„Aktuálne otázky trestného práva“, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou 
trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia projektu fakulty VEGA č. 1/0764/17. Cieľom 
konferencie bola analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej 
trestnoprávnej teórie a praxe. Konferencia vytvorila priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného 
práva, ale taktiež pre riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom 
a rozvinula veľmi plodnú diskusiu k aktuálnemu stavu trestného práva a súvisiacich odborov.  
 
 
Vedecké sympóziá a odborné konferencie: 
 
Trnava, 28. 1. 2019 
„Vplyv digitalizácie pracovných procesov na ďalší rozvoj pracovného práva“, vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 
v rámci riešenia projektu APVV-150066. Cieľom konferencie bolo reflektovať vplyv digitalizácie 
pracovných procesov na vybrané pracovnoprávne inštitúty, akým je inštitút závislej práce, pojem 
zamestnávateľ a zamestnanec, inštitút pracovnej zmluvy a jej obligatórneho obsahu, ochrany 
súkromia zamestnanca, odmeňovania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Trnava, 31. 1. 2019 
„Zneužívanie a násilie na starších. Nový fenomén v spoločnosti.“, vedecká konferencia konaná 
po záštitou ministra spravodlivosti SR, ktorú fakulta spoluorganizovala v spolupráci s Fakultou 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fórom pre pomoc starším a Trnavským 
samosprávnym krajom. 
Konferenciu slávnostnými príhovormi otvorili vtedajší rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Marek 
Šmid, minister spravodlivosti SR Mgr. Gábor Gál a župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič. Nový fenomén 
spoločnosti bol diskutovaný nielen z hľadiska legislatívy a úloh policajného zboru, ale aj z pohľadu 
aspektov sociálnej práce, skúseností z praxe a návrhov na zlepšenia v tejto oblasti.  
Minister spravodlivosti informoval o pripravovanom dokumente, ktorý má zlepšiť postavenie osôb so 
zdravotným postihnutím, ochranu seniorov pred rizikami majetkových podvodov i pred násilím 
v domácnosti. Účastníci konferencie skonštatovali, že v poslednom období sa táto citlivá téma dostáva 
do pozornosti odborníkov a širokej verejnosti a rezonuje v mnohých oblastiach nášho života. 
 
Trnava, 29. 3. 2019 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty“, tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa pravidelne koná od roku 
2005. Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: teoreticko-historická sekcia – teória 
a dejiny štátu a práva, ústavné právo; súkromnoprávna sekcia – pracovné právo, súkromnoprávna 
sekcia - občianske právo  a verejnoprávna sekcia  – trestné právo.  Na konferencii vystúpilo so 
zaujímavými príspevkami 40 doktorandov dennej a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými 
garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bude publikovaný elektronický zborník 
príspevkov. Konferenciu pravidelne organizuje fakulta pod gesciou dekanky fakulty. Zámerom 
vedeckej konferencie je podporiť individuálny vedecký rast každého doktoranda, a tým aj všeobecne 
rozvoj doktorandského štúdia na fakulte a zároveň podporiť záujem Trnavskej univerzity v Trnave 
profilovať sa ako výskumná univerzita.  
 
Trnava, 16. 4. 2019 
„Vplyv pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo“, vedecká 
konferencia organizovaná fakultou v spolupráci s Asociáciou pracovného práva a Friedrich Ebert 
Stiftung, zastúpenie v SR. Nosnou témou konferencie boli dopady pripravovanej rekodifikácie 
občianskeho zákonníka na pracovné právo a na celkovú oblasť pracovnoprávnych vzťahov.  
 
Trnava, 10. 5. 2019 
„Využitie európskych hodnôt a princípov európskeho súkromného práva pri akcente sociálnej 
funkcie slovenského súkromného práva“, sympózium organizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Cieľom sympózia bolo zhrnúť 
aktuálne problémy a poznatky právnej aplikácie princípov európskeho súkromného práva so 
zohľadnením všeobecných činiteľov pôsobiacich v procese tvorby, interpretácie a ich aplikácie 
v slovenskom právnom prostredí.  
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Trnava, 25. 6. 2019 
„Ochrana práv zamestnanca v 21. storočí“, odborné sympózium, ktoré organizovala Katedra 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. Sympózium bolo venované aktuálnym 
otázkam a problémom súvisiacich s právami a povinnosťami zamestnancov a zamestnávateľov 
v súčasnosti.  
 
Bratislava, 3. 10. 2019 
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Riešenie kolektívnych sporov a sporné otázky pri 
uzatváraní kolektívnych zmlúv.“, vedecká konferencia, ktorú fakulta spoluorganizovala 
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou pracovného práva (LLA) a Friedrich 
Ebert Stiftung, zastúpenie v SR. Konferencia mala aj povahu aktualizačného vzdelávania pre 
sprostredkovateľov a rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie rokov 2019 - 2021. 
Hlavné témy konferencie: kolektívne spory a ich riešenia a sporné okruhy zákona o kolektívnom 
vyjednávaní.  
 
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Bratislava, 7. 11. 2019 
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Úprava pracovnoprávnych nárokov v kolektívnej zmluve.“, 
vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a PSZ fakulty v spolupráci            
s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Labour Law Association a Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v rámci riešenia projektu fakulty č. APVV-18-0443. Prednášajúci odborníci 
ponúkli aj formou aktualizačného vzdelávania informácie pre sprostredkovateľov a rozhodcov pre 
riešenie kolektívnych sporov na obdobie 2019 – 2021. Okruhy tém panelov boli: Odmeňovanie 
zamestnancov. Pracovný čas a dovolenka. 
 
 
Odborné semináre a workshopy: 
 
Trnava, 20. 2. 2019 
„Workshop pacientskych organizácií pre študentov“ – interaktívny workshop. Nový jedinečný 
projekt fakulty pre študentov práva s možnosťou prihlásiť sa na stáž do jednotlivých pacientskych 
organizácií. Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, na ktoré potrebujú právnu pomoc, 
úlohou workshopu bola odborná diskusia ako aj výzva nových ambasádorov, dobrých právnikov, ktorí 
poznajú a rozumejú danej problematike. 
 
Trnava, 7. 6. 2019 
„Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za 
škodu“, ďalší diskusný seminár v rámci cyklu „Trnavské právnické debaty“ (séria diskusných 
seminárov venovaných aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej obci organizované 
fakultou od roku 2018). Seminár organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty. 
Prebiehal formou panelovej diskusie k vopred pripraveným modelovým prípadom zameraným na 
čiastkové otázky:  za akých podmienok má zamestnávateľ resp. v širšom zmysle principál povinnosť 
znášať škodu voči tretím stranám spôsobenú jeho pomocníkom a za akých podmienok možno hovoriť 
o spoločnej zodpovednosti za škodu uvedených a akými pravidlami sa spravuje ich následný regresný 
vzťah.  
 
 
 
Týždeň vedy a techniky 2019 (4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 28. 11. 2019 
„Rehole a rehoľníci pred a po roku 1989 v Slovenskej republike“, vedecký seminár organizovaný 
pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody. 
Účastníci sa zaoberali odpoveďami rehoľných spoločenstiev a rehoľníkov na výzvy, ktoré reholiam 
priniesli dejinné udalosti po roku 1945 a osobitne "Akcia K" v roku 1950. Významná časť podujatia 
bola venovaná právnemu rámcu, v rámci ktorého rehole pôsobia v Slovenskej republike po roku 1989 
a aj aktuálnym zmenám v kánonickom práve. 
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Trnava, 28. 11. 2019 
„Polish-Slovak Scientific Seminar on Constitutional Models of Relations between State and 
Church in Poland and Slovak Republic“, vedecký seminár, ktorý zorganizovala fakulta 
spoločne s Fakultou práva a verejnej správy Varmsko-mazurskej univerzity v Olštýne (Poľsko). 
Seminár bol venovaný problematike súčasných štátno-cirkevných vzťahov v Poľsku a na Slovensku 
ale aj v Českej republike a na Ukrajine. Účastníci sa venovali problematike ústavných princípov vo 
vzťahoch štátu a cirkví, zmluvných vzťahov medzi štátom a cirkvami, špecifického postavenia cirkví     
a náboženských spoločností v jednotlivých krajinách, druhov komunikácie medzi štátom, občianskou 
spoločnosťou a náboženskými organizáciami, taktiež problematike financovania cirkví v jednotlivých 
krajinách ako aj špecificky súčasným a historickým problémom štátno-cirkevných vzťahov v regióne 
strednej a východnej Európy.  
 
Trnava, 4. 12. 2019 
„Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku“, diskusný seminár, ktorý 
v rámci riešenia projektu fakulty VEGA č. 1/0329/19 organizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty. Témou boli druhy žalôb so zameraním na žaloby o neplatnosť 
právnych úkonov. Pozvaní hostia JUDr. Róbert Šorl, PhD., predseda Okresného súdu v Prievidzi, 
JUDr. Andrea Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR a členovia riešiteľského kolektívu 
diskutovali o posudzovaní naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách, ako aj                     
o prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právnych úkonov v špecifických prípadoch (situácie 
odstúpenia od zmluvy, resp. dovolania sa relatívnej neplatnosti, pokiaľ ešte nebol povolený vklad 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). V rámci diskusie prezentovali závery a podnety riešeného 
výskumného projektu.  
 
Trnava, 12. 12. 2019 
„Most z chudoby“, workshop pre zamestnancov a pedagógov fakulty. Lektorom workshopu bol 
RNDr. Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Workshop bol zameraný na 
ekonomické a sociálne charakteristiky chudoby a nie na rasové alebo kultúrne odlišnosti. Hlavné témy: 
princíp chudoby, mentálny model chudobnej a strednej triedy, príčiny chudoby, skryté pravidlá 
chudobnej a strednej triedy, osobné zdroje a komplexnosť riešenia chudoby.  
 
