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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 edukačné aktivíty uskutočňované na úrovni bakalárskeho, magisterského a doktorandského 
študijného programu v odbore právo, a to tak v dennej ako aj v 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 aj 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 
VYSOKEJ ŠKOLY 

 
Potreba vzájomného prepájania vedeckého výskumu a vzdelávania sa odzrkadľuje vo 

vedeckom a spoločenskom živote fakulty. Každoročne fakulta organizuje alebo spoluorganizuje 
významné podujatia, ako sú medzinárodné vedecké konferencie a kolokviá, vedecké konferencie, 
odborné semináre, workshopy, odborné diskusie, prednášky a iné vedecké a spoločenské podujatia.  

Aj v roku 2021, v čase pandemickej situácie v spoločnosti a vo svete, sa osobný kontakt  
účastníkov vedeckých a odborných podujatí fakulty opätovne preniesol do on-line priestoru.  

 
V roku 2021 fakulta v spolupráci s katedrami/ústavmi a inými organizáciami a partnermi                        

z akademického a spoločenského prostredia zorganizovala alebo spoluorganizovala 98 podujatí, z toho 
trinásť medzinárodných vedeckých konferencií a kolokvií, tri vedecké  konferencie, štyri odborné 
diskusné semináre, tri diskusie, jeden workshop a 45 odborných prednášok. Fakulta v rámci cyklu 
„Správne debaty na TU v Trnave, Právnickej fakulte“ zorganizovala šesť podujatí a v rámci cyklu 
„Truniverzitné debaty“ v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, fakulta zorganizovala deväť 
odborných prednášok spojených s diskusiou s cieľom budovania univerzitného ducha nielen na 
samotných fakultách, ale aj na univerzitnej úrovni. V roku 2021 pokračoval aj cyklus „Trnavské právnické 
debaty“, v rámci ktorého sa konal jeden odborný diskusný seminár. Fakulta v tomto roku zorganizovala 
osem podujatí v  rámci ďalšieho odborné vzdelávania študentov, pedagógov a zamestnancov fakulty, 
boli to napr. stáž pre stredoškolákov a študentov fakulty, letné školy práva, cyklus odborných kurzov   a 
prednášok zameraných na vzdelávanie a manažérske schopnosti pedagógov a zamestnancov fakulty. 
V rámci ďalších aktivít pre študentov a zamestnancov fakulty vytvorila fakulta cyklus on-line „literárnych 
večerov“. Počas troch stretnutí sa prepájali zaujímavé literárne postavy a príbehy s právnickou praxou. 
Tak ako aj po minulé roky aj v roku 2021 sa konal virtuálny „Deň právnickej fakulty“ a vianočné stretnutie 
študentov a členov akademickej obce fakulty. 

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2021 na Slovensku (8. – 14. 11. 2021) a počas 
celého mesiaca november 2021, ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, fakulta zorganizovala 26 on-line vedeckých podujatí.  

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. 

 
Organizované podujatia fakulty by sa nemohli konať bez účasti pozvaných a oslovených hostí, 

ktorí zastupujú rôzne akademické, profesijné a spoločenské organizácie doma i v zahraničí. Vzhľadom 
na úspešnú spoluprácu fakulty s týmito organizáciami, ktoré svojou účasťou prispeli ku kvalite konaných 
podujatí, sme mali možnosť zorganizovať podujatia so zástupcami napr. Institut of Hungarian Studies v 
Maďarsku, Polish Academy of Science Branch v Lubline v Poľsku, Ústavného súdu ČR,  Najvyššieho 
súdu ČR, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 
Ústavu štátu a práva SAV, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Kancelárie 
verejného ochrancu práv ČR, Najvyššieho súdu SR, Úradu špeciálnej prokuratúry SR, 
Špecializovaného trestného súdu, Národného bezpečnostného úradu SR, Generálnej prokuratúry SR, 
Slovenskej komory psychológov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 
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spravodlivosti SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, Potravinárskej komory Slovenska, Slovenského združenie pre značkové výrobky, 
Kancelárie prezidenta SR, Sociálnej poisťovne, organizácie Via Iuris, Nadácie Zastavme korupciu, 
Úradu verejnej ochrankyne práv, Agentúry OSN pre utečencov, Najvyššieho správneho súdu SR, Úradu 
na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, organizácie Správca zálohového systému, Národnej banky Slovenska, zástupcami 
Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a poslancami EP, advokátmi, notármi a zástupcami z 
právnických a iných fakúlt a univerzít zo Slovensku a  zahraničia ako napr. z ČR, Poľska, Maďarska, 
Ukrajiny a Rakúska. 

 
 

Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2021 
 
 
Medzinárodné vedecké konferencie a kolokviá:  
 
Trnava, 21.- 22. 1. 2021 
„Medzi Trianonom a retribúciou – slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu“, on-line 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú pri príležitosti stého výročia prijatia Trianonskej mierovej 
zmluvy (4. jún 1920) ako aj vyslovenia súhlasu s ňou Národným zhromaždením Československej 
republiky (28. január 1921), organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty s 
finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom konferencie 
bolo sprostredkovať názory slovenských ako aj maďarských akademikov a odborníkov z praxe nielen 
na Trianonskú zmluvu, ale aj na vzájomné slovensko-maďarské vzťahy v uplynulom storočí. 
Konferencie sa zúčastnili okrem zástupcov zo slovenských právnických fakúlt aj maďarskí kolegovia   z 
Eötvös Loránd University a Széchenyi István University, ďalej hostia z výskumného ústavu 
Magyarságkutató Intézet a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Príspevky 
zamerané tak na historicko-právny ako aj medzinárodnoprávny pohľad na danú problematiku boli 
publikované v recenzovanom zborníku. 

 
Trnava, 28. 1. 2021 
„Law and Values – Právo a hodnoty“, on-line medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala 
fakulta v spolupráci s Fakultou práva a administratívy Warmsko-Mazurskej univerzity v Olsztyne v 
Poľsku. Účastníci konferencie sa zaoberali otázkami  primeranosti obmedzovania práva na verejné 
prejavy náboženskej slobody, zvlášť v období celosvetovej pandémie, ktorú práve prežívame. Na rad 
však prišli aj iné témy, od historicko-právnych, cez otázky hodnôt v ústave, problematika profesionálnej 
etiky, otázky náboženských, morálnych a spoločenských presvedčení ako manželských prekážok, 
nechýbala téma výhrad vo svedomí či rituálnych porážok. Pozvaní vedci z Krakova, Varšavy a 
Olomouca sa tiež zaoberali problematikou hodnôt, práva a sociálnej spravodlivosti ako aj ďalšími 
oblasťami, najmä interferenciami cirkevného a sekulárneho práva.  
 
Černovice (Chernivtsi), Ukrajina,  21. 5. 2021 
„Human Rights and Public Governance“, on-line medzinárodné právnické fórum venované  téme 
ľudských práv, ktorého spoluorganizátorom bola fakulta. Podujatie spoločne zorganizovali Yuriy 
Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine), Chernivtsi Regional Council, Wismar University of 
Applied Sciences, Technology, Business and Design (Germany), Centre for East European Law, 
University of Graz (Austria), "Angel Kanchev" University of Ruse (Bulgaria), Trnava University in Trnava, 
Faculty of Law (Slovakia), Ștefan cel Mare University (Romania), Ovidius University of Constanta 
(Romania), Moldova State University (Moldova), Zaporizhzhia National University (Ukraine), University 
of the State Fiscal Service of Ukraine (Ukraine), Notary Chamber of Ukraine, Scientific Research 
Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine, 
Educational and scientific laboratory for research of problems of service law of the National Academy of 
Law Sciences of Ukraine, NGO "Association of Administrative Law Specialists" (Ukraine), NGO «Legal 
shield». Fórum bolo zároveň venované aj 30. výročiu znovuobnovenia Právnickej fakulty Národnej 
univerzity Yurija Fedkoviča v Chernivtsi. 
 
Trnava, 24. 8. 2021 
„Catholic Church in Economic and Legal Relations“, on-line slovensko-poľská vedecká konferencia, 
ktorú spoločne zorganizovali Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty  a Katedra verejného 
a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity 
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Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko). Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0170/21 pod 
názvom Medzinárodnoprávne záväzky SR v oblasti financovania Katolíckej cirkvi. Hlavné témy 
konferencie sa týkali predovšetkým majetkových a finančných záležitostí a postavenia duchovných 
Katolíckej cirkvi. Konferencie sa aktívne zúčastnili odborníci na danú problematiku z radov našich 
pedagógov ale aj pozvaní hostia z poľskej Katolíckej univerzity v Lubline (prof. Krukowski, prof. Kaleta 
a Dr. Lewandowski)  a indickej Univerzity v New Delhi (prof. Das).   
 
Trnava, 10. 9. 2021 
„Constitutional Bases of Religious Law in Slovakia and Poland“, on-line slovensko-poľské vedecké 
kolokvium, ktoré zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Účastníci podujatia 
z našej fakulty a Fakulty práva a verejnej správy Warmsko-Mazurskej univerzity v Olsztyne sa venovali 
predovšetkým axiologickým fundamentom práva na náboženskú slobodu v ústavách oboch krajín, ako 
aj princípom, na ktorých je založená spolupráca medzi štátom a cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami v Slovenskej republike a Poľskej republike.  
 
Lublin, Poľsko, 17. – 18. 9. 2021 
„Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych  w 
procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy“, on-line medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná pod čestným patronátom Ministerstva spravodlivosti Poľskej 
republiky. Hlavným organizátorom bola Právnická komisia Poľskej akadémie vied v Lubline a 
spoluorganizátormi boli okrem našej fakulty aj Združenie absolventov a priateľov Fakulty práva, 
kánonického práva a verejnej správy KUL ako aj samotná fakulta, Fakulta Práva a verejnej správy 
Univerzity Marie Curie Sklodowskej v Lubline, Nadácia Poľskej akadémie vied, Právnická fakulta 
Univerzity ministerstva vnútra vo Ľvove a Oddelenie právnych vied Vedeckej spoločnosti KUL v Lubline. 
Téme konferencie „Právna istota v oblasti slobody svedomia a náboženského vyznania v 
demokratických krajinách v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - Ukrajina – Nemecko“ sa 
za našu fakultu venovali a aktívne s príspevkami vystúpili prof. Marek Šmid, Dr. Martin Šabo a Dr. 
Michaela Moravčíková, ktorá zároveň moderovala jednu zo sekcií konferencie a podieľala sa na 
organizovaní konferencie.  
 