Diskusie: 
 
Trnava, 8. 3. 2019 
„Ženy v politike“, odborné podujatie zorganizované pri príležitosti Medzinárodného dňa žien spojené 
s diskusiou s poslankyňami Európskeho parlamentu. Po privítaní hostí a účastníkov dekankou fakulty 
vystúpil Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu  s prezentáciou týkajúcou sa 
uplatňovania rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Následne diskutovali poslankyne Európskeho 
parlamentu Monika Beňová, Anna Záborská a Jana Žitňanská na tému postavenia žien v spoločnosti 
a ich angažovania v politickom a celospoločenskom dianí. V rámci debaty rezonovali témy o význame 
kvót pre menej zastúpené pohlavie a témy o možných zlepšeniach postavenia žien vo verejnom 
živote.  
 
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 8. 11. 2019 
„Aktuálne otázky aplikácie noriem medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva 
súkromného a práva Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia“, okrúhly stôl 
organizovaný Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v rámci stretnutia katedier 
medzinárodného práva právnických fakúlt v SR a ČR. Odborná diskusia, na ktorej zástupcovia 
katedier riešili  aktuálne otázky aplikácie noriem medzinárodného práva a práva EÚ v oblasti ochrany 
životného prostredia. 
 
Trnava, 2. 12. 2019 
„Diskusia s doc. JUDr. Luciou Žitňanskou, PhD.“  
Akademička, štátna tajomníčka, ministerka spravodlivosti a opäť akademička. O profesionálnom 
živote doc. Žitňanskej a o ďalšom sa diskutovalo s moderátorkou fakultných diskusií  Mgr. Bc. Luciou 
Berdisovou, PhD., LL.M. Ústrednou témou diskusie bola spravodlivosť vo všetkých svojich podobách 
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a o jej výskyte tam, kde by mala dostať reálnu podobu – na súdoch. Docentka Žitňanská veľmi trefne 
označila problémy súdnictva, ktoré spočívajú v neprimeranom množstve súdnych spisov na súdoch, 
pričom z tohto dôvodu nemôžu byť zbierané ani relevantné štatistické údaje k prijatiu efektívnych 
opatrení zo strany štátu. Riešenie problému spočíva v „očiste" súdov od konaní, ktoré z povahy veci 
nemusia rozhodovať alebo ktoré sú pozostatkom predchádzajúcej právnej úpravy (napr. tzv. staré 
exekúcie). Tým by sa vytvoril transparentný systém súdnictva, kedy by ministerstvo mohlo zaostriť na 
vzniknuté aplikačné problémy oveľa flexibilnejšie, došlo by k prehodnoteniu počtu sudcov a vyšších 
súdnych úradníkov, či reorganizácii súdnej mapy. Dozvedeli sme sa aj odpovede na rôzne etické, či 
politické otázky, ale aj to, čo považuje za svoje najväčšie kariérne úspechy ale i neúspechy. Ďalšou 
výraznou témou diskusie bolo štúdium práva a jeho stav a výzvy. 
 
Trnava, 4. 12. 2019 
„Stretnutie študentov fakulty so zástupcami pacientskych organizácií“, stretnutie formou 
diskusie, ktoré organizovala fakulta v rámci projektu klinického vzdelávania. Pilotným stretnutím 
študentov so zástupcami pacientskych organizácií sa otvorila Klinika práv pacientov. Cieľom kliniky 
v  zmysle hesla ,,študenti pacientomˮ bude, že pod dohľadom supervízorky JUDr. Kataríny Fedorovej, 
PhD.  budú študenti pod dohľadom supervízora poskytovať orientáciu v právnej oblasti týkajúcej sa  
práv pacientov bojujúcim nielen so svojou chorobou, ale často aj s neochotou úradníkov, 
nedostupnosťou právnych informácií a systémovými zlyhaniami. 
Na stretnutí sa predstavila zástupkyňa Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných 
buniek, predsedníčka Trenčianskeho klubu Sclerosis Multiplex či zástupkyňa Platformy rodín detí so 
zdravotným znevýhodnením. Za pacientsku organizáciu Dom svetla predstavila JUDr. Fedorová aj 
konkrétny právny problém potreby znižovania infekčnosti pacientov s ochorením HIV, ktorí ale majú 
dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení. V rámci stretnutia vystúpili aj študenti fakulty,  ktorí už pod 
supervíziou JUDr. Fedorovej pracujú a spolužiakom potvrdili záslužnosť tejto činnosti, získavanie 
interdisciplinárneho prehľadu a praktických skúseností, budovanie sebavedomia a profesionálny 
i osobnostný rast. Vyriešením jedného prípadu môžu študenti nielen významne pomôcť osobe v zlej 
zdravotnej a často aj finančnej situácii, ale z dlhodobého horizontu môžu prispieť aj k zmene 
koncepčného myslenia pri riešení situácií, ktoré sa môžu dotknúť každého. 
 
Trnava, 6. 12. 2019 
„Sacharovova cena za slobodu myslenia“, odborná diskusia k cene Andreja Sacharova sa na 
fakulte koná každoročne. V rámci diskusie mali študenti možnosť diskutovať s poslancami Európskeho 
parlamentu  Dionýzom Hochelom a Vladimírom Bilčíkom na témy, ktoré súviseli s cenou Andreja 
Sacharova, ľudských práv ako aj postavenia Európskej únie v globálnom priestore.  
V rámci tohtoročného podujatia ocenila dekanka fakulty pána Dionýza Hochela, povereného riadením 
Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku ocenením Pacta sunt servanda, za jeho 
doterajší prínos k rozvoju spolupráce s fakultou, ako aj za jeho prínos v oblasti študentského hnutia    
v boji za demokraciu v roku 1989. 
 
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 13. 3. 2019 
„Pracovné právo SR a ČR – podobnosti a odlišnosti (pracovný čas, dovolenka, odmeňovanie)“, 
odborná prednáška JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., člena Katedry pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Predmetom prednášky bol 
výklad niektorých pracovnoprávnych inštitútov zameraný na pracovnoprávnu úpravu de lege lata         
v českom a slovenskom Zákonníku práce a ich porovnanie. 
 
Trnava, 20. 3. 2019 
„Prax vnútroštátnych orgánov štátu pre zahraničnú politiku a základy diplomacie“, odborná 
prednáška bývalého študenta a pedagóga fakulty JUDr. Jozefa Kušlitu z Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR. 
 
Trnava, 25. 3. 2019 
„Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva - problémy a paradoxy“, odborná 
prednáška prof. Sergeja Sergejeviča Avanesova, doktora filozofie, vedúceho katedry teológie 
a riaditeľa Centra humanitárnej urbanistiky Novgorodskej štátnej univerzity Jaroslava Múdreho 
v Novgorode. Hosť z Ruskej federácie sa v rámci prednášky venoval otázkam predmetu, cieľa, 
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princípov a hraníc právnej expertízy v oblasti náboženstva, ako aj vzťahom právnej, teologickej 
a religionistickej expertízy. Osobitnú pozornosť venoval problematike nábožensky motivovaného 
extrémizmu a bezpečnostným otázkam. 
 
Trnava, 26. 3. 2019 
„Aké je to byť sudkyňou Ústavného súdu Slovenskej republiky?“, odborná prednáška emeritnej 
ústavnej sudkyne JUDr. Ľudmily Gajdošíkovej, CSc., ktorá v súčasnosti pôsobí na Ústave štátu 
a práva SAV v Bratislave. JUDr. Gajdošíková  porozprávala prítomným študentom a pedagógom aké 
je to byť sudkyňou ústavného súdu, o rozhodnutiach a o systéme práce na ústavnom súde.   
 
Trnava, 26. 3. 2019 
„Postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia súdov, rozvrh 
práce) a konanie na súde 1. inštancie.“ - diskusné stretnutie a odborná prednáška JUDr. Róberta 
Šorla, PhD., predsedu Okresného súdu v Prievidzi. Hlavné témy prednášky: postavenie a práca sudcu 
1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia súdov, rozvrh práce) a konanie na súde                
1. inštancie. V rámci prednášky JUDr. Šorl študentom prezentoval modelovú prípadovú štúdiu, na 
ktorej študentom vysvetlil rôzne procesné inštitúty a ich aplikáciu v právnej praxi. Prítomní študenti sa 
aktívne zapojili do diskusie aj v kontexte výberu ich budúcej právnickej profesie.  
 
Trnava, 3. 4. 2019 
„Manipulácia a propaganda v médiách“, v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky sa konala 
odborná prednáška Mgr. Nikoly Kokiovej, absolventky odboru žurnalistika Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Vo svojej prednáške sa venovala stále aktuálnej téme obmedzenia slobody prejavu, 
konkrétne sa zamerala na problém, ktorým je „ohýbanie názoru". V úvode prednášky spomenula vznik 
samotnej žurnalistiky a objasnila dôvody jej rozvoja. Nepriamu formu moci začali noviny zosobňovať 
v období, keď sa stali „strážnym psom demokracie". Médiá sa postupne stali hlavnou ideologickou 
zbraňou propagandy. V najideálnejšom stave majú médiá politickú moc kontrolovať. Dnes však médiá 
politiku nielen kontrolujú a regulujú, ale ju aj priamo vytvárajú. Masové médiá často šíria ideológie 
politických skupín, ktorým sa zodpovedajú, resp. od ktorých sú ekonomicky závislé. Vplyv masmédií 
na spoločenské dianie sa dotýka i oblasti práva, nakoľko z výskumov vyplynulo, že sudcovia často 
rozhodujú pod tlakom verejnej mienky, ktorú prezentujú práve médiá. V závere prednášajúca 
zdôraznila myšlienku nemeckého filozofa Lessinga, ktorá hovorí o tom, že „hľadanie pravdy je 
dôležitejšie než pravda sama".  
 
Trnava, 4. 4. 2019 
„Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave“, otvorenie výstavy spojené s odbornými 
prednáškami. Na pôde fakulty sa konal v poradí už tretí „poľský deň“. Dekanka fakulty spoločne 
s mimoriadnym splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku doc. Krzysztofom 
Strzalkom v priestoroch fakulty otvorili výstavu „Poľsko - krajina pamiatok UNESCO“, ktorá priblížila 
najhodnotnejšie pamiatky na území Poľska zapísané do zoznamu UNESCO. Následne podujatie 
pokračovalo v knižnici fakulty odbornými prednáškami. Prednášku „Hlavné smerovanie poľskej 
zahraničnej politiky“ predniesol veľvyslanec Krzysztof Strzalka. Minister, radca veľvyslanectva 
Poľskej republiky na Slovensku Dr. Piotr Samerek predniesol prednášku „Židia v Poľsku. História 
a súčasnosť.“ Mons. Marián Gavenda  prednáškou na tému „Vplyv výberu Jána Pavla II. a jeho 
prvej pastoračnej návštevy v Poľsku na strednú Európu“, venoval 40. výročiu návštevy pápeža 
Jána Pavla II. v Poľsku. Na záver vystúpil so svojou prednáškou novinár a politológ Jaroslav Daniška 
na tému „Demokratické zmeny v Poľsku 1980-1989 a ich následky“, ktorou reagoval na              
30. výročie demokratických zmien v strednej Európe. Podujatie bolo zavŕšené diskusiou o súčasnom 
politickom a kultúrnom dianí v Poľsku a jeho vplyve (nielen) na strednú Európu. 
 
Trnava, 22. 10. 2019 
„Postavenie sudcu v spoločnosti“, v rámci výučby Kliniky správy súdov a výkonu súdnictva 
organizovala fakulta odbornú prednášku spojenú s diskusiou so sudcami Okresného súdu v Trnave 
JUDr. Katarínou Skubákovou, sudkyňou zaradenou na civilnom úseku a JUDr. Vincentom Szabóom, 
sudcom zaradeným na obchodnom úseku, obaja absolventi fakulty. Hlavnou témou diskusie bola 
prezentácia sudcovského povolania z viacerých aspektov – z odborného, morálneho, vrátane 
etického. Sudcovia študentom najskôr prezentovali svoju kariérnu cestu – od čias štúdia až po 
vymenovanie do funkcie. Následne sa vyjadrili aj k témam, ako je vzťah sudca a advokát, sudca 
a verejnosť, obmedzenia sudcu v osobnom živote, či výhody tohto povolania. Študenti ocenili 
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otvorenosť sudkyne a sudcu, ako aj to, že sa jednoznačne vyjadrili k aktuálnej situácii v súdnictve       
a k dôveryhodnosti justície.  
 
Trnava, 22. 10. 2019 
„Notárska činnosť", pri príležitosti „Európskeho dňa justície“, ktorý sa koná každoročne 25. októbra 
a dňa „Otvorených dní notárstiev“, ktoré organizuje Rada notárstiev Európskej únie sa na fakulte 
konala odborná prednáška notárky JUDr. Ivety Vaškovej so sídlom v Skalici a JUDr. Jozefa Kolárika, 
notárskeho kandidáta pôsobiaceho v Trnave. Hlavnými témami prednášky boli dedičské konanie, 
konanie vo veciach úschov, vidimácia (osvedčenie listín) a legalizácia (osvedčenie podpisov). Hostia 
predstavili notársku činnosť študentom formou prezentovania praktických skúseností 
notárov, upozornili  na rôzne chyby, s ktorými sa v praxi stretávajú.  
 
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 6. 11. 2019 
„Vesmírne právo: študijné a kariérne príležitosti pre študentov práva“, odborná prednáška  Mgr. 
Tomáša Hrozenského, PhD., výskumníka v European Space Policy Institut vo Viedni a predsedu OZ 
Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku. Téma: O tom, čo je vesmírne právo a o práci (najmä) 
v zahraničí v oblasti vesmírneho práva.  
 
Trnava, 7. 11. 2019 
„Spoločné problémy – spoločná reč rímskeho a občianskeho práva (Konštelácie prípadov 
k regresnému nároku ručiteľa, k náhrade škody z odstúpenia od zmluvy a „rušenie držby alebo 
už evikcia?“)“, odborná prednáška profesora Dr. Markusa Wimmera z Johannes Kepler Universität 
Linz (Rakúsko), ktorú organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty. Bola určená pre 
študentov a pedagógov fakulty. Téma: spoločná reč rímskeho a občianskeho práva. 
 
Trnava, 13. 11. 2019 
„Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov EÚ“, Katedra trestného práva a kriminológie 
fakulty zorganizovala odbornú prednášku JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA, prokurátora Úradu 
špeciálnej prokuratúry GP SR a odborného asistenta Katedry trestného práva Akadémie PZ. 
 
Trnava, 18. 11. 2019 
„Čo priniesol november 1989?“, odborná prednáška spojená s diskusiou so študentským lídrom 
Nežnej revolúcie Antonom Popovičom v rámci 30. výročia Nežnej revolúcie. Mgr. art. Anton Popovič je 
občiansky aktivista, dirigent, hudobný skladateľ a producent. Študentský líder novembrových udalostí 
sprostredkoval prítomným osobný zážitok, emócie, vnímanie a najmä odkaz tohto civilizovaného, 
vysoko solidárneho a pre celý svet inšpiratívneho politického prevratu. Jeho hlavnými aktérmi boli 
študenti, a tak vo svojom príhovore priblížil ich situáciu v novembri 1989. Avšak iba v krátkosti, aby 
následne oslovil súčasných študentov a nás ostatných, ktorí žijeme v odkaze Nežnej revolúcie, 
a musíme ho napĺňať. 
 
Trnava, 19. 11. 2019 
„November 1989... a 30 rokov slobody“, 30. výročie Nežnej revolúcie si fakulty pripomenula 
odbornou prednáškou spojenou s diskusiou s kňazom, publicistom a prekladateľom Mons. Mariánom 
Gavendom. Prítomným porozprával ako v časoch totality pôsobil v civilnom zamestnaní ako turistický 
sprievodca a zároveň sa zúčastňoval aktivít tajnej cirkvi, pomýšľajúc na kňazské povolanie, čo sa 
napokon rozhodol realizovať, a za týmto účelom emigroval do Talianska. Opísal skúsenosti života       
v emigrácii ako aj znalosť pomerov v mnohých iných krajinách nielen na európskom kontinente. 
Rozprávanie spestril aj zážitkami z turbulentných čias po revolučnej zmene, počas ktorých sa ocitol na 
rôznych pracovných postoch a stal sa účastníkom významných udalostí moderných nielen cirkevných 
dejín. Napokon sa účastníci diskusie zamýšľali nad stavom súčasnej slovenskej spoločnosti, vedy, 
zákonodarného zboru, justície, povolania právnika a poslania človeka. 
 
Trnava, 20. 11. 2019 
„Cesta k novembru 1989“, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa konala odborná prednáška 
pod vedením Mgr. Jerguša Sivoša, PhD., riaditeľa Slovenskej policajno-historickej spoločnosti so 
sídlom v Bratislave. Bola určená pre študentov a pedagógov fakulty. Hlavné motto: Odhaľ skutočnosti, 
pochop súvislosti, preži revolúciu. 
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Trnava, 21. 11. 2019 
„Ordinariáty ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Slovenskej republike a vo svete“, odborná 
prednáška z prednáškového cyklu „Právo a náboženstvo“, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty. Prednášajúcim bol ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. výskumný 
pracovník fakulty a väzenský kaplán Ordinariátu OS a OZ v SR.  
 
Trnava, 26. 11. 2019 
„Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny menia spoločnosť“, odborná prednáška 
pána Róberta Chovanculiaka, analytika INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz). 
 
Trnava, 27. 11. 2019 
„100 rokov Medzinárodnej organizácie práce“, odborná prednáška spojená s diskusiou           
JUDr. Márie Svoreňovej, právnej expertky Konfederácie odborových zväzov. Prednášku organizovala 
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty pri príležitosti stého výročia 
založenia tejto významnej organizácie.  
 
Trnava, 4. 12. 2019 
„M. R. Štefánik,  vznik Československa a jeho názory na jeho štátoprávne usporiadanie“, 
osobnosť a sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika si fakulta uctila a pripomenula odbornou 
prednáškou Mgr. Michala Kšiňana, MAS, PhD., výskumníka z Historického ústavu SAV, ktorý svoj 
doktorát získal na prestížnej parížskej Sorbonne. Publiku zaujímavo a erudovane poodhalil slovensko-
francúzsky pohľad na Štefánika, na jeho život pred I. svetovou vojnou, názory na štátoprávne 
usporiadanie Československa ako aj na odkaz jeho života po náhlej smrti v roku 1919. Prednášajúci 
priblížil jeho charizmatickú osobnosť, romantického ducha, pokrokové, strategické a globálne myslenie 
a jeho neoceniteľný prínos pre vznik prvej ČSR. Astronóm, cestovateľ, zakladateľ observatória 
a meteorologickej stanice, priekopník bezdrôtovej telegrafie, letec, organizátor československých légií, 
diplomat, politik, bojovník za právo na sebaurčenie národov a autonómiu Slovenska, generál 
francúzskej armády... to všetko a ešte viac bol Milan Rastislav Štefánik.  
 
Trnava, 16. 12. 2019 
„Archives of the Roman Catholic Church in Poland“, odborná prednáška prof. Dr. hab Mieczyslawa 
Rózańskeho z Varmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne o súčasnom stave archívov rímskokatolíckej 
cirkvi v Poľsku. V rámci svojho výskumného pobytu na Slovensku prof. Rózańsky navštívil aj viacero 
slovenských cirkevných archívov a na báze svojho výskumu následne ponúkol najmä pracovníkom 
Ústavu pre právne otázky fakulty a ich diplomantom prednášku nielen o stave archívov v Poľsku 
a čiastočne aj na Slovensku z historického pohľadu, ale aj o ich postavení na priesečníku sekulárneho 
a kánonického práva. 
 