Smolenice, 21. – 22. 9. 2021    
„Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií“, 7. 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.  
V poradí už siedmy ročník konferencie ponúkol pohľad a diskusiu na problematiku zmlúv o prevode 
účastí na spoločnosti (východiská, účinky zmlúv), obmedzenia prevoditeľnosti účastí na spoločnosti a 
nedostatky prevodov, vecno-právne súvislosti a špecifické situácie pri prevodoch účastí na spoločnosti. 
Zazneli zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe práva obchodných spoločností zo Slovenska, 
Česka a Poľska.  
 
Smolenice, 23. – 24. 9. 2021 
„XV. Lubyho právnické dni“ na tému „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom 
práve“, pravidelná medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho, 
fakultou a Ústavom štátu a práva SAV sa  konala pri príležitosti 30. výročia vzniku Nadácie Štefana 
Lubyho už tradične na zámku v Smoleniciach. 15. ročník konferencie bol venovaný špecifickej téme 
náhrad súvisiacich s ujmou na zdraví a smrťou v súkromnom práve. Zvolená téma vyvolala značný 
záujem odbornej verejnosti a na konferencii sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, súdnej moci, 
ale aj odborníci z praxe pôsobiaci v Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, 
Českej republike a Slovensku. Konferenciu osobne otvoril spoluzakladateľ nadácie prof. JUDr. Ján 
Lazar, DrSc.. Náhrada za ujmu pri strate ľudského života patrí jednoznačne medzi témy, ktoré vzbudzujú 
rozporuplné názory a postoje. Bolo zaujímavé spoznať najnovší vývoj riešenia tejto otázky v rôznych 
národných právnych úpravách, v odbornom výskume, ako aj oboznámiť sa s najnovšou judikatúrou u 
nás aj v zahraničí. Z prednesených príspevkov jednoznačne vyplynula potreba ďalšieho vedeckého 
skúmania tohto problému, ale hlavne jeho riešenia v právnych úpravách, ako aj v súdnej praxi. Obsahom 
prednesených príspevkov bol uverejnený vo vedeckom zborníku.  
 
Krakov, Poľsko, 7. 10. 2021 
„Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe  (1918 – 1939)“ 
– on-line medzinárodná vedecká konferencia v anglickom jazyku. On-line konferencia bola 
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organizovaná v rámci riešenia medzinárodného projektu Vyšehradského fondu, na riešení ktorého sa 
podieľali právnické fakulty Jagellonskej univerzity v Krakove, Poľsko, Univerzity v Szegede, Maďarsko, 
Západočeskej univerzity v Plzni, Česká republika a Trnavskej univerzity v Trnave. Do riešenia 
medzinárodného projektu boli zapojení pedagógovia z Katedry dejín práva fakulty. Témou konferencie 
bol proces kodifikácie v krajinách V4 v medzivojnovom období. 
 
Trnava, 10. 11. 2021 
„Human Resources in the Catholic Church and Their Funding“, on-line medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky (ďalej len „TVT“) na Slovensku 2021. Ústav 
pre právne otázky náboženskej slobody fakulty organizoval konferenciu v rámci riešenia projektu VEGA 
č. 1/0170/21 v spolupráci s dlhoročným spolupracujúcim pracoviskom, Katedrou verejného a ústavného 
cirkevného práva z Inštitútu kánonického práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy 
Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku. Účastníci konferencie z oboch pracovísk sa 
venovali problematike finančného zabezpečenia duchovných a ostatných zamestnancov cirkvi. 
 
Trnava, 12. 11. 2021 
„Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve“, on-line medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná v rámci TVT 2021 Katedrou správneho práva, práva životného 
prostredia a finančného práva fakulty. Konferencia bola zameraná na autonómiu záujmových korporácií 
či už súkromnoprávnych (občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov, 
politické strany a hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, združenia obcí, konzorciá, spoločenstvá 
vlastníkov atď.) alebo verejnoprávnych. Cieľom bolo na základe medzinárodných zmlúv, ústavnoprávnej 
a zákonnej úpravy:  analyzovať právny stav týkajúci sa garancií autonómie záujmových korporácií v 
európskom právnom priestore, vysvetliť spoločné črty, načrtnúť perspektívy ďalšieho vývoja, definovať 
kľúčové zásady právnej úpravy postavenia záujmových korporácií, formulovať námety de lege ferenda 
za účelom podpory vzniku, fungovania a ochrany záujmových korporácií. Konferencie sa zúčastnili 
okrem domácich účastníkov aj zahraniční účastníci z českých, poľských a ukrajinských právnických 
fakúlt.  
 
Trnava, 16. 11. 2021 
„Actual Topics of State Ecclesiastical Law“, on-line  medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná v rámci TVT 2021. Podujatie v rámci riešenia projektu VEGA 1/01170/21 zorganizovali 
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, 
Inštitút pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a 
Teologická fakulta svätých Cyrila a Metoda Univerzity Palackého v Olomouci. Konferencia sa zamerala 
na aktuálne otázky v oblasti štátno-cirkevných vzťahov. Účastníci sa zaoberali súčasnou diskusiou o 
antidiskriminačnom práve na Ukrajine a reakciami cirkví a cirkevných predstaviteľov na ne, cirkevnou 
autonómiou, právnymi aspektmi manželstva uzatvoreného podľa kánonického práva a prienikmi medzi 
kánonickým a konfesným právom, najmä v Poľsku, ako aj problematikou náboženských symbolov vo 
verejnom priestore, najmä na školách v Českej republike. 
 
Černovice (Chernivtsi), Ukrajina,  26. 11. 2021 
„Bukovynian Autumn Administrative Readings”, on-line medzinárodná vedecká konferencia, ktorej 
spoluorgnaizátorom bola aj fakulta. Ďalšími organizátormi boli Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University (Ukraine), Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine), Yaroslav the Wise 
National University of Law (Ukraine), Zaporizhzhia National University (Ukraine), Ivan Franko National 
University of Lviv (Ukraine), National Aviation University(Ukraine), V.I. Vernadsky Taurida National 
University(Ukraine), State Tax University (Ukraine), Center for German Law (Ukraine), Centre for East 
European Law, University of Graz (Austria, "Angel Kanchev" University of Ruse (Bulgaria), Ștefan cel 
Mare University (Romania), Moldova State University (Moldova Matej Bel University in Banska Bystrica 
(Slovakia), EU project „Pravo-Justice. Členkou medzinárodnho výboru konferencie bola prof. JUDr. Mgr. 
Andrea Olšovská, PhD. a na konferencii aktívne vystúpila riaditeľka Ústavu pre právne otázky 
náboženskej slobody ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
 
 
Vedecké konferencie: 
 
Trnava, 20. 3. 2021 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty“. Tradične, v poradí už 17. rok, sa konala konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej 
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fakulty (konferencia sa pravidelne koná od roku 2005). Aj v roku 2021 sa konferencia vzhľadom na 
pandemickú situáciu konala on-line formou.  
Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: trestné právo, teória a dejiny štátu a práva a 
ústavné právo, pracovné právo a sekcia občianske právo Na on-line konferencii vystúpilo so 
zaujímavými príspevkami 30 doktorandov dennej a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými 
garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bol 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, 8. 4. 2021 
„Študentská vedecká konferencia 2021“, v poradí už XIII. ročník vedeckej konferencie študentov, 
ktorý organizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava. Vzhľadom na 
pandemickú situáciu sa konferencia konala on-line formou.  
Pravidelná konferencia bola prehliadkou študentských prác a poskytla študentom bakalárskeho a 
magisterského štúdia v oboch formách príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory a možnosť 
spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Novinkou konferencie v roku 2021 bola 
možnosť prihlásiť svoju prácu do novej sekcie fakultné kolo súťaže o najlepšiu odbornú a vedeckú prácu 
(ŠVOČ). Ďalšie už tradičné sekcie boli sekcia trestného práva, ústavného práva a teórie práva, 
správneho práva a práva životného prostredia, súkromného práva a sekcia právnych dejín.  
Príspevky študentov posúdila odborná komisia zložená z pedagógov a študentov. Z každej sekcie 
komisia vybrala najlepšie príspevky, ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky budú publikované   v 
zborníku, ktorý bude vydaný elektronicky a zverejnený na internetovej stránke fakulty.  
 
Trnava, 25.6. 2021 
„Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja“, on-line vedecká konferencia, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 
1/0269/20 pod názvom Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja. Konferencia bola 
rozdelená do troch blokov, v rámci ktorých sa účastníci venovali témam ako napr. projektové výzvy     a 
hodnotiaci proces, zmluvná podpora výskumu a realizačná fáza a výsledky projektov a ich hodnotenie, 
efektivita grantových schém. 
 
 
Diskusie, odborné debaty, workshopy, diskusné semináre: 
 
Trnava, 3. 3. 2021 
V rámci výučby predmetu Klinika právnickej žurnalistiky sa pre študentov fakulty konala on-line odborná 
diskusia na tému „Ako tvoriť zaujímavé čitateľsky pútavé texty podávajúce overené informácie, 
najmä odborného charakteru?“ Diskutujúcim bol JUDr. Viktor Vincze, absolvent Fakulty práva 
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, televízny moderátor, redaktor a novinár.   
 
Trnava, 7. 4. 2021 
„Ako oživiť dôveru v súdnictvo?“ – odborná on-line diskusia.  Fakulta v spolupráci s Nadáciou 
Zastavme korupciu zorganizovala on-line diskusiu na tému dôvery v súdnictvo. Diskutujúcimi boli JUDr. 
Eva Kováčechová, advokátka z Via Iuris, JUDr. Ján Hrubala, predseda Špecializovaného trestného 
súdu a Mgr. Lucia Berdisová, PhD. právnička a odborná asistentka fakulty. Podujatie moderovala pani 
Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu. Pozvaní hostia diskutovali na aktuálne témy 
ako napr. Čo by mali sudcovia robiť, aby si získali späť dôveru verejnosti?, Ako vidia túto situáciu 
samotní sudcovia a aká je ich sebareflexia?, Aký je ich vzťah k médiám? a Aký je názor sudcov aj ne-
sudcov na novú súdnu mapu?  
 