 
Iné evidované podujatia: 
 
Trnava, 5. 4. 2019 
„Naši absolventi v štátnej službe“, neformálne pravidelné stretnutie absolventov fakulty.  
Téma tohtoročného stretnutia absolventov fakulty, z ktorého sa už stala pekná tradícia, bola „Naši 
absolventi v štátnej správe“. Aj keď boli pozvaní všetci absolventi, vyučujúci, výskumní pracovníci, 
zamestnanci i priatelia fakulty, zvláštnym hosťom bol absolvent JUDr. Peter Rohaľ, PhD., generálny 
riaditeľ Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky. Stretnutie otvorila dekanka fakulty 
a vyzvala najmä čerstvých absolventov, aby nielen zhodnotili svoju pripravenosť na povolanie, ktoré 
vykonávajú, ale aj výučbový proces a navrhli zlepšenia. Po zaujímavej diskusii nasledovalo 
rozprávanie legislatívca JUDr. Petra Rohaľa, PhD. o zúročení teoretických poznatkov v praxi,              
a o cennej praxi, ktorú nadobúdal už počas štúdií. 
 
Bratislava, 1. – 5. 7. 2019 
„Letná škola medzinárodného práva 2019“.  Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri 
SAV, ELSA Slovensko a Právnické fakulty UK v Bratislave, UK v Prahe a Trnavskej univerzity 
v Trnave zorganizovali  v poradí už 5. ročník letnej školy medzinárodného práva na pôde Právnickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jubilejný piaty ročník bol zameraný na aktuálne otázky 
medzinárodného práva  a aplikačnú prax. Projekt letnej školy má dlhoročný slovensko-český rozmer, 
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prihlásiť sa mohli študenti zo SR a ČR (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo 
český jazyk). Lektormi letnej školy boli kvalifikovaní odborníci vybraní najmä z praxe (rezorty 
diplomacie SR a ČR, katedry medzinárodného práva, medzinárodné organizácie). 35 účastníkom       
a účastníčkam zo všetkých slovenských a českých právnických fakúlt, 19 domácim a zahraničným 
lektorom a lektorkám spolu s organizátormi sa podarilo počas týždňa vytvoriť kreatívnu, odbornú         
a zároveň uvoľnenú priateľskú atmosféru. 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 neformálnej atmosfére. 
 
Trnava, 10. 10. 2019 
„Deň právnickej fakulty“, tradičné vedecké a spoločenské stretnutie študentov, členov akademickej 
obce, zamestnancov a priateľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Hosťami 
tohtoročného stretnutia boli predseda samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, riaditeľka zariadenia 
núdzového bývania pre ženy v Dolnej Krupej Mgr. Zuzana Kováčová, riaditeľ reedukačného centra 
Trstín Mgr. Miloš Blaško a riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Pečeňadoch Mgr. Eva Martinkovičová. 
Všetkých prítomných privítala a podujatie otvorila dekanka fakulty prof. Olšovská a prorektorka 
univerzity JUDr. Nevolná. Moderátorom podujatia bol prodekan fakulty JUDr. Dobrovodský. Trnavský 
župan vo svojom príhovore zdôraznil právo ako trvalý princíp pri budovaní lepšieho Slovenska, 
v ktorom budú dôležité aj morálka a etika. Predstavil najnovšie úsilia Trnavského samosprávneho 
kraja. Druhá časť podujatia bola venovaná predovšetkým otázkam rodinného práva a praktickým 
problémom v živote rodín, matiek, detí a mládeže. Profesionáli z vyššie uvedených zariadení, ktoré 
každoročne otvárajú dvere aj pre exkurzie študentov našej právnickej fakulty, nielen porozprávali 
o prepojení práva a praxe a svojich skúsenostiach, ale aj o ľudskej dôstojnosti, hodnote rodiny 
a dôležitosti spájania síl jednotlivých odborníkov pre pomoc človeku. Hostí napokon dekanka fakulty 
odmenila pamätnou medailou fakulty. Nasledoval kultúrny program a spoločenské stretnutie 
akademickej obce fakulty. 
 
Trnava, 6. 11. 2019 
„Poď si vybrať kliniku do ďalšieho ročníka“, neformálne stretnutie študentov a supervízorov 
kliník za účelom výmeny skúseností a poznatkov z klinického vzdelávania na fakulte. Špeciálne 
podujatie, ktorého cieľom bolo priblížiť študentom ponuku a obsah jednotlivých kliník, oboznámiť ich 
so spôsobom práce a nadobudnutými poznatkami po ich absolvovaní. Klinické vzdelávanie je jedným 
zo spôsobov previazania teoretických poznatkov s praktickými zručnosťami a na fakulte sa teší čoraz 
väčšej popularite zo strany študentov. Študenti mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o Klinike 
ochrany zamestnancov, Klinike antidiskriminačného práva, Klinike občianskej spoločnosti, Klinike 
advokácie, Klinike obchodného práva, Klinike azylového práva, Klinike penitenciárnej starostlivosti, 
Právnej klinike pre občanov mesta Trnava, Klinike trestného práva či Klinike súdnej praxe. Fakulta má 
v pláne ešte viac rozšíriť ponuku týchto praktických predmetov napríklad aj o Kliniku práv pacientov, 
na ktorej  budú môcť študenti nadobudnúť praktické zručnosti, ale súčasne môžu pomôcť tým, ktorí to 
potrebujú. 
 
Trnava, 14. 11. 2019 
„Premietanie filmu „Medzi nami“ (2016) spojené s diskusiou“, aj uvedením filmu „Medzi nami“ 
režisérky Zuzany Límovej nastala v spoločnosti diskusia k stavu pôrodníctva na Slovensku. 
V novembri 2019 režisérka osobne predstavila tento film aj na pôde našej fakulty. Po filme sa 
konala diskusia s režisérkou dokumentu a ľudskoprávnou expertkou Mgr. Jankou Debrecéniovou, 
PhD. zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Zuzana Límová v diskusii odhalila aké 
problémy pri distribúcii filmu vznikli (zákaz premietania od nemocnice) a ako s nimi pomohli práve 
právničky a právnici. Mgr. Debrecéniová najmä porovnávala pôrodné praktiky zachytené vo filme        
s ľudskoprávnymi štandardami. Poukázala aj na správu osobitnej spravodajkyne OSN proti násiliu na 
ženách, ktorá na nedodržiavanie reprodukčných práv žien upozornila. 
 
Trnava, 19. 11. 2019 
„Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre stredoškolákov“, fakulta aj v roku 2019 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.  
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Trnava, 19. 11. 2019 
„Simulovaný súdny spor“ organizovaný Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty 
a študentskou organizáciou ELSA v rámci výučby predmetu Prípadové štúdiu z civilného procesu. 
Simulovaný súdny spor bol vedený podpredsedom Krajského súdu v Trnave Mgr. Michalom Novotným  
vo fakultnej súdnej sieni. Po pojednávaní nasledovala odborná diskusia.  
 
 
 
Ostatné podujatia: 
 
Trnava, 22. 1. 2019 a 21. 3. 2019 
„Kurz poskytovania prvej pomoc“, vedenie fakulty zorganizovalo pre zamestnancov a pedagógov 
fakulty kurz, ktorý bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre 
poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie najmä pri život ohrozujúcich úrazoch 
a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách. Lektorom kurzu bol prof. MUDr. Oto 
Masár, PhD., prednosta Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave.  
 
Trnava, 26. 6. 2019 
„Stretnutie Akademickej obce TU, Právnickej fakulty“ - už tradične sa pri príležitosti ukončenia 
akademického roka konalo stretnutie pedagógov a zamestnancov fakulty. Dekanka fakulty zhodnotila 
priebeh uplynulého akademického roka, najmä výučbu v bakalárskom, magisterskom                          
a doktorandskom štúdiu, priebežné a záverečné hodnotenie ako aj prijímacie skúšky. Veľká pozornosť 
bola venovaná vedeckej činnosti, predovšetkým projektom a publikačným výsledkom. Všetkým 
prítomným poďakovala za ich celoročné úsilie a zaželala im načerpanie nových síl počas prázdnin. 
Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie dvoch jubilantov, prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. a prof. 
JUDr. Petra Mosného, CSc., ktorým boli odovzdané knižné pocty. Ďalší pracovníci boli ocenení 
pamätnou medailou fakulty Pacta sunt servanda. 
 
Trnava, 28. 9. 2019 
„Stretnutie akademickej obce so študentmi externého štúdia fakulty“, prvé stretnutie 
akademickej obce fakulty v novom akademickom roku 2019/2020, ktoré bolo zamerané na externé 
štúdium. Podujatie otvorila dekanka fakulty, ktorá študentom predstavila vedenie fakulty a portfóliá 
jednotlivých prodekanov. Podujatia sa zúčastnila aj prorektorka Trnavskej univerzity pre vzdelávanie, 
akreditáciu a kvalitu JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Jadrom stretnutia bola podrobná diskusia                
o externom štúdiu na fakulte.  
 
Trnava, 19. 11. 2019 
„Deň študentstva: Študentská kaviareň – na koláčik s dekankou“, fakulta zorganizovala 
neformálne podujatie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a Dňa študentstva ako ďalšie zo 
série podujatí. Ako napovedá už samotný názov, priestor fakulty sa 19. novembra premenil na 
príjemnú kaviareň, v ktorej mali študenti možnosť pri výbornej káve od profesionálneho baristu a pri 
chutných koláčikoch diskutovať s dekankou fakulty, prítomnými pedagógmi, či sami medzi sebou 
o štúdiu na právnickej fakulte. Diskusia prebiehala v tematicky zmenenom priestore, vyzdobenom 
dobovými fotografiami a novinovými výstrižkami z novembra a decembra 1989, pri ktorých mali 
študenti možnosť lepšie a autentickejšie sa vcítiť do udalostí, ktoré sme si pripomenuli.  
 
Trnava, 12. 12. 2019 
„Vianočné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave“, ako každý rok sa 
v priestoroch fakulty konalo  vianočné stretnutie pedagógov a zamestnancov fakulty. Stretnutie 
otvorila dekanka fakulty, ktorá prítomným zamestnancom poďakovala za prácu počas roka a zaželala 
mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v novom roku 2020. Stretnutia sa zúčastnil aj nový rektor 
Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik, ktorý taktiež všetkým zaželal mnoho úspechov a síl      
v nadchádzajúcom období. Napokon sa prítomným prihovoril emeritný rektor, ktorý je kmeňovým 
zamestnancom fakulty. Podobne ako nový rektor, pripomenul zmeny súvisiace s novou Akreditačnou 
agentúrou a novými postupmi hodnotenia vysokoškolského vzdelávania a vedeckej činnosti na 
slovenských univerzitách. Následná diskusia napokon zostala koncentrovaná na nastolenú 
problematiku zlepšovania kvality vzdelávania a vedy na vysokých školách v Slovenskej republike. 



16 
 

 
Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2019 

v porovnaní s rokom 2018 zobrazuje nasledujúca tabuľka:   

 

 
 
 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 

1. Charakteristika a organizácia štúdia 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2019 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 odborný profil. V roku 2019 
poskytoval bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 62 povinne voliteľných predmetov 
a 59 výberových predmetov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov       
v cudzom jazyku, v roku 2019 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 2019 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 a II, Klinika obecnej samosprávy, Klinika správneho 
súdnictva, Klinika trestného konania, Klinika práva sociálneho zabezpečenia, Klinika penitenciárnej 
starostlivosti, Klinika spravodajských služieb, Klinika ochrany zamestnancov, Klinika obchodného 
práva, Klinika ochrany práv detí, Klinika ochrany spotrebiteľa, Klinika občianskej spoločnosti, Klinika 
negociácií zmlúv, Klinika trestného práva, Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania, Klinika 
výkonu súdnictva a správy súdov, Klinika trestného práva. V spolupráci s mestom Trnava fakulta 
realizuje Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I a II. Okrem toho fakulta podporuje orientáciu 
študentov na prax aj prostredníctvom jednotlivých právnych kliník, realizovaných formou  
krátkodobých individuálnych stáží na jednotlivých orgánoch verejnej správy alebo v oblasti súdnictva 
(stáže na Krajskom súde v Trnave a  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.).  

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
sympóziá a 
konferencie  

Vedecké 
sympóziá, 
odborné 
a vedecké 
konferencie    

Odborné 
semináre, 
workshopy 
a diskusie 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
podujatia 

 
Spolu 
 

2018 10 4 11 22 7 54 

2019 16 8 11 20 7 62 
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1.1 Bakalársky študijný program 
 

Štúdium v bakalárskom študijnom programe je na fakulte kreditové jednoodborové štúdium      
v študijnom odbore 30. právo.  

V roku 2019 bol realizovaný 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 30. právo. 

V roku 2019 sa uskutočňoval 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 2019 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v piatich 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) a v odbore Občianske právo (3.4.11.). 

Od 1. 9. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z o sústave 
študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá ustanovila študijné odbory, v ktorých môžu vysoké 
školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. V zmysle uvedenej vyhlášky boli hore uvedené 
študijné právne odbory nahradené jedným študijný odborom 30. Právo. 

 

 

2. Študenti a ich štruktúra  

 

V  roku 2019 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom 936 študentov, 
a to 711 študentov v dennej forme štúdia a 225 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 
stavu ku dňu 31.10. 2019. 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 2019 na fakulte študovalo 566 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 
443 študentov v dennej forme štúdia a 123 študentov v externej forme štúdia.  

Zo štúdia bolo počas roka 2019 vylúčených pre neprospech 76 študentov, z toho 43 študentov 
dennej formy štúdia a 33 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 11 študentov dennej 
formy štúdia a 10 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo deväť študentov 
dennej formy štúdia a osem študentov externej formy štúdia. 

V roku 2019 štúdium úspešne ukončilo spolu 125 študentov bakalárskeho študijného 
programu, z toho 119 študentov dennej formy štúdia a šesť študentov externej formy štúdia. 

 

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

V roku 2019 na fakulte študovalo 320 študentov magisterského študijného programu, z toho 
257 študentov v dennej forme štúdia a 63 študentov v externej forme štúdia.  

 V priebehu roka 2019 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 12 študentov dennej formy 
štúdia a šesť študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechali dvaja študenti dennej formy štúdia 
a päť študentov externej formy štúdia. Počas roka 2019 štúdium prerušilo šesť študentov dennej formy 
štúdia a traja študenti externej formy štúdia. 

Štúdium v  roku 2019 úspešne ukončilo spolu 129 študentov, z toho v dennej forme štúdia  
100 študentov a v externej forme štúdia 29 študentov.  

 

2.3 Doktorandský študijný program  

V roku 2019 študovalo na fakulte celkom 11 doktorandov v dennej forme štúdia                  
a 39 doktorandov v externej forme štúdia, spolu 50 doktorandov.  

V priebehu roka 2019 štúdium prerušili piati študenti v externej forme štúdia a dvaja študenti 
dennej formy štúdia, traja študenti externej formy štúdia zanechali štúdium, jeden študent v externej 
forme štúdia bol vylúčený pre nesplnenie podmienok. 

V roku 2019 sa na fakulte uskutočnili štyri obhajoby dizertačných prác doktorandov dennej 
formy štúdia a celkovo 16 obhajob dizertačných prác, z toho v študijnom programe: Trestné právo 
sedem obhajob, Teória a dejiny štátu a práva štyri obhajoby, Pracovné právo dve obhajoby, 
Občianske právo dve obhajoby a Ústavné právo jedna obhajoba. 

Dizertačnú skúšku v roku 2019 vykonalo päť doktorandov v dennej forme štúdia a celkovo     
15 doktorandov, z toho v študijnom programe: Trestné právo osem doktorandov, Teória a dejiny štátu 
a práva dvaja doktorandi, Ústavné právo dvaja doktorandi, Pracovné právo dvaja doktorandi 
a Občianske právo jeden doktorand.  

 

2.4 Rigorózne skúšky  

V  roku 2019 bolo prijatých 83 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu 
odovzdalo 99 uchádzačov. Celkovo 79 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. Najviac uchádzačov úspešne 
vykonalo rigoróznu skúšku v študijných odboroch Trestné právo (34 uchádzačov), Obchodné právo 
(20 uchádzačov) a Občianske právo (17 uchádzačov). 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). 

 

 

3. Akademická mobilita študentov 

 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2019 
 

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. 
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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 2019 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 2019. 

Od začiatku kalendárneho roka 2019 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom           
21 našich študentov. 

Na našej fakulte študovali celkom piati zahraniční študenti počas roka 2019 – dvaja študenti    
z Malty v rámci programu ERASMUS+ KA103, traja študenti z Ruskej federácie v rámci programu 
ERASMUS+ KA107 a dvaja študenti z Ruskej federácie mimo štipendijného programu. 
 
 
 

4. Prijímacie konanie 

 

4.1  Bakalársky študijný program 

Do prijímacieho konania sa v roku 2019 prihlásilo 314 uchádzačov na dennú formu štúdia   
a 79 uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2019/2020.  

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 2019/2020 celkom 344 uchádzačov v bakalárskom 
študijnom programe, z toho 277 uchádzačov na dennú formu štúdia a 67 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   
o vysokých školách, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 262 študentov, z toho 200 študentov do dennej formy 
štúdia a 62 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 76 % 
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 162 uchádzačov, z toho 141 uchádzačov na dennú 
formu štúdia a 21 uchádzačov na externú formu štúdia.  
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Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 152 uchádzačov, z toho 132 uchádzačov na dennú formu štúdia         
a 20 uchádzačov na externú formu štúdia. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 143 študentov, z toho 124 študentov do dennej formy 
štúdia a 19 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 94 % 
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 
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 2019 prihlásilo            
15 uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2019/2020. Na základe výsledkov tohto 
prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe deväť 
uchádzačov, z toho dvaja uchádzači na dennú formu štúdia a sedem uchádzačov na externú formu 
štúdia.  

Na dennú formu štúdia sa zapísali dvaja študenti, na externú formu štúdia šesť študentov. 
Podiel zapísaných študentov predstavuje 88,9 % z celkového počtu prijatých študentov. 

 

 

5. Absolventi vysokoškolského štúdia 

 

V bakalárskom študijnom programe v roku 2019 štúdium úspešne ukončilo spolu                 
125 študentov, z toho 119 študentov dennej formy štúdia a šesť študentov externej formy štúdia. 

V magisterskom študijnom programe v  roku 2019 štúdium úspešne ukončilo spolu              
129 študentov, z toho v dennej forme štúdia 100 študentov a v externej forme štúdia 29 študentov.  

V rámci doktorandského študijného programu v roku 2019 na fakulte po obhajobe dizertačnej 
práce úspešne ukončilo štúdium 16 doktorandov, z toho štyria doktorandi dennej formy štúdia        
a 12 doktorandov externej formy štúdia. 
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6. Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

 
V rámci svojho vysokoškolského štúdia sa študenti a študentky aktívne podieľajú aj na 

rôznych vedeckých a odborných aktivitách doma alebo v zahraničí. Medzi zaujímavé úspechy 
študentov a študentiek patria nasledovné: 
Bc. Michal Tomin – študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník             
2. stupeň, denná forma štúdia sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii „Vesmírne právo“, ktorú 
organizovala Európska vesmírna agentúra a Univerzita v Messine na Sicílii. Na tejto konferencii získal 
ocenenie za najlepší projekt. 
Zúčastnil sa aj na akademickom podujatí Letná škola medzinárodného práva, ktorú zorganizovala 
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo v spolupráci s ELSA Slovensko a Právnickou fakultou 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
V celoslovenskom kole súťaže „Simulovaný trestný proces 2019“ sa umiestnil na 1. mieste. 
 
Bc. Juraj Valentovič - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník         
2. stupeň, denná forma štúdia sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii „Vesmírne právo“, ktorú 
organizovala Európska vesmírna agentúra a Univerzita v Messine na Sicílii.  
 
Bc. Simona Salajová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník     
2. stupeň, denná forma štúdia sa umiestnila na 2. mieste v esejistickej súťaži, ktorú vyhlásila 
spoločnosť VIA IURIS na tému „Problémy a výzvy právneho štátu na Slovensku“. 
Zúčastnila sa na akademickom podujatí Letná škola medzinárodného práva, ktorú zorganizovala 
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo v spolupráci s ELSA Slovensko a Právnickou fakultou 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bc. Patrícia Urdzíková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník   
2. stupeň, denná forma štúdia sa zúčastnila na akademickom podujatí Letná škola medzinárodného 
práva, ktorú zorganizovala Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo v spolupráci s ELSA 
Slovensko a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bc. Ingrid Vargová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník        
2. stupeň, denná forma štúdia sa zúčastnila na Maďarskej letnej univerzite v Karpatskej kotline 
v odbore právo, ktorú zorganizovala Univerzita Eötvös Loránd v Budapešti. 
 