Trnava, 3. 11. 2011 
„Oplatí sa byť fér? (Ne)podvádzanie počas štúdia a pri písaní záverečných prác.“, on-line 
workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021. Fakulta  v spolupráci s Nadáciou 
Zastavme korupciu zorganizovala pre študentky a študentov fakulty on-line workshop, ktorý viedla 
Zuzana Vasičák Očenášová, expertka nadácie, ktorá sa téme hodnotového vzdelávania aktívne venuje. 
Účastníci diskutovali o situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť počas vysokoškolského štúdia a ktoré ich 
môžu priviesť k etickej dileme.  
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Trnava, 8. 11. 2021 
„Od januára Slovensko zálohuje“, on-line diskusný seminár v rámci Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2021, ktorý pre študentov Právnickej fakulty zorganizovala Katedra správneho práva, práva 
životného prostredia a finančného práva fakulty v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska. 
Diskusiu na aktuálne témy Prečo Slovensko zálohuje?; Ako bude fungovať zálohový systém?; Aké sú 
výhody zálohového systému“ viedla Mgr. Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu 
organizácie Správca zálohového systému. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá vytvára, financuje a 
koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku. 
 
Trnava, 27. 11. 2021 
„Uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy z pohľadu praxe Slovenského národného strediska 
pre ľudské práva“, on-line odborný seminár (webinár), ktorý v rámci TVT 2021 v spolupráci 
s Právnickou fakultou zorganizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Program podujatia 
bola zameraný na fungovanie a riešenie aktuálnych problémov v rámci SNSĽP akými sú Zásada 
rovnakého zaobchádzania zo spoločenského hľadiska;  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
ako národná inštitúcia pre ľudské práva a národný antidiskriminačný orgán. Národný a medzinárodný 
rozmer fungovania SNSĽP; Aké prípady riešilo SNSĽP? Pohľad na kazuistiku a právne možnosti SNSĽP 
v jednotlivých prípadoch.  
 
Trnava, 9. 12. 2021 
„Práca s judikatúrou – označovanie a vyhľadávanie súdnych rozhodnutí“, on-line odborný seminár 
organizovaný Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty. 
Lektorom seminára bol Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., člen katedry a asistent sudcu Najvyššieho súdu 
SR, ktorý ako odborník z praxe poskytol účastníkom seminára odborné aj praktické rady ako sa 
orientovať v súdnych rozhodnutiach.  
 
Trnava, 9. 12. 2021 
„Sacharovova cena 2021“, on-line diskusia na tému „Európsky parlament a ľudské práva“. 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s fakultou organizovali  on-
line diskusiu k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia pri príležitosti jej odovzdania, ktorú v roku 
2021 Európsky parlament udelil ruskému opozičnému a protikorupčnému aktivistovi Alexejovi 
Navaľnému. Sacharovova cena je najvyšším ocenením, ktoré od roku 1988 Európska únia udeľuje za 
prácu v oblasti boja za ľudské práva.  
Problematiku boja za ľudské práva rozberali v diskusii Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho 
parlamentu, Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky a Peter Varga, docent fakulty. Podujatie 
moderoval Lukáš Onderčanin, novinár denníka SME.  
 
Trnava, 10. 12. 2021 
„Úradná kontrola potravín: legislatíva a súdna prax“, on-line odborný seminár, ktorý v spolupráci   s 
Potravinárskou komorou Slovenska zorganizovala fakulta. Lektorom seminára bol Mgr. Samuel 
Rybnikár, PhD., odborný asistent Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného 
práva fakulty. Účastníci seminára sa zaoberali témami ako právna úprava úradnej kontroly potravín, 
pojem úradná kontrola potravín, orgány, priebeh úradnej kontroly potravín, oprávnenia inšpektorov a 
ukladanie nápravných právnych opatrení. 
 
 
Cyklus „Správne debaty“ na TU, Právnickej fakulte, 2021  
 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty počas roka 2021 v 
rámci cyklu „Správne debaty na TU v Trnave, Právnickej fakulte“ zorganizovala sériu diskusií a  
odborných diskusných seminárov pre študentky a študentov fakulty a priateľov správneho práva so 
zaujímavými hosťami pôsobiacimi v oblasti administratívneho práva a praxe. 
 
 
Trnava, 23. 3. 2021 
On-line odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s JUDr. Elenou Berthotyovou, PhD., 
predsedníčkou senátu Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a členkou Súdnej rady 
Slovenskej republiky, ktorá účastníkom debaty priblížila svoje študentské časy, kariérne začiatky a 
názor na zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Zo zúčastnených študentov boli na záver správnej 
debaty vyžrebované dve študentky, ktoré získali knihu s podpisom pani predsedníčky senátu. 
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Trnava, 26. 3. 2021 
On-line odborný diskusný seminár  v rámci cyklu „Správne debaty“  na tému „Dvojaká kvalita 
potravín“. Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva v spolupráci s 
Potravinárskou komorou Slovenska zorganizovala pre študentky a študentov fakulty diskusný seminár, 
ktorého témou bola často diskutovaná problematika dvojaká kvalita potravín. V rámci diskusií sledovanú 
problematiku priblížili odborníčka na potravinárstvo a poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová, Ing. 
Jaroslav Remža, PhD. z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prof. Ing. Jozef Golian 
Dr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej 
komory Slovenska a pán Ľubomír Tuchscher zo Slovenského združenia pre značkové výrobky. 
 
Trnava, 21. 4. 2021 
On-line odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s JUDr. Mariánom Fečíkom, prokurátorom 
netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR. Pozvaný hosť účastníkom správnej debaty priblížil 
svoje študentské časy, kariérne začiatky a predstavil tiež niektoré zaujímavé prípady na úseku katastra 
nehnuteľností, ktoré pri výkone svojej profesie riešil. Zo zúčastnených študentov bol na záver správnej 
debaty vyžrebovaný študent, ktorý získali najnovší komentár ku Katastrálnemu zákonu, ktorého 
spoluautorom je pán prokurátor. 
 
Trnava, 23. 4. 2021 
On-line odborný diskusný seminár v rámci cyklu „Správne debaty“ na tému „Éčka v potravinách“. 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva v spolupráci s Potravinárskou 
komorou Slovenska zorganizovala pre študentky a študentov fakulty ďalší diskusný seminár venovaný 
aktuálnej problematike éčok v potravinách. Diskutujúcimi boli traja odborníci na potravinárstvo, Mgr. 
Martin Venhart, PhD. zo Slovenskej akadémie vied, Ing. Eva Forrai zo Slovenského zväzu 
spracovateľov mäsa a  JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej komory Slovenska. Účastníci 
debaty dostali i odpovede na otázky Je všetka chémia škodlivá?, Na čo slúžia Éčka v potravinách? Dajú 
sa vyrobiť potraviny bez Éčok?, Ako nakupovať kvalitné potraviny a čo si všímať na etiketách?, Ako sa 
cena odráža na kvalite potravín? 
 
Trnava, 28. 4. 2021 
On-line odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD., 
verejnou ochrankyňou práv a univerzitnou profesorkou, v ktorej pani profesorka účastníkom debaty 
priblížila svoje študentské časy, prácu verejnej ochrankyne práv a jej motiváciu stať sa ňou. V diskusii 
zodpovedala študentom aj na otázky ohľadom úrovne ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. 
Na záver boli zo zúčastnených študentov vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí získali knihu s podpisom 
pani verejnej ochrankyne práv. 
 
Trnava, 5. 5. 2021 
On-line odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D. 
sudkyňou Ústavného súdu Českej republiky. Pani sudkyňa účastníkom diskusie priblížila svoje 
študentské časy a jej motiváciu stať sa sudkyňou Ústavného súdu. Venovala sa problematike rovnosti 
mužov a žien, ktorej sa venuje aj vo svojich publikáciách, vyjadrila  svoj názor na fungovanie českého 
Najvyššieho správneho súdu a zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Zo 
zúčastnených študentov boli na záver správnej debaty vyžrebovaní dvaja študenti, ktorí získali knihu  s 
podpisom pani ústavnej sudkyne. 
 
 
TRUNIVERZITNÉ DEBATY – miesto dialógu celej akademickej obce univerzity 
 
V roku 2021 Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s jej fakultami vytvorila priestor pre dialóg 
akademickej obce univerzity pod názvom TRUNIVERZITNÉ DEBATY. Debaty sú  miestom dialógu 
akademickej obce univerzity a platformou zdieľania sa učiteľov, študentov a zamestnancov našej alma 
mater a priestorom konštruktívnych diskusií, prezentáciou hodnôt a formáciou nás všetkých. Snahou 
bolo vytvoriť priestor na stretnutia nielen na svojich katedrách či fakultách, ale na univerzitnej úrovni 
zatiaľ vzhľadom na pandemickú situáciu  v on-line priestore. 
 
Trnava, 6. 5. 2021 
„Ľudia so zdravotným postihnutím medzi nami. Skutočné príbehy“ bol názov prvej on-line odbornej 
prednášky spojenej s diskusiou, ktorú zorganizovala fakulta v rámci cyklu Truniverzitné debaty. 
Prednáška JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD., LL.M., generálnej riaditeľky Sekcie sociálnej politiky na 
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Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a externej učiteľky fakulty. Debatovalo sa o závažných 
problémoch ľudí so zdravotným postihnutím, či už dospelých alebo detí, ktoré prezentovali z vlastnej 
skúsenosti aj pozvaní hostia. Diskusia odhalila ťažkosti, o ktorých mnohí ani netušili a s ktorými sa naši 
spoluobčania stretávajú a prispela k bližšiemu poznaniu tejto závažnej problematiky.  
 
Trnava, 12. 5. 2021 
„Hľadanie spravodlivosti na ministerstve spravodlivosti“, v rámci cyklu Truniverzitné debaty fakulta 
zorganizovala on-line odbornú prednášku spojenú s diskusiou k reforme súdnictva s bývalou 
pedagogičkou fakulty a súčasnou ministerskou spravodlivosti SR Mgr. Máriou Kolíkovou. Prvá časť bola 
venovaná predovšetkým reforme súdnictva, tvorbe novej súdnej mapy ako procesu, v rámci ktorého sa 
skúmala aj dopravná dostupnosť, finančná náročnosť a predpokladaná odbornosť a celková kvalita 
súdov. Osobitná pozornosť bola venovaná postaveniu Najvyššieho správneho súdu. V rámci diskusie 
sa účastníci pýtali na najaktuálnejšie otázky súvisiace s politickou kariérou ministerky, aktuálne kauzy, 
ale aj retrospektívu jej pôsobenia v rezorte spravodlivosti a vo vrcholovej politike. Nechýbali ani otázky 
týkajúce sa jej odvolávania z funkcie, prežívania politických útokov a emocionálneho i racionálneho 
vyrovnávania sa s nimi. Diskutovalo sa aj o konkrétnych otázkach možnosti znefunkčnenia parlamentu 
vzdaním sa mandátu a nenastúpením náhradníkov, dostupnosti konkrétnych (aj odvolacích) súdov, 
obmedzení a riešení v rámci protipandemických opatrení ale aj životných právnických vzorov.  
 
Trnava, 19. 5. 2021 
„Forenzné vedy a právo“, on-line prednáška spojená s diskusiou v rámci cyklu Truniverzitné debaty, 
ktorú viedol doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. z Katedry trestného práva a kriminológie fakulty, 
ktorý okrem akademickej a praktickej sféry práva pôsobí ako advokát a zároveň ako lekár - súdny 
znalec. V úvode oboznámil zúčastnených s historickým vývojom forenzných vied, ďalej v prednáške 
informoval o aktuálnych problémoch v danej oblasti, o súčasných možnostiach forenzných vied. 
Prednáška vyústila do bohatej debaty medzi zúčastnenými a lektorom.  
 
Trnava, 26. 5. 2021 
„Predmanželská zmluva, rozvod – čo Váš čaká a neminie?“, on-line odborná prednáška v rámci 
cyklu Truniverzitné debaty, ktorú pre zúčastnených pripravil a prezentoval Mgr. Peter Mészáros, PhD., 
prodekan fakulty a člen Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty. 
Prednáška bola zameraná na majetkové aspekty manželského spolužitia, ktoré sa napriek poklesu 
obľuby u Slovákov v nultých rokoch tohto storočia stáva čoraz početnejším. Značne obmedzené 
možnosti vyhnutia sa režimu spoločného majetku medzi manželmi (BSM) sú častým dôvodom pre 
spory. Spájanie hodnotových a majetkových otázok pri snahe o právnu reguláciu majetku manželov 
predstavuje obľúbenú debatnú tému, čo sa potvrdilo aj v diskusnej časti prednášky. 
 
Trnava, 3. 11. 2021 
„Hindu mythology and religious practices in India“, on-line odborná prednáška s diskusiou v rámci 
cyklu Truniverzitné debaty a konania Týždňa vedy a techniky 2021, ktorú zorganizovala fakulta pre 
všetkých študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a priateľov univerzity. 
Prednášajúca doc. Preeti D. Das (School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New 
Delhi, India) pútavo hovorila nielen o hinduistickej mytológii a náboženskej praxi v Indii, ale zároveň 
porovnávala najstaršie ázijské a európske príklady mytológií a vývoj náboženských praktík na oboch 
kontinentoch. Problematiku prepojila so súčasnou sociálnou a politickou situáciu v Indii, so zvláštnym 
dôrazom na vznik a pôsobenie pravicových radikálnych hnutí. 
 
Trnava, 24. 11. 2021 
„Crime and punishment in international politics, or on the birth of international community“, on-
line odborná prednáška spojená s diskusiou v rámci celouniverzitného cyklus prednášok Truniverzitné 
debaty a TVT 2021 zorganizovala fakulty prednášku dekana fakulty Medzinárodných vzťahov a 
politických vied zo Severo-západného inštitútu Ruskej prezidentskej akadémie národného hospodárstva 
a verejnej správy Jevgenija Nikolaeviča Roščina. Tému trestania krajín pútavým spôsobom pomocou 
analýzy udalostí a citátov svetových politikov predstavil účastníkom debaty. Diskusia sa týkala 
najnovších téz a tiež afrického kontinentu. 
 
Trnava, 25. 11. 2021 
„Opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím: zákon verzus prax“, on-line odborná prednáška 
spojená s diskusiou, ktorú fakulta organizovala v rámci cyklu podujatí Truniverzitné debaty a TVT 2021. 
Pozvaní hostia, ktorí sa profesijne aj ľudsky venujú problematike ľudí zo zdravotným postihnutím 
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Zuzana Suchová, Martin Smutný, Martina Jardeková, Katarína Brešťanská, Ľudmila Belinová a 
moderátorka JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M. diskutovali spolu s účastníkmi podujatia na aktuálnu 
tému spojenú s opatrovaním ľudí so zdravotným postihnutím.    
 
Trnava, 1. 12. 2021 
„Japanese Lessons from Natural Disasters“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou, ktorú 
fakulta organizovala v rámci cyklu podujatí Truniverzitné debaty. Prednáška bola venovaná japonským 
lekciám z prírodných katastrof. Prednášal profesor Tadaatsu Tajima, hosťujúci profesor The Research 
Institute of Moral Science and Education v Kashia a emeritný profesor Tenshi College, Sapporo. 
Objasnil špecifické geografické umiestnenie japonských ostrovov, tektonické línie, hydrológiu a 
prúdenie vetrov. Hovoril o horách a moriach, o tajfúnoch a zemetraseniach, o tom ako živly formovali 
životnú filozofiu a japonské sekulárne náboženské predstavy, ako aj o dejinách a súčasnosti Japonska. 
 
 
TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DEBATY (séria diskusných seminárov fakulty) 
 
Modra, 22. – 23. 6. 2021 
„Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v 
medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva“, on-line diskusný seminár pre 
odbornú verejnosť, ktorý organizovala v rámci cyklu Trnavské právnické debaty Katedra občianskeho a 
obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0535/19.  
Diskusný seminár bol zameraný na mimoriadne aktuálnu tému náhrady nemajetkovej ujmy 
sekundánych obetí. V rámci diskusie vystúpili okrem pedagógov fakulty aj pozvaní odborníci na danú 
problematiku napr. doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. z Právnickej fakulty UP v Olomouci, doc. JUDr. 
Petr Šustek, Ph.D. z Právnickej fakulty UK v Prahe, či ústavný sudca JUDr. Róbert Šorl, PhD. 
Diskusného seminára sa zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov z radov advokátov, právnikov 
pracujúcich v poistnom sektore, či predstaviteľov ministerstiev a štátnych orgánov, vďaka čomu bola 
diskusia na predkladané otázky mimoriadne živá a konštruktívna.  
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 12. 2. 2021 
„Písanie záverečných prác“, on-line odborná prednáška JUDr. Milana Hlušáka, PhD., odborného 
asistenta Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty, ktorú organizovala fakulta pre študentky  a 
študentov fakulty zameraná na problematiku písania záverečných prác.  
 
Trnava, február, marec 2021 
„Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva“ – cyklus on-line vzdelávacích prednášok venovaný 
profesijnej etike a etickým dilemám učiteliek a učiteľov práva viedla prednášajúca Mgr. Mgr. Lucia 
Berdisová, PhD., LL.M. z Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty, ktorá je zároveň aj vedeckou 
pracovníčkou Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave. Prvé stretnutie, ktoré sa konalo 12. 2. 2021 sa 
venovalo otázkam etického kódexu. Ďalšie stretnutie 26. 2. 2021 bolo zamerané na otázky publikovania, 
dvojitého slepého recenzného konania, spoluautorstva vedeckých diel a jeho rozmeru, hodnotenia 
študentov a hodnotenia vedeckej úrovne, neopomenuté boli aj otázky lojálnosti či falošnej solidarity. Po 
tretí raz 19. 3. 2021 sa učiteľky a učitelia Právnickej fakulty zamýšľali nad etickými dilemami, ktoré 
prináša výučba právnických predmetov, pedagogický a hodnotiaci proces, rôzne akademické aktivity 
ako aj samotné právnické povolanie. Cyklus prednášok a bohatá diskusia nepochybne prispeli k 
lepšiemu pochopeniu nastolených otázok a k skvalitneniu výučby právnickej etiky, ako aj ku skvalitneniu 
samotného vedecko-pedagogického procesu. 
 
Trnava, február, marec, apríl 2021 
 „Etické dilemy študentiek a študentov práva“, cyklus on-line vzdelávacích prednášok venovaných 
študentom fakulty na tému etické dilemy, ktoré sa konali 15. 2. 2021, 1. 3. 2021 a 13. 4. 2021. 
Prednášajúca Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. z Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty 
a Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave. Prednášky a na ne nadväzujúce diskusie o etických dilemách 
boli prostriedkom na harmonizovanie ľudských  morálnych kompasov a utriedenie si správnych 
hodnotových postojov, ktoré sú efektívne a účelné v spolupráci s vedomosťami. 
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Trnava, 19. 2. 2021 
„Ako tvoriť etické pravidlá“, ďalšia on-line odborná prednáška spojená s diskusiou venovaná 
právnickej etike. Prednášal Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý 
pracuje v Kancelárii verejného ochrancu práv Českej republiky. Podujatie moderovala Mgr. Mgr. Lucia 
Berdisová, PhD., LLM. z Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty. Tentoraz sa pedagógovia a 
študenti fakulty venovali otázkam tvorby etických pravidiel a ich uvádzania do praxe. Téma bola bohato 
ilustrovaná rôznymi vzorovými kauzami a dilemami, ktoré pri ich riešení vznikajú.  
 
Trnava, 3. 3. 2021 
V rámci výučby predmetu Klinika právnickej žurnalistiky sa pre študentov fakulty konala on-line odborná 
diskusia na tému Ako tvoriť zaujímavé čitateľsky pútavé texty podávajúce overené informácie, 
najmä odborného charakteru? Diskutujúcim bol JUDr. Viktor Vincze, absolvent Fakulty práva 
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, televízny moderátor, redaktor a novinár.   
 