Bc. Tomáš Dilong - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník              
2. stupeň, denná forma štúdia úspešne absolvoval Winter School on German and European Business 
Law, ktorá sa konala na Právnickej fakulte Univerzity Júliusa Maximiliána vo Würzburgu. 
 
Tomáš Široký - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň 
denná forma štúdia sa umiestnil na 2. mieste v celoslovenskom finále súťaže „Simulovaný trestný 
proces 2019“. 
 
Bc. Mária Alena Hasáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo,          
2. ročník 2. stupeň, denná forma štúdia sa zúčastnila na odbornej stáži v Charkovskom centre 
bezplatnej právnej pomoci.  
 
 

 

7. Ocenenie študentov v rámci vysokej školy 

 
Okrem mimofakultných aktivít sa študenti a študentky aktívne zapájajú aj do vedeckého 

a odborného diania na fakulte. 
 

Mária Fančovičová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník        

1. stupeň, denná forma štúdia zorganizovala pre študentov stredných škôl workshop „Cesta do hlbín 

štúdia práva“, na ktorom predniesla aj prednášku „Všetko, čo potrebuješ vedieť na začiatku, aby si sa 

nestratil“. 
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Bc. Patrik Polakevič - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník         

2. stupeň, denná forma štúdia sa podieľal na organizácii workshopu pre študentov stredných škôl 

„Cesta do hlbín štúdia práva“. 

Bc. Mária Alena Hasáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo,          

2. ročník 2. stupeň, denná forma štúdia sa podieľala na organizácii workshopu pre študentov 

stredných škôl „Cesta do hlbín štúdia práva“. 

Bc. Katarína Močková - 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. Adam Uhaľ - 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. Nikoleta Brunovská, téma práce: Daňové trestné činy 

 

Bc. Simona Dobeková, téma práce: Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 

 

Bc. Daniela Dömenyová, téma práce: Alternatívne tresty 

 

Bc. Alžbeta Jandová, téma práce: Zviera ako predmet občianskoprávnych vzťahov 

 

Bc. Andrea Mazáňová, téma práce: Verejnosť, verejná mienka a kriminalita 

 

Bc. Alena Michalovičová, téma práce: Platobný rozkaz a Európsky platobný rozkaz v právnej úprave 

Slovenskej republiky a Českej republiky 

 

Bc. Iveta Porhinčáková, téma práce: Primeranosť pomerov v susedských vzťahoch a ich ochrana 

 

Bc. Michal Štrbáň, téma práce: Spotrebiteľský rozhodcovský súd ako garant ochrany práv 

spotrebiteľov a dodávateľov 

 

Bc. Timotej Šulek, téma práce: Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie v kontexte 

najnovšieho vývoja informačných a telekomunikačných technológií 

 

Bc. Zuzana Vépyová, téma práce: Práva osôb s obmedzenou a pozbavenou osobnou slobodou 

 
 
 
Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Petra Bobíková, téma práce: Sloboda združovania a politické strany 

Lenka Moravanská, téma práce: Proporcionalita v ústavnom práve 

Marika Trzubová, téma práce: Právne limity reagovania na rozhodnutia ÚS SR 

Zuzana Žilková, téma práce: Tvorba právneho predpisu 
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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 2019 fakulta 
ponúkla študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. 

Záujem vyvolalo aj organizovanie „Intenzívneho kurzu prípravy na prijímacie skúšky“, ktorý sa 
organizuje nad rámec „Kurzu prípravy na prijímacie skúšky“, v trvaní jedného týždňa  uskutočneného 
týždeň pred prijímacím konaním. Kurzov sa spolu zúčastnilo 88 účastníkov. 

 

 

 

V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 
VYSOKEJ ŠKOLY 

 
V roku 2019 vedeckí a pedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty aktívne participovali 

celkovo na riešení 23 výskumných projektoch, z toho na ôsmich projektoch financovaných Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), štrnástich projektoch základného výskumu Vedeckej 
edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len VEGA) 
a jednom projekte financovanom Intenational Visegrad fund. Na riešenie projektov bola v roku 2019 
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pridelená dotácia vo výške 357.529 EUR, čo je viac 
oproti minulému roku o 108.240 EUR. 

 
  

1. Projekty podporované z domácich grantových schém 
 

1.1 Projekty APVV 

 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty boli zapojení do riešenia ôsmich 
projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom znamená nárast o dva projekty.  
 Na riešenie projektov bola agentúrou pridelená dotácia vo výške 264.502 EUR, čo je o 82.162 
EUR viac v porovnaní s rokom 2018. 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, troch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2017  a zahájené 
bolo riešenie dvoch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2018. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 38 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je o  päť zamestnancov viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Do riešenia 
bolo zapojených aj 11 študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje 
pokles o dvoch študentov.  
 V roku 2019 bolo ukončené riešenie dvoch projektov a šesť projektov pokračuje v riešení aj 
v roku 2020. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2019 boli predložené dva nové návrhy na riešenie 
projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2020, 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 
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Finančná dotácia na rok 2019: 25.611 EUR 
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 2019: 20.771 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 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 2019: 42.024 EUR 
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 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2019: 42.784 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 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 2019: 38.774 EUR 
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 2019: 45.212 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 

 
e) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2018 
7. 
Názov projektu: Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 
insolvenčným a trestným právom  
Číslo projektu: APVV-18-0337 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2019: 18.470 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
8. 
Názov projektu: Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)  
Číslo projektu: APVV-18-0443 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
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Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2019: 30.856 EUR 
Riešiteľský kolektív: 13 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
 

1.2 Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 
 

 V roku 2019 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia štrnástich VEGA 
projektov (dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2016, štyri projekty so začiatkom riešenia v roku 
2017, tri projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 a päť projektov so začiatkom riešenia v roku 
2019), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o tri projekty. 
 Na riešenie VEGA projektov bola Právnickej fakulte TU v Trnave v roku 2019 pridelená 
dotácia vo výške 83.891 EUR, čo je o 16.942 EUR viac  v porovnaní s rokom 2018. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 44 riešiteľov, čo je o jedného riešiteľa 
menej v porovnaní s rokom 2018. Členmi riešiteľských kolektívov bolo aj 11 študentov 
doktorandského štúdia, čo je rovnaký počet v porovnaní s rokom 2018.  
 V roku 2019 bolo ukončené riešenie piatich 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 2020 bolo predložených päť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
 
 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
1. 
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 2019: 7.071 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
2. 
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 2019: 5.629 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
3. 
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 2019: 10.392 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
4. 
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 2019: 4.511EUR 
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Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
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 2019: 4.084 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
6. 
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 2019: 5.815 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
7. 
Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 
Číslo projektu: 1/0082/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2019: 5.866 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
8. 
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 2019: 7.643 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
9. 
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 2019: 6.833 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2019 
10. 
Názov projektu: Renesancia zabudnutých a znovu objavených inštitútov dedičského práva na 
Slovensku  
Číslo projektu: 1/0018/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022 
Dotácia na rok 2019: 8.211 EUR 
 
11. 
Názov projektu: Európsky sociálny model a jeho tendencie 
Číslo projektu: 1/0081/19 
Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
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Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2019: 4.607 EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského 
 
12. 
Názov projektu: Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku 
Číslo projektu: 1/0329/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2019: 4.825 EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
13. 
Názov projektu: Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby 
Číslo projektu: 1/0535/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2019: 6.271 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
14. 
Názov projektu: Dispozície s obchodným podielom 
Číslo projektu: 1/0571/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2019: 2.133 EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 

 

2. Projekty podporené zo zahraničných grantových schém  

 

1.  
Názov projektu: Registration of Churches and Religious Societies 
Číslo projektu: 21730060 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad fund 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. ThLic. Mgr. Damian Němec, dr. 
Obdobie riešenia: 04/2018-09/2019 
Dotácia: 9.136,58 EUR 
Partnerské univerztiy: Právnická fakulta Katolíckej univerzity v Lubline, Poľsko; Právnická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika; Právnická fakulta Eötvös Loránd Univerzity            
v Budapešti, Maďarsko; Štátna univerzita v Užhorode, Ukrajina; Univerzita vo Viedni, Rakúsko. 
 
2.   
V rámci zverejnenej výzvy vyšehradským fondom Právnická fakulta Univerzity v Lodzi, Poľsko ako 
hlavný riešiteľ predložila návrh na riešenie projektu s  názvom ‘Workplace Whistleblowers' Protection 
in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro)”, ktorý bol v rámci hodnotiaceho procesu 
odsúhlasený na financovanie a Právnická fakulta Trnavskej univerzity sa bude podielaľ na jeho riešení 
ako partnerská organizácia.   

  

 
4. Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi 

  
Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov riešených na Právnickej fakulte 

nachádzajú svoje využitie nielen bezprostredne vo vzdelávacom procese, ale aj v podobe expertíz pre 
legislatívne orgány Slovenskej republiky.  
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5. Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 

  
Právnická fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 

 
 

6. Vnútorná grantová schéma univerzity 
  

V priebehu roka 2019 boli na fakulte riešené dva projekty v rámci vnútornej grantovej schémy 
univerzity.  
 

 

 

VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 
 

           Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mala ku koncu roka 2019 priznané práva 
uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore právo 
a to v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo, pracovné právo, 
občianske právo a teória a dejiny štátu a práva. 
 

V roku 2019 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty dve nové žiadosti, z toho jednu žiadosť 
interného uchádzača a jednu žiadosť externej uchádzačky o udelenie vedecko-pedagogického titulu 
docent. Dve habilitačné konania, ktoré začali na fakulte  v predchádzajúcom roku 2018, boli v roku 
2019 úspešne ukončené vydaním dekrétov o udelení vedecko-pedagogických titulov docent. V roku 
2019 bolo úspešne ukončené jedno inauguračné konanie internej uchádzačky a boli prijaté dve nové 
žiadosti interných uchádzačov o začatie inauguračného konania.   
 