Trnava, 4. 3. 2021 
„Register partnerov verejného sektora“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou s 
predsedom Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslavom Macekom. Prednášajúci priblížil myšlienku a 
genézu vzniku Registra partnerov verejného sektora ako zákonom stanoveného zoznamu údajov o 
partneroch verejného sektora. Charakterizoval subjekty verejného sektora a spôsob zapisovania. 
Témou tiež bolo overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod či automatický výmaz z registra. 
Kľúčovou časťou bol zmysel a význam registra ako takého, úskalia a problematické body, ako aj 
prognózy do budúcnosti. 
 
Trnava, 10. 3. 2021 
„Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska. Štátny príspevok 
registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na základe zákona č. 370/2019 Z. z.“, 
odborná on-line prednáška. V čase, kedy na Slovensku prebiehalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
zorganizovala fakulta prednášku ThDr. ThLic. Mgr. Martina Šaba, PhD., výskumného pracovníka 
Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty a väzenského farára z Ordinariátu Ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov SR. Dr. Šabo vo svoje prednáške objasnil podstatné náležitosti prebiehajúceho 
sčítania vo vzťahu k vnútornému vedomiu príslušnosti obyvateľov Slovenska k cirkvám a náboženským 
spoločnostiam a financovaniu cirkví a náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu. 
 
Trnava, 15. 3. 2021 
„Daňová optimalizácia“, on-line odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra trestného práva a 
kriminológie fakulty. Pozvanie na prednesenie prednášky prijal JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, 
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, ktorý študentom priblížil jednu z 
najkomplikovanejších kriminalít súčasnosti zaraďovanej do tzv. kriminality bielych golierov. Vo svojej 
prednáške sa zameral na vysvetlenie kľúčových aspektov, ktoré sú previazané s daňovou trestnou 
činnosťou, pričom poukazoval na rôzne praktické príklady a prípady zo svojej bohatej aplikačnej praxe. 
Po skončení prednášky sa konala živá diskusia, do ktorej zapojili študenti so svojimi otázkami a 
postrehmi.  
 
Trnava, 17. 3. 2021 
„Zákony biohackingu mozgu: ako na učenie, spánok a pohyb“, on-line prednáška pre študentov 
fakulty. Prednášajúcim bol Tomáš Eichler, slovenský neurogenetik pôsobiaci vo Viedenskom biocentre, 
vo svojej práci sa venuje skúmaniu mozgu a spánku genetickými metódami. 
 
Trnava, 24. 3. 2021 
„Ženy z prvých transportov“, on-line odborná prednáška. V rámci smutného 79. výročia prvého 
transportu slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora, ktorý bol vypravený zo železničnej stanice v 
Poprade 25. marca 1942 fakulta zorganizovala odbornú prednášku Mgr. Mateja Beránka, PhD. zo 
Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry: Múzeum holokaust v Seredi.  Prednášajúci 
priblížil situáciu prenasledovaných Židov v rokoch 1938 – 1941 a obmedzenia, ktoré vyplývali z 
niektorých protižidovských zákonov ako zákaz alebo radikálne oklieštenie možnosti vykonávať 
advokátske povolanie u Židov. Venoval sa tiež otázke definovania Židov podľa náboženstva a podľa 
rasy (Židovský kódex). Napokon objasnil problematiku samotných transportov a osudov žien v 
transportoch a vo vyhladzovacích táboroch. Na záver si študenti a pedagógovia mohli pozrieť medailóny 
troch žien z transportov a ich výpovede. 
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Trnava, 31. 3. 2021 
„Medieval castles and modern Servers. Cyber Security“, on-line odborná prednáška v anglickom 
jazyku. Pre študentky a študentov fakulty prednášal Dr. Christian Folini, švajčiarsky špecialista na 
počítačovú bezpečnosť. Téma prednášky: Ako sa správať v kyberpriestore, ako sa vyhnúť kyber útokom 
a ako sa môže právnik uplatniť v sektore kyberbezpečnosti. 
 
Trnava, 12. 4. 2021 
„O sociálnej poisťovni s generálnym riaditeľom Ing. Jurajom Káčerom“, on-line odborná 
prednáška spojená s diskusiou pre študentky a študentov fakulty. V rámci prednášky mali študenti 
možnosť diskutovať s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ing. Jurajom Káčerom spolu s JUDr. 
Danicou Bognárovou, riaditeľkou odboru nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v 
nezamestnanosti a garančného poistenia a s JUDr. Hedvigou Polcíkovou, vedúcou oddelenia 
legislatívy. On-line prednáška priamo z ústredia Sociálnej poisťovne priblížila študentom fungovanie 
Sociálnej poisťovne zvnútra, na podklade aktuálnych informácií z rokov 2020 a 2021, v tejto súvislosti 
nebolo možné opomenúť ani súvisiaci dopad COVID-19. Ďalej odzneli informácie o možnom uplatnení 
sa absolventa právnickej fakulty, o odvodových povinnostiach študenta a brigádach, ale aj o 
špecifických prípadoch z praxe, najmä v súvislosti s dôchodkovým, úrazovým a nemocenským 
poistením. V diskusii zaujímala študentov aj otázka o možnosti stáže v Sociálnej poisťovni. 
 
Trnava, apríl 2021 
„Syndróm vyhorenia“, on-line odborný webinár.  Vedenie fakulty zorganizovalo pre vyučujúcich  (14. 
4. 2011) a študentky a študentov fakulty (20. 4. 2021) webinár venovaný syndrómu vyhorenia. Lektorka 
PhDr. Kristína Grendová, PhD. z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave. sa vo svojom 
výklade zamerala nielen na popis syndrómu, ale predovšetkým na jeho elimináciu a prevenciu. Ponúkla 
základné zásady, ktorými je potrebné sa riadiť v snahe predísť systému vyhorenia, spočívajúce 
predovšetkým v prístupe k práce a dodržiavaní duševnej hygieny. Predstavila konkrétne zásady a 
princípy, ktorými je potrebné sa riadiť, aby nedošlo k vyčerpaniu a strate entuziazmu. 
 
Trnava, 14. 4. 2021 
„Prípad Gabčíkovo-Nagymaros – história a súčasnosť“, on-line odborná prednáška JUDr. Metoda 
Špačeka, PhD., riaditeľa Kancelárie prezidenta SR a splnomocnenca vlády SR v konaní pred 
Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. 
Prednášku zorganizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.  
 
Trnava, 15. 4. 2021 
„Znalecká činnosť v trestnom konaní“, on-line odborná prednáška s psychiatrom a súdnym znalcom 
MUDr. Svetozarom Drobom. Pozvaný hosť predstavil základy súdno-znaleckej činnosti a jej dôležitosť, 
rozoberal vzťah právnych vied a psychiatrie. V závere prednášky priblížil prípady z praxe, kedy bolo 
potreba prizvať do konania aj znalca. Prednáška bola určená pre študentov fakulty a moderoval ju 
študent práva Richard Mažonas.  
 
Trnava, 19. 4. 2021 
„Právo na informácie a ochrana utajovaných skutočností“, on-line odborná prednáška, ktorú  pre 
študentov fakulty zorganizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného 
práva fakulty. Prednášajúca kpt. JUDr. Katarína Kvasňovská, riaditeľka kancelárie Národného 
bezpečnostného úradu SR v úvode prednášky najskôr priblížila študentom základné úlohy, ktoré plní 
Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky. Následne prednášajúca vysvetlila študentom právne 
aspekty procesu bezpečnostných previerok a priblížila im napr. problematiku bezpečnostného pohovoru 
alebo právnych podmienok použitia tzv. vyšetrenia pravdovravnosti prostredníctvom polygrafu. 
 
Trnava, 22. 4. 2021 
„Morské právo v kontexte klimatických zmien a ochrany Biodiverzity“. Katedra správneho práva, 
práva životného prostredia a finančného práva fakulty pri príležitosti environmentálneho sviatku Deň 
Zeme zorganizovala pre študentky a študentov fakulty on-line odbornú prednášku. Pozvaným hosťom 
bol riaditeľ kancelárie prezidenta Slovenskej republiky JUDr. Metod Špaček, Ph.D., ktorý sa odborne  a 
vedecky venuje otázkam medzinárodného práva životného prostredia. V úvode prednášky najskôr 
priblížil študentom základné aspekty morského práva a následne uvedenú problematiku prepojil  s 
témou ochrany biodiverzity v kontexte medzinárodného práva verejného a s témou predchádzania 
klimatickým zmenám.  
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Trnava, 27. 4. 2021 
„Ako sa pripraviť na pohovor do zamestnania?“, on-line odborná prednáška Mgr. Evy Klimovej, 
prezidentky Slovenskej komory psychológov. Témou prednášky boli rady psychologičky pre budúcich 
absolventov fakulty. 
 
Trnava, 28. 4. 2021 
„Reforma justície očami novinárky Veroniky Prušovej“, on-line odborná prednáška pre študentky  
a študentov fakulty v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky. Novinárka Veronika Prušová, 
redaktorka Denníka N. priblížila tému reformy justície a v rámci diskusie odpovedala na otázky 
študentov k novinárskej práci.  
 
Trnava, 18. 5. 2021 
„Čo by ste chceli vedieť o sudcoch, ale nemali ste sa koho opýtať?“, on-line prednáška spojená  
s diskusiou  o súdnictve, sudcoch a sudkyniach ako prežívajú svoje povolanie.  Na úlohu priblížiť históriu 
a súčasnosť súdnej moci študentom a študentkám a hlavne to, aké je to byť sudkyňou sa podujala JUDr. 
Daniela Baranová sudkyňa z Okresného súdu v Prešove.   
 
Trnava, 20. 5. 2021 
„Hate Speech – prejavy nenávisti“, on-line odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra teórie 
práva a ústavného práva fakulty. Prednášajúci doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. sa pokúsil odpovedať na 
závažné spoločenské otázky: Mali by byť nenávistné prejavy zakázané?, Nie je takýto zákaz v rozpore 
so slobodou prejavu?, Nezašla snaha o kultivovanú verejnú diskusiu a politickú korektnosť priďaleko?, 
V čom sa líši americký prístup k šíreniu nenávisti od toho európskeho?, Kde v tejto debate stoja liberáli 
a konzervatívci? Je cancel culture hrozbou pre slobodu slova? 
 
Trnava, 20. 10. 2021 
„Subsidiary application of the Roman law in old Poland“, on-line odborná prednáška. V rámci 
vzájomnej spolupráce so zahraničnými univerzitami zavítala na fakultu v rámci programu ERASMUS + 
prof. Marzena Dyjakowska z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku. Počas študijného 
pobytu na Katedre rímskeho a cirkevného práva zorganizovala prednášku, v ktorej študentkám a 
študentom fakulty predstavila nové pohľady na svet práva. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. 
V prvej časti pani profesorka predstavila niekoľko prípadov zo súdnej praxe v oblasti súkromného práva. 
Druhá časť sa zaoberala aplikáciou rímskeho práva v trestnoprávnej oblasti, osobitne trestami crimen 
maiestatis a publicatio bonorum. Právna interpretácia inštitútov bola dokreslená opisom historických 
reálií z novovekého Poľska.  
 
Trnava, 3. 11. 2021 
„Vybrané problémy stipulácie / Ausgewählte Probleme der Stipulation“, on-line odborná 
prednáška Mag. Petra Jahna z Johannes Kepler Universität Linz, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2021 zorganizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty.  
 
Trnava, 4. 11. 2021 
„Diplomacia v praxi: činnosť Veľvyslanectva SR v Haagu“, on-line odborná prednáška, ktorú v 
rámci Týždňa vedy a techniky 2021 pre študentky a študentov zorganizovala Katedra medzinárodného 
práva a európskeho práva fakulty. Prednášajúci JUDr. Jozef Kušlita, prvý tajomník Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Haagu informoval o činnosti a úlohách veľvyslanectva, ktoré v súlade so 
základným poslaním diplomatických misií v zahraničí reprezentuje Slovenskú republiku v Holandskom 
kráľovstve, obhajuje jej záujmy a záujmy jej občanov. V rámci toho podporuje rozvoj bilaterálnych 
oficiálnych kontaktov na najvyššej úrovni, spoluprácu parlamentov a štátnych orgánov oboch krajín, 
obchodno-ekonomickú spoluprácu, ako aj kontakty v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, športu či 
turizmu. 
 
Trnava, 9. 11. 2021 
„Spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver na bývanie a hypotekárny úver“, on-line odborná 
prednáška, ktorú počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 zorganizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty. Prednášajúcou bola JUDr. Veronika Borkovičová z Národnej banky 
Slovenska. 
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Trnava, 10. 11. 2021 
„Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ“, on-line odborná prednáška, ktorú 
počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 zorganizovala Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty. Prednášku pre študentov fakulty na zaujímavé a aktuálne témy 
ohľadne sociálneho zabezpečenia predniesol doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., člen katedry.  
 
Trnava, 10. 11. 2021 
„Diplomatický protokol v praxi. Diplomatický protokol a etiketa“, on-line odborná prednáška, ktorú 
v rámci Týždňa vedy a techniky 2021 pre študentov fakulty zorganizovala Katedra dejín práva fakulty. 
Prednášajúcou bola Ingrid Horvay, odborníčka na  diplomatický protokol, aktuálne pôsobiaca na 
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na začiatku sa venovala témam ako 
pozdrav, predstavovanie, podávanie rúk, usádzanie či spoločenská hierarchia. Ďalej predstavila 
systémy štátneho protokolu, protokolárne poradie v SR, ústavné a úradnícke funkcie a oslovenia, tituly 
a hodnosti používané v prostredí akademickom, cirkevnom a v prostredí medzivládnych organizácií. 
Mimoriadne zaujímavá bola časť, kde študentov poučila o správnom stolovaní, zasadacom poriadku, 
spôsobe formulovania a odpovedania na pozvánky a pravidlách obliekania sa pre pánov aj dámy. 
Prednášku ukončila poukázaním na právne predpisy upravujúce problematiku diplomatického 
protokolu. V rámci diskusie odznelo viacero zaujímavých otázok a príkladov z praxe.     
 
Trnava, 11. 11. 2021 
„Otázka migrácie a utečencov v agende Rady Európy. Európsky dohovor a judikatúra ESĽP“, on-
line odborná prednáška, ktorú v rámci TVT 2021 zorganizovala Katedra medzinárodného práva a 
európskeho práva fakulty. Prednášajúcim bol JUDr. Drahoslav Štefanek, veľvyslanec, osobitný 
predstaviteľ generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov. 
 
Trnava, 11. 11. 2021 
„Green Deal and Migration (New Pact on Migration and Asylum)“, on-line odborná prednáška v 
rámci TVT 2021, ktorú v spolupráci s organizáciou International Partnerships Infopoint pri Európskej 
komisii organizovala pre študentov fakulty Katedra medzinárodného páva a európskeho práva fakulty. 
 
Trnava, 15. 11. 2021 
„Agentúra OSN pre utečencov“, on-line odborná prednáška v rámci TVT 2021, ktorú organizovala 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva  pre študentov fakulty v rámci predmetu Klinika 
azylového práva. Prednášajúca JUDr. Miroslava Pinková, predstaviteľka regionálneho úradu svetovej 
humanitárnej organizácie UNHCR v Budapešti.  
 
Trnava, 16. 11. 2021 
„Autonomní vozidla - hrozba pro odpovědnost za škodu? Aneb kdo odpovídá za škodu 
způsobenou autonomním vozidlem?“, on-line odborná prednáška v rámci TVT 2021, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty pre študentov a študentky. 
Prednášajúcim bol doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého   v 
Olomouci. 
 
Trnava, 22. 11. 2021 
„Teach for Slovakia“, on-line odborná prednáška o programe Teach for Slovakia organizovaná v rámci 
TVT 2021. Prednášajúce a účastníčky programu Lea Benková a Zuzana Sojková predstavili študentom 
fakulty dvojročný intenzívny fulltime program organizácie Teach for Slovakia, ktorý ponúka absolventom 
rôznych odborov možnosť pomôcť k systémovej zmene vzdelávania v SR. Program funguje pod záštitou 
prezidentky SR. Študenti sa v úvode dozvedeli, že až 31,4 % pätnásťročných detí na Slovensku nemá 
základnú čitateľskú gramotnosť - majú problémy s porozumením či interpretáciou textu a následne so 
zamestnaním sa. Zo štatistických údajov predstavili výsledky prieskumu OECD, podľa ktorých 
Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším vplyvom domáceho prostredia na výsledky žiakov v škole či 
fakt, že od roku 1989 sme mali dvadsaťjeden ministrov školstva, z ktorých mnohí neostali v úrade dlhšie 
ako rok. Hlavná myšlienka programu, a to zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých, je blízka aj 
fakulte, a preto organizácii Teach for Slovakia radi poskytneme priestor aj do budúcna. 
 
Trnava, 23. 11. 2021 
„Prokurátor a prokuratúra“, on-line odborná prednáška pre študentov fakulty o prokuratúre a povolaní 
prokurátora organizovaná v rámci TVT 2021 Katedrou trestného práva a kriminológie fakulty. Prednáška 
prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA na tému postavenie a 
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pôsobnosť prokurátora a jeho vzťah k ostatným štátnym orgánom (polícia, súdy, kontrolné orgány, 
medzinárodné orgány).  
 
Trnava, 24. 11. 2021 
„Verkauf und Sachbeschädigung durch Dritten im römischen und geltenden Recht / Predaj a 
neoprávnené poškodenie veci tretím v rímskom a platnom práve“, on-line odborná prednáška 
počas TVT 2021. V rámci predmetu Seminar aus römischem Schuldrecht  pre študentky a študentov 
zorganizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva prednášku profesora Markusa Wimmera z 
Johannes Kepler Universität Linz.  Ako napovedá už názov témy, obsahom prednášky boli viaceré 
prieniky moderného práva nemecky hovoriacich krajín a práva rímskeho. Problematiku z oblasti 
záväzkového práva profesor Wimmer priblížil na praktických prípadoch prostredníctvom exegézy 
fragmentov Digesta Iustiniani a pozitívnych právnych noriem.  
 
Trnava, 24. 11. 2021 
„Potrebujeme chrániť whistleblowerov?“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou v rámci 
TVT 2021. Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty zorganizovala pre študentov a študentky 
prednášku právničky Mgr. Zuzany Dlugošovej, predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti. 
 
Trnava, 24. 11. 2021 
„Akademická integrita: písať eticky“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou v rámci TVT 
2021, ktorú pre študentov a doktorandov fakulty prednášala odborná asistentka Katedry teórie práva  a 
ústavného práva a výskumná pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.. 
 
Trnava, 29. 11. 2021 
„Akademické písanie“, on-line odborná prednáška JUDr. Milana Hulšáka, PhD., odborného asistenta 
Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty organizovaná pre študentov a študentky fakulty v 
rámci TVT 2021.  
 
Trnava, 30. 11. 2021 
 „Lege artis zdravotná starostlivosť v kontexte rozhodovacej činnosti Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou“, on-line odborná prednáška v rámci TVT 2021, ktorú odprednášal JUDr. 
Pavel Štukovský z Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave.  
 
Trnava, 1. 12. 2021 
„Bürgschaft“, on-line odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva 
fakulty pre študentov fakulty. Prednášajúci Mag. Peter Jahn z Univerzity Johanna Keplera v Linzi sa   v 
prednáške venoval téme ručeniu a osobného zaisteniu majetku v rímskom práve.   
 
Trnava, 6. 12. 2021 
„Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike“, on-line odborná prednáška profesora Damiána Němca,  
z Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ČR, ktorý je zároveň aj  
výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Po rozdelení republiky v 
roku 1993 Česká republika úplne zmenila svoj prístup k registrácii cirkví, ich financovaniu a napokon aj 
k zmluvným vzťahom so Svätou stolicou. Ďalšie rozdiely a zaujímavosti, ktoré sa prejavujú v rôznych 
segmentoch spoločenského života, ako aj rôzne interakcie cirkevného a konfesného práva v Českej 
republike predstavil prednášajúcim študentom fakulty. 
 