 
Habilitačné konanie 
 
Habilitačné konania, ktoré začali ešte v roku 2018 boli ukončené vydaním dekrétov univerzity 
o udelení vedecko-pedagogických titulov docent s účinnosťou od roku 2019:  

 
- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo začalo vo februári 2018  
habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. z Právnickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. Úspešná  habilitačná prednáška a  obhajoba habilitačnej práce sa konali   
25. júna 2018. Vedecká rada fakulty v novembri 2018 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického 
titulu docent v odbore pracovné právo, habilitačné konanie bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity 
o udelení vedecko-pedagogického titulu s účinnosťou od februára 2019. 
 
- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva začalo 
v marci 2018 habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. Antonína Lojeka, Ph.D. 
z Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni. Úspešná habilitačná prednáška a obhajoba 
habilitačnej práce sa konali 29. novembra 2018. Vedecká rada fakulty v apríli 2019 rozhodla o udelení 
vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu, habilitačné konanie bolo  
ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu s účinnosťou od mája 
2019. 
 
Habilitačné konania, ktoré začali podaním žiadosti v roku 2019: 
 
- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva začalo 
v apríli 2019 habilitačné konanie externého odborného asistenta fakulty JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, 
PhD., 24. 9. 2019 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce. Vedecká rada 
fakulty, ktorá sa konala 15. 10. 2019 v tajnom hlasovaní rozhodla o neudelení vedecko-
pedagogického titulu uchádzačovi. 
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- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo začalo v októbri 2019 
habilitačné konanie externej odbornej asistentky JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. z Fakulty 
managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 nebolo konanie ukončené. 
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce boli naplánované na prelome mesiacov marec 
apríl 2020.  
 
 
 
Inauguračné konanie 
 
Inauguračné konanie, ktoré začalo ešte v roku 2018 a bolo ukončené v roku 2019:  
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo 
internej uchádzačky fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD., ktoré začalo v apríli 2018 bolo 
úspešne ukončené vymenovaním za profesorku v odbore pracovné právo prezidentom SR v marci 
2019. 
 
Inauguračné konania, ktoré začali podaním žiadosti v roku 2019: 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu 
a práva začalo podaním žiadosti  interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, 
PhD. v apríli 2019. Dňa 15. októbra 2019 sa na riadnom zasadnutí vedeckej rady fakulty konala 
inauguračná prednáška a následne vedecká rada fakulty schválila návrh inauguračnej komisie na 
vymenovanie uchádzača za profesora. Uvedený návrh bol v decembri 2019 predložený na 
prerokovanie a schválenie vo vedeckej rade univerzity, ktorej riadne zasadnutie sa bude konať        
27. 2. 2020.  

 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo 
začalo podaním žiadosti interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. v máji 2019. 
Dňa 28. novembra 2019 sa na riadnom zasadnutí vedeckej rady fakulty konala inauguračná 
prednáška a následne vedecká rada fakulty schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie 
uchádzača za profesora. Uvedený návrh bol v decembri 2019 predložený na prerokovanie 
a schválenie vo vedeckej rade univerzity, ktorej riadne zasadnutie sa bude konať 27. 2. 2020.  
 
 
 

 

VII. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 
  

         V roku 2019 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 63,35 
zamestnancov, z toho 7,25 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor; 20,02 
s vedecko-pedagogickým titulom docent a 16,90 odborných asistentov a asistentov                         
a 15 administratívnych zamestnancov. 
         

Počet odborných pracovníkov sa za rok 2019 nezmenil. U administratívnych pracovníkov sa 
počet zamestnancov v roku 2019 zvýšil, pretože sa jedna zamestnankyňa vrátila z rodičovskej 
dovolenky. 

 
         V roku 2019 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených                 
18 výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho šesť na 
obsadenie funkcie profesora, jedno na obsadenie funkcie docenta a jedenásť na obsadenie 
pracovných miest odborných asistentov a asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásilo 
v priemere 1,2 uchádzača. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovného pomeru s vysokoškolskými 
učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2019 2,3 roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí 
učitelia to isté pracovné miesto na základe siedmich výberových konaní.  
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Ocenenia pedagógov fakulty v roku 2019 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

V septembri 2019 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
rektor univerzity udelil prof. Šmidovi  čestný doktorát „Doctor honoris causa“ za mimoriadny prínos         
k rozvoju vysokého školstva na Slovensku. 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

V septembri 2019 rektor Policajnej akadémie ČR v Prahe udelil prof. Šimovčekovi „Pamätný list 
rektora policajnej akadémie“ za účasť na medzinárodnej konferencii katedier trestného práva 
a dlhodobú spoluprácu. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V septembri 2019 dostala Dr. Moravčíková „Čestný diplom“ a „Medailu Fakulty práva a verejnej správy 
Varmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne“ v Poľsku za podporu spoločných aktivít medzi fakultami       
v oblasti vedy a akademickej výmeny. 

 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.  

V apríli 2019 sa doc. Deset aktívne zúčastnil 6. ročníka medzinárodnej konferencie – „6th International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts  - SGEM 2019“ vo Viedni. 
Organizátor konferencie udelil doc. Desetovi ocenenie „Best presenter Award“ – za vynikajúce 
prednesenie a obsah príspevku na tému: European Standards and Actual Issues of the Tapping in 
Slovak Criminal Procedure Law. 

 

JUDr. Marek Maslák, PhD.  

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory udelilo JUDr. Maslákovi 1. cenu v Publikačnej súťaži 
Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019 za príspevok „Postavenie pozemkového spoločenstva 
v súdnom konaní“ (v BSA č. 1-2/2019). 
 
 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách a komisiách: 
 

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

V roku 2019 sa JUDr. Dobrovodský stal členom skupiny „FLEC – Family Law in Europe Community“, 
ktorá pracuje pri Univerzite v Amsterdame (Holandsko).  

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

S účinnosťou od marca 2019 ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR vymenovala prof. 
Šimovčeka za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Agentúra je 
verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť externého zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a má sídlo v Bratislave. 

S účinnosťou od novembra 2019 ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR vymenovala        
prof. Šimovčeka za člena Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy          
(II. funkčné obdobie). 

 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Od roku 2019 sa doc. Gajdošová stala členkou Disciplinárneho senátu pri Súdnej rade SR. 
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JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.  

V júni 2019 bola JUDr. Nevolná menovaná ministrom spravodlivosti SR za kandidáta na člena 
výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta na člena výberovej komisie 
pre výberové konania a funkciu predsedu súdu. 

 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V júni 2019 sa doc. Maslen stal členom  redakčnej rady vedeckého časopisu „The Financial Law 
Working Papers“ (ISSN 2658-0284), ktorého vydavateľom je Univerzita Marie-Curie Skłodowskej 
v Lubline (Poľsko). 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V apríli 2019 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady vedeckého zahraničného časopisu 
„Vestnik of Cheliabinsk State University - Philosophy. Sociology. Culturology“ (ISSN 1994-2796), ktorý 
vydáva Čeljabinská štátna univerzita (Ruská federácia).  
 
V decembri 2019 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady nového vedeckého časopisu 
„International Scientific Journal Homiletics“, ktorý bude vydávať Štátna univerzita v Moskve (Ruská 
federácia).  
 
 
Vyžiadané prednášky: 
 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  

Doc. Gajdošová 14. 3. 2019 uskutočnila v Prešove vyžiadanú prednášku v rámci podujatia 
„Advokátske komory na Slovensku (1875-1948)“ s cieľom predstaviť dejiny advokácie na Slovensku 
s dôrazom na východné Slovensku a mesto Prešov. Téma prednášky: dejiny združovania sa 
advokátov do advokátskych komôr a zároveň predstavenie publikácie „Advokátske komory na 
Slovensku (1875-1948)“, ktorej je spoluautorkou. Organizátorom bol  Prešovský samosprávny kraj, 
Krajské múzeum v Prešove a Slovenská advokátska komora. 

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.  

Doc. Csach 18. 3. 2019 uskutočnil vyžiadané prednášky na inštitúte Viedenskej univerzity vo Viedni 
(Wirtschaftsuniversität Wien, FOWI – Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches 
Wirtschaftsrecht). Cyklus prednášok na témy: Einführung in das slowakische Privatrecht und 
Justizsystem, Einführung in das slowakische Vertragsrecht und dessen spezifische Institute (Publizität 
der Verträge mit öffentlicher Hand), Einführung in das slowakische Gesellschaftsrecht und dessen 
spezifische Institute (start-up Gesellschaften), Einfluss des österreichischen Rechts auf das 
slowakische Privatrecht.  

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

Doc. Laclavíková a doc. Švecová 28. 11. 2019 uskutočnili na Právnickej fakulte  Západočeskej 
univerzity v Plzni  vyžiadanú prednášku na tému „Starostlivosť o dieťa v podmienkach I. ČSR na 
Slovensku“. 
 
Dňa 5. decembra 2019 doc. Laclavíková a doc. Švecová uskutočnili v rámci cyklu „Prednášky 
právnych historikov“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyžiadanú prednášku 
na tému „Právnické vzdelávanie a historická právnická fakulta v Trnave“. 
 
 
Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. a prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

Dr. Moravčíková a prof. Olšovská boli členkami vedeckého výboru 3. ročníka medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 24. – 25. 5. 2019 pod názvom 
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„Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje Europejskiej: 
Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“. Fakulta bola jedným zo spoluorganizátorov spoločne 
s organizátormi -  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 a Nadácia Poľskej akadémie 
vied. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

Dr. Moravčíková okrem aktívnej účasti bola aj členkou vedeckého výboru medzinárodnej 
multidisciplinárnej konferencie na tému „The Collapse of Empires in the XXth Century: New States and 
new Identities“, ktorá sa konala v dňoch 24. – 26. 10. 2019 na Fakulte histórie a práva Arménskej 
štátnej univerzity v Jerevane.  
 
 

 

VIII.  PODPORA ŠTUDENTOV 

 

1. Sociálne štipendiá  

Sociálne štipendiá , ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom 
boli v roku 2019 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 2019 predstavovala 56 435 EUR. 
Sociálne štipendium bolo vyplatené 44 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 2019, a to tak na národnej ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2019 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 
v celkovej sume 47 205 EUR. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
predstavovali 34 450 EUR a z vlastných prostriedkov univerzity 12 755 EUR.  

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 67 študentom v dennej forme 
štúdia bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity        
64 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 

3. Ubytovanie študentov 

Keďže 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 2019  o ubytovanie požiadalo 110 
študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 131 študentov vyšších ročníkov 
bakalárskeho a magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia 
komisia zriadená na rektoráte univerzity. Od akademického roku 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 

 

5. Podpora vzdelávania 
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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 2019 fakulta zaevidovala 65 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 2019 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykového kurzu 
anglického jazyka.  

Fakulta aj v roku 2019 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. 

 Okrem uvedených sa starostlivosti o študentov venuje ak koordinátor. Funkciu Koordinátora 
pre študentov vykonáva JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

 

 

 

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.  
Vo fonde knižnice fakulty bolo ku dňu 31. 12. 2019 evidovaných 20 280 knižničných jednotiek. 
Prírastok za rok 2019 bol 977 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 388 záverečných                     
a kvalifikačných prác. 
 
 
1.2    Periodiká 

V roku 2019 knižnica fakulty odoberala 40 titulov periodík, z toho 25 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. 
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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 ku 
kolekcii právnických periodík z produkcie 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 466 knižničných jednotiek a darmi 511 k.j., 
z ktorých bolo 388 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli 
knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty (123 titulov). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 32 914,19 EUR (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom období podiel 
grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 365 knižných titulov najmä od 
renomovaných zahraničných vydavateľov. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu zakúpených ďalších 
101 titulov, prevažne učebnicovej literatúry a titulov podľa informačných listov vyučovaných 
predmetov. Celková suma za všetky informačné zdroje (knihy, periodiká, elektronické inf. zdroje) 
vynaložená fakultou v roku 2019 bola 4 483,20 €. 

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 2019 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 2019 sme do súborného katalógu Trnavskej univerzity 
prispeli 977 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 388 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 

Primárnou službou fakultnej knižnice je prezenčné vypožičiavanie dokumentov, konzultačné 
a informačné služby, informačná výchova používateľov. 

Knižnica poskytuje svoje služby prioritne interným používateľom, t. j. 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 2019 knižnica fakulty zaznamenala 2 228 registrovaných návštev. 
Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v roku 2019 počet 6 295. 
 
 
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 2019 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. 
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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 2019 miestom konania vedeckých konferencií, prednášok a iných 
odborných a spoločenských podujatí organizovaných fakultou, pričom plní funkciu integrujúceho 
spoločenského priestoru pre členov akademickej obce Právnickej fakulty TU. 
 

 

 

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 2019 fakulta venovala pozornosť priestorovému vybaveniu oddychových zón pre 
študentov fakulty, obnovila nábytkom miestnosti katedier a investovala do klimatizačných zariadení 
v miestnostiach, ktoré využíva na podujatia fakulty. 

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. V roku 2019 bola 
namontovaná plošina pre imobilných študentov. Priestory fakulty sú vybavené tak, aby ich mohli bez 
problémov využívať osoby vyžadujúce bezbariérový prístup, vrátane výťahu a vyhradeného miesta na 
parkovanie.  

 

 

XI.    MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

 

             V roku 2019 zamestnanci Právnickej fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 109 krát, z toho 
sa uskutočnilo šesť študijných pobytov v rámci programu Erasmus teacher mobility, 66 účastí na 
medzinárodných konferenciách a seminároch, 18 študijných pobytov, šesť účastí na stretnutí katedier, 
jedna účasť na letnej škole a 12 účastí na habilitačných konaniach a zasadnutiach vedeckých rád 
zahraničných právnických fakúlt. 
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Tabuľka č.1 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní 

Česká republika 58 

Rakúsko 7 

Francúzsko 1 

Taliansko 9 

Poľsko 9 

Ruská federácia 3 

Bulharsko 1 

Belgicko 3 

Švajčiarsko 1 

Andora 1 

Chorvátsko 1 

Nemecko 7 

Španielsko 4 

Srbsko 1 

Severné Macedónsko 1 

Arménsko 1 

Holandsko 1 

Spolu           109 

 
 

Tabuľka č.2 

Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní 

študijný pobyt (Erasmus teacher mobility)  6 

účasť na konferenciách, seminároch 66 

študijný pobyt 18 

stretnutie katedier 6 

letná škola 1 

účasť na zasadnutí vedeckej rady, habilitačnom 
konaní 

12 

Spolu 109 

 
 
Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych partnerstiev, 

no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných projektov na pôde 
fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce s partnerskými inštitúciami 
v zahraničí. Fakulta vychádza týmto svojim členom v ústrety najmä odbornou a finančnou podporou 
pri zabezpečovaní ich účastí na medzinárodných vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných 
seminároch, krátkodobých alebo dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí ako aj 
vyzdvihovaním aktívnej účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji 
medzinárodných vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so 
svojimi zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného 
programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným študentom 
zdokonaľovaním svojho študijného programu a zaraďovaním čoraz väčšieho počtu študijných 
predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom. 
 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
             Právnická fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 
Faculty Association (ELFA) a International Law School Association (ILSA) a od roku 2012 i členom 
Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 
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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 Vasyl Stefanyk 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 2019 nasledujúce študijné pobyty: 
JUDr. Vráblová, študijný pobyt na Univerzite v Regio Calabria, Taliansko; 
JUDr. Hlušák, študijný pobyt na univerzite v Osnabrücku, Nemecko; 
JUDr. Hrdličková, študijný pobyt na univerzite v Prahe, Česká republika; 
JUDr. Neumann, študijný pobyt na univerzite v Heidelbergu, Nemecko; 
JUDr. Hlušák, študijný pobyt na univerzite v Hamburgu, Nemecko 
 
 
Z pedagógov Právnickej fakulty absolvovali študijné pobyty: 
doc. JUDr. Vladár, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Bologni, Taliansko;  
JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Omsku, Ruská federácia; 
doc. JUDr. Križan, PhD. študijný pobyt na univerzite v Bologni, Taliansko; 
doc. JUDr. Lacko, PhD. študijný pobyt na univerzite v Bologni, Taliansko; 
doc. JUDr. Ing. Jalč, PhD.  študijný pobyt na univerzite v Regio Calabria, Taliansko; 
doc. JUDr. Szabová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Regio Calabria, Taliansko; 
prof. JUDr. Košičiarová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Burgase, Bulharsko; 
doc. JUDr. PhDr. Švecová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Brne, Česká republika; 
doc. JUDr. Laclavíková, PhD. študijný pobyt na univerzite v Brne, Česká republika; 
doc. JUDr. Vráblová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Krakowe, Poľsko; 
doc. JUDr. Vráblová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Ríme, Taliansko; 
JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Lubline, Poľsko; 
JUDr. Masárová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Belehrade, Srbsko; 
doc. JUDr. Vladár, PhD. študijný pobyt na univerzite v Seville, Španielsko; 
doc. JUDr. Vladár, PhD. študijný pobyt na univerzite v Prahe, Česká republika; 
doc. JUDr. PhDr. Švecová, PhD. študijný pobyt na univerzite v Plzni, Česká republika; 
doc. JUDr. Laclavíková, PhD. študijný pobyt na univerzite v Plzni, Česká republika; 
doc. JUDr. Csach, PhD. študijný pobyt na univerzite v Hamburgu, Nemecko. 
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XII.  SYSTÉM KVALITY 

 

V súlade so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 
a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení  a s čl. 30 Štatútu Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 27. júna 2013 Právnická fakulta používa 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. 

V rámci systému kvality sa sledujú najmä tieto kritériá 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 uvedených kritérií dosahuje Právnická fakulta TU v Trnave výborné výsledky.  

V roku 2019 sa na celo-univerzitnej úrovni uskutočnili dotazníkové prieskumy, z ktorých opäť 
vyplynulo priaznivé hodnotenie práce vedecko-pedagogických i administratívnych zamestnancov 
Právnickej fakulty TU v Trnave, ako aj celkovej úrovne vzdelávania na tejto fakulte.  

Dvakrát sa v priebehu roku 2019 uskutočnila všeobecná absolventská anketa, jedenkrát 
absolventská anketa zameraná na absolventov, ktorí skončili štúdium v AR 2016/2017 a 2017/2018,   
a jedenkrát absolventská anketa zameraná na absolventov, u ktorých od úspešného absolvovania 
štúdia uplynuli dva roky. Z uvedených ankiet vyplýva prevažná spokojnosť absolventov so štúdiom na 
Právnickej fakulte TU v Trnave.  

V roku 2019 sa uskutočnila aj predmetová anketa (2x) a anketa zameraná na kvalitu 
materiálnych, technických a informačných zdrojov. Vyjadrenia respondentov uvedených ankiet 
týkajúce sa Právnickej fakulty TU v Trnave sú prevažne pozitívne.  

Zabezpečiť kvalitu, konkurencieschopnosť a etiku vykonávaného výskumu, zvýšiť kvalitu 
výskumnej činnosti svojich zamestnancov patrí medzi dlhodobé ciele fakulty.  

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

Fakulta sa snažila podporovať účasť pedagógov fakulty na práci vo vedeckých radách, 
grémiách, rezortných komisiách, v redakčných radách, v poradných orgánoch, v legislatívnej práci. 
Podporovala účasť na medzinárodných konferenciách, vedeckých a odborných seminároch, letných 
školách doma i v zahraničí. Fakulta vytvárala podmienky pre členov katedier fakulty  na organizovanie 
medzinárodných konferencií, seminárov, prednášok na pôde fakulty, ktoré tak prispeli k vedeckému 
rastu samotných pedagógov ale aj k zviditeľneniu fakulty. 

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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
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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 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/). 