Trnava, 10. 12. 2021 
„Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou. 
Pri príležitosti Dňa ľudských práv študenti Adriana Seková, Dominika Kuchárová a Rastislav Lalinský, 
ktorí pôsobia ako študentské pomocné vedecké sily na Katedre dejín práva fakulty, zorganizovali 
prednášku Mgr. Patrika Dubovského, PhD. z Ústavu pamäti národa. Nosné témy prednášky: o 
vyrovnávaní sa s inštitútmi totalitného režimu a úspechoch, ktoré sa v spoločnosti dosiahli po páde 
komunistického režimu; o obetiach a hrdinoch zápasu s totalitnými režimami; informácie o prijatých 
zákonoch s cieľom navodenia možnej spravodlivosti. 
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Trnava, 16. 12. 2021 
„Ako zvládať náročné obdobia a získať odolnosť?“, on-line odborná prednáška, ktorú v spolupráci 
s Filozofickou fakultou TU v Trnave zorganizovala fakulta pre študentov so špecifickými potrebami. 
Prednášajúca Mgr. Iveta Schusterová, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty TU v Trnave. 
 
 
Iné evidované odborné podujatia zamerané na ďalšie vzdelávanie: 
 
Trnava, 3. 3. 2021 
„Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre stredoškolákov“, fakulta aj v roku 2021 pripravila pre 
stredoškolákov a uchádzačov o štúdium práva jednodňovú stáž, ktorá sa vzhľadom na pandemickú 
situáciu konala on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams. Stáž poskytla pre účastníkov informácie  
z rôznych oblastí práva ako napríklad ústavného, správneho, trestného rímskeho, občianskeho práva, 
ktoré môžu využiť nielen počas štúdia, ale aj v praxi. Prednášali vysokoškolskí pedagógovia ako aj 
študenti fakulty na rôzne témy ako napr. Občianske právo vždy s vami (Od narodenia až po smrť. A 
vlastne ešte aj potom...), Význam rímskeho práva pre súčasného právnika, Územná samospráva – 
partner či rival štátu?, Trestné právo – zaujímavosti a formy jeho prejavu v bežnom živote, Každodenná 
práca budúcej právničky v prevažne mužskom svete, Hodnota slobody v akademickom prostredí, 
Trestný čin bosoráctva a čarodejníctva v slovenských právnych dejinách. Fakulta sa týmto spôsobom 
prezentovala a snažila sa napomôcť budúcim vysokoškolákom pri výbere vysokej školy.  
 
Trnava, 3. – 4. 6. 2021 
„Bez modrín“, on-line cyklus vzdelávacích prednášok pre učiteľov fakulty, ktorý zabezpečilo  Centrum 
Slniečko, n. o. Prvý deň vzdelávania bol venovaný problému psychického násilia na deťoch, nasledujúci 
deň problematike sexuálneho zneužívania detí a obchodovania s deťmi. Frekventanti sa naučili 
rozpoznať príznaky syndrómu CAN, získali vedomosti a zručnosti ako postupovať v kontakte s dieťaťom 
s cieľom jeho ochrany a zabráneniu sekundárnej viktimizácie. Podujatie bolo tiež zamerané na 
scitlivovanie v danej oblasti a na prepojenie s právnou praxou. 
 
Trnava, mesiac jún 2021 
„Manažérska akadémia“, počas mesiaca jún 2021 pripravilo vedenie fakulty pre zamestnancov a 
pedagógov fakulty sériu on-line odborných vzdelávacích podujatí zameraných na manažérske 
schopnosti. Lektorom bol Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol a etiku, bývalý hovorca 
prezidenta SR. V rámci cyklu odborných prednášok účastníci mali možnosť vzdelávať sa v oblastiach 
ako prezentácia s úspechom, zoznamovanie a prvý dojem, ako prekonať trému či komunikácia a 
protokol. V rámci on-line stretnutí sa zamestnanci mohli naučiť správne dýchať, osvojiť si základné 
mentálne návyky a spôsoby na odstránenie stresu ako aj základy asertivity. Venovali sa tiež otázkam 
verbálnej a neverbálnej komunikácie, vystupovania na verejnosti a umenia zaujať. Detekovali 
najčastejšie chyby v komunikácii. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj problematike etikety a protokolu.  
 
Trnava, 5. – 9. 7. 2021 
Letná škola právnickej latinčiny – vedenie fakulty ponúklo v prázdninových mesiacoch (5. – 9. 7. 
2021) pre študentky a študentov fakulty letnú školu právnickej latinčiny zo základnej latinskej 
terminológie z oblasti práva pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Lektorkou letnej školy bola doc. 
Mgr. Erika Juríková, PhD., úradná prekladateľka a pedagogička z Filozofickej fakulty TU v Trnave. 
Účastníci sa naučili základy tohto starobylého, no stále živého jazyka a získali certifikát o absolvovaní.  
 
Trnava, 7. – 8. 7. 2021 
On-line letná škola práva 2021 pre stredoškolákov – vedenie fakulty v spolupráci so študentskou 
organizáciou ELSA Trnava ponúkla pre stredoškolákov a študentov fakulty v dvoch termínoch (7. 7. 
2021 a 8. 7. 2021) jednodňovú on-line letnú školu práva. Účastníkom boli ponúknuté štyri zaujímavé 
kauzy riešené pred Najvyšším súdom SR. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa a získať cenné poznatky 
z bežného života napr. ako riešiť susedské spory, ako polícia rieši priestupky, prečo Najvyšší súd 
nezrušil ĽSNS, či o tom, kedy môže byť televízii udelená pokuta za reportáž. Pre úspešné prijatie na 
letnú školu bolo potrebné prihláseným účastníkom napísať úvahu v rozsahu jednej strany (A4) na jednu 
z dvoch vyhlásených tém: Úloha právnikov a právničiek v spoločnosti alebo Právo v čase pandémie. 
Letná škola práva bola vedená interaktívne, formou argumentácie a diskusie pre a proti, najlepší 
účastníci získali zaujímavé vecné ceny a všetci získali certifikát o absolvovaní.  
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Trnava, október - november 2021 
Séria prednášok zameraných na vysokoškolské vzdelávanie – počas mesiaca október a november 
2021 sa konala na fakulte séria vzdelávacích prednášok pre učiteľov fakulty. Prednášajúci Ing. Mgr. 
Jozef Strakoš, PhD., metodik z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na problematiku vysokoškolskej pedagogiky. Počas 
stretnutí odprezentoval zaujímavé prednášky 5. 10. 2021 na tému „Rozdiely vo vysokoškolskej 
výučbe“, ktorá bola zameraná na príčiny a hlavné prvky rozdielov vo vysokoškolskej výučbe. 11. 10. 
2021 sa konala prednáška na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“, ktorá bola 
zameraná na jednotlivé spôsoby výučby v nadväznosti na ich očakávané výsledky v kognitívnej oblasti 
a ako zmeny niektorých aspektov výučby vplývajú na výsledky študentov. V poradí tretia vzdelávacia 
prednáška na tému „Skúmanie vlastnej výučby“ sa konala 22. 10. 2021  a poukázala na význam 
retrospektivity a náhľadu na vlastnú výučbu vysokoškolským pedagógom, na jednotlivé jej aspekty ako 
aj na potrebu získavania spätnej väzby od samotných študentov. V mesiaci november 2021 sa konali 
5. 11. 2021 prednáška prepojená na riešenie konkrétnych príkladov na tému „Kvalita 
vysokoškolského vzdelávania: príklady dobrej praxe“ a 23. 11. 2021 prednáška na tému 
„Hodnotenie vo vysokoškolskom vzdelávaní“.  
 
Trnava, 8. 9. 2021 
„Generácia Z: Ako pochopiť a osloviť mladých“, vzdelávací seminár v rámci akreditovaného 
vzdelávacieho programu v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov fakulty pod 
názvom „Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“. Lektorom seminára bol Mgr. Jakub Roh zo 
vzdelávacej spoločnosti Než zazvoní, s.r.o. v Brne. Pedagógovia fakulty mali možnosť oboznámiť sa s 
charakteristikou, motiváciou, prioritami a hodnotami generácie Z. Cieľom školenia bolo pochopiť rozdiely 
medzi generáciou učiteľov a generáciou študentov, porozumieť potrebám študentov a nájsť cestu ako 
zatraktívniť štúdium. Pedagógovia získali cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri výučbovom 
procese ako aj v celkovej komunikácii s mladou generáciou. 
 
Trnava, 6. 12. 2021 
„Kariérové poradenstvo“, on-line webinár pre študentky a študentov fakulty. Lektorka webinára Ing. 
Zuzana Záhradníková, kariérová poradkyňa z Career Spring, s. r. o. predstavila účastníkom zážitkové 
kariérové poradenstvo na sebapoznávanie. Účastníci sa snažili zážitkovou formou zodpovedať 
nasledujúce otázky Ako sa uplatniť na rýchlo sa meniacom trhu práce?; Čo sa dnes nosí z pohľadu 
životopisu – najnovšie trendy? Zároveň účastníci mali možnosť vyskúšať si simuláciu pracovného 
pohovoru s odborníčkou. 
 
 
Spoločenské podujatia:   
 
Trnava, 13. 10. 2021 
Virtuálny „Deň právnickej fakulty“- tradičné vedecké a spoločenské stretnutie študentov, členov 
akademickej obce, zamestnancov a priateľov fakulty, na ktorom sme si okrem iného pripomenuli aj 
významné jubileum – 30 rokov od založenia Nadácie Štefana Lubyho, ktorej sídlo sa nachádza na 
fakulte. Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. V rámci podujatia sa 
konali on-line odborné prednášky pozvaných hostí. Prednáška doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc., 
riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave na tému „Vedecký odkaz profesora Lubyho pre 
rozvoj súkromného práva“ bola venovaná vedeckému odkazu profesora Štefana Lubyho pre rozvoj 
súkromného práva a pripomenula osobnosť, vedecké pôsobenie a vedeckú školu tohto významného 
slovenského civilistu.  
Ďalšia prednáška v rámci „Dňa právnickej fakulty“, ktorou sme si zároveň pripomenuli aj mesiac úcty k 
starším, bola prednáška Mgr. Vladislava Mateja, PhD., správcu nadácie SOCIA, nadácia na podporu 
sociálnych zmien, ktorý svoj profesijný život venuje presadzovaniu práv tých najzraniteľnejších - detí so 
zdravotným postihnutím, ľudí zo sociálne vylúčených spoločenstiev a seniorov. Téma prednášky „Majú 
seniori na Slovensku nárok na sociálne služby? Legislaíva vs realita.“ nám priblížila aj smutný 
obraz života mnohých starších ľudí odkázaných na pomoc iných, ktorým sa tejto pomoci nedostáva, 
prípadne je táto pomoc nedostatočná a nezodpovedá ľudskoprávnym štandardom. Ako budúci právnici 
a najmä ako citliví a empatickí ľudia by sme mali urobiť všetko preto, aby sme tento stav zmenili, a aby 
sa úcta k starším stala na Slovensku pevnou súčasťou nielen legislatívy, ale aj reality.  
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Trnava, 16. 12. 2021 
„Vianočné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave“, rovnako ako po minulé 
roky, tak v roku 2021 sa konalo vianočné stretnutie pedagógov a zamestnancov fakulty. Žiaľ aj v roku 
2021 sa toto milé spoločenské stretnutie konalo v on-line priestore. Stretnutie otvorila dekanka fakulty, 
ktorá všetkým poďakovala za prácu počas roka a zaželala mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom 
v novom roku 2022. 
 
 
Ďalšie podujatia a aktivity pre študentov a zamestnancov fakulty:   
 
Cyklus Literárne večery na TU, Právnickej fakulte   
Literatúra nás sprevádza celý život. Môžeme sa stretnúť s právom v literatúre, niekedy tiež s literatúrou 
v práve. Aj klasická literatúra nám poskytuje odpovede a rady pre takmer každú oblasť života. Preto sa 
fakulta rozhodla pozvať študentov aj zamestnancov do literárneho klubu, v ktorom sa prepájali 
zaujímavé literárne postavy a príbehy s právnickou témou. 
 
Trnava, 8. 4. 2021 
„Zločin a trest“ – prvé stretnutie v rámci literárnych večerov fakulty sa konalo v on-line priestore. 
Úvodnú prednášku si pripravila a diskusiu moderovala Laura Fedorová. Témou prvého stretnutia nad 
literatúrou bola otázka: „Dá sa zločin odpykať len cez trest?" a „matériou" pre hľadanie odpovedí nebol 
nijaký drobný literárny počin, ale Raskoľnikov z Dostojevského realistického románu Zločin a trest a 
Dostojevského dielo ako také. Bola to ťažká diskusia. Analyzovali sa najmä hlavné postavy románu a 
najmä Raskoľnikova a jeho teóriu silných a slabých. Študent práva Raskoľnikov sa postavil na miesto 
Boha a rozhodoval o tom, kto má alebo nemá právo žiť. Načrtnutá dejová línia nás primäla hľadať 
odpovede na otázky o hraniciach ľudskej slobody, o svedomí, úcte k životu a jeho ochrane, o vine a 
primeranosti trestu, o proporcionalite. Diskutujúci uvažovali aj o odkaze diela pre súčasnosť   a o potrebe 
uvažovania o morálke, etike a práve.  
 
Trnava, 22. 4. 2021 
„Kto nesie zodpovednosť za naše činy?“, druhé on-line stretnutie v rámci literárnych večerov bolo 
venované románu Šogún Jamesa Clavella. Je príznačné, že hlavným hrdinom je jeden z popredných 
britských lodivodov John Blackthorn, ktorý sa na lodi Erazmus pokúšal oboplávať svet, ale stroskotal pri 
japonských ostrovoch a cestami osudu sa ocitol medzi zápasmi najvplyvnejších samurajov nad krajinou. 
Nie je iba pasívnym pozorovateľom exotickej krajiny, ale postupne ho premieňa japonský postoj k 
ľudskej dôstojnosti, cti, slušnosti. Účastníci napokon preniesli dilemy hrdinu Clavellovho románu do 
súčasnej roviny a kládli si otázky o zodpovednosti za vlastné činy, až po reflexiu samurajov vyjadrenú 
rituálnou samovraždou. Diskusia reflektovala súčasné problémy školstva, kultúru, umenie   a zacielenie 
ľudského života. 
 
Trnava, 13. 5. 2021 
„Záleží na tom, kto to napísal?“, bola téma ďalšieho literárneho večera fakulty, v ktorom sa diskutujúci 
snažia prepájať umenie s právom. Čo ak milujeme knihu, no nemilujeme autora? Čo ak sme autora aj 
niekedy milovali, obdivovali ho, dávali mu všakovaké vlastnosti, ale pravda vyvalená na povrch nám 
zotrela tieto predstavy a zistili sme, že ten, čo napísal, natočil, urobil dielo, čo sa nám tak veľmi zapísalo 
do duše, nie je dobrým človekom? Literatúra, ako všetky umelecké smery, je mocná    v tom, že nastoľuje 
otázky, no dáva aj odpovede. V rámci debaty nebola odrazovým mostíkom ani tak konkrétna kniha, ako 
skôr konkrétne prípady autorov, ako napríklad Milana Kunderu, výborného českého spisovateľa, ktorého 
verejný obraz bol poškvrnený biografiou Jana Nováka, alebo dokument o Woodym Allenovi: Allen vs. 
Farrow, ktorý neukazuje oceňovaného režiséra v najlepšom svetle. Ako rozoznať tanečnicu od tanca? 
Treba to rozoznať? Je dôležité, aký človek je autor?  Dá sa oddeliť dielo od tvorcu? Na tieto ale aj ďalšie 
otázky sa účastníci snažili nájsť odpovede.  
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Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2021 v porovnaní s 
rokom 2020 vyjadruje nasledujúca tabuľka:   
 

 
 
 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ  

 

a. Charakteristika a organizácia štúdia 
 

Fakulta poskytovala v roku 2021 v rámci kreditového systému štúdia vysokoškolské vzdelávanie 
v troch stupňoch študijných programov v študijnom odbore právo, a to v bakalárskom, magisterskom a 
doktorandskom študijnom programe. 

Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia pozostáva z 
povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súlade s cieľmi kreditového systému štúdia 
je koncipovaný tak, aby mal študent počas semestra okrem škály povinných predmetov aj širokú 
možnosť výberu predmetov povinne voliteľných a výberových. Je tým študentovi daná možnosť, aby si 
vybral predmety, o ktoré má najväčší záujem, a tak ovplyvňoval svoj profil. V roku 2021 poskytoval 
bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 67 povinne voliteľných predmetov a 59 
výberových predmetov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov v 
cudzom jazyku, v roku 2021 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 2021 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 právnickej žurnalistiky, Klinika obecnej 
samosprávy, Klinika správneho súdnictva, Klinika trestného konania, Klinika práva sociálneho 
zabezpečenia, Klinika penitenciárnej praxe, Klinika spravodajských služieb, Klinika ochrany 
zamestnancov, Klinika obchodného práva, Klinika ochrany práv detí, Klinika ochrany spotrebiteľa, 
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 a v spolupráci s Úradom Splnomocnenca vlády SR 
pre občiansku spoločnosť Kliniku občianskej spoločnosti a Kliniku pomoci obetiam trestných činov. 
Okrem toho fakulta ponúka aj aktivitové výberové predmety a vedecké výberové predmety a 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.). Počas dištančnej výučby, z dôvodu protipandemických opatrení, fakulta 
organizovala veľké množstvo fakultatívnych on-line prednášok, diskusií a workshopov 
zabezpečovaných odborníkmi z odboru práva, ale aj súvisiacich odborov. 

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
kongresy, 
konferencie a 
kolokviá 

Vedecké a 
odborné 
konferencie    

Odborné 
semináre, 
workshopy, 
diskusie a 
debaty 

Odborné 
prednášky 

Iné 
evidované 
a ostatné  
podujatia 

 
Spolu 
 

2020 8 4 4 33 7 56 

2021 13 3 24 45 13 98 
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Bakalársky študijný program 
 

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

V roku 2021 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 externej forme štúdia. Súčasne od akademického roka 
2019/2020  bakalársky študijný program prebieha podľa akreditovanej zmeny, ktorá spočíva najmä v 
tom, že už v tomto stupni štúdia je zakomponovaných viacero predmetov pozitívneho práva. 

Absolvent študijného odboru PRÁVO (1. stupeň) dokáže vykonávať prípravné práce v rámci   
súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník vo verejnej správe. Absolvent odboru svojimi 
znalosťami ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie 
zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý pripraviť na vydanie individuálno-
správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku. 
Absolvent bakalárskeho študijného programu sa môže uplatniť napríklad: 

-   ako právny asistent: v advokátskej kancelárii, exekútorskom úrade, notárskom úrade atď., 
-   v podnikateľskej sfére, v personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti    

aplikácie a aproximácie európskeho práva, 
-  v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a 

nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie, 
-   vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na 

úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku. 
  
 
Magisterský študijný program 
 

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

V roku 2021 sa uskutočňoval dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia   a 
trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia. 

Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore právo získa predpoklady pre vykonávanie 
činností vyžadujúcich interpretáciu a aplikáciu práva a zároveň schopnosť získavať a transformovať 
poznatky zo všetkých oblastí   práva. 

Absolvent odboru PRÁVO (2. stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti 
verejnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére (súdnictvo,              
prokuratúra, advokácia, notárstvo, exekútorský úrad a pod.). Absolvent magisterského programu v 
študijnom odbore právo získa komplexné vedomosti v oblasti poznania teórie i dejín práva, rozumie 
podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho systému v súčasnom spoločenskom kontexte, 
pozná jednotlivé právne odvetvia v ich vzájomnom pôsobení. Absolvent je pripravený pôsobiť v oblasti 
teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. Absolvent je tiež          
pripravený samostatne a kvalifikovane vyriešiť právne problémy, je schopný reflexie, posúdenia kvality 
a efektívnosti svojej práce, vie skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín v 
závislosti od spoločenských potrieb a záujmov a vie tvorivo pristupovať k právnym problémom z pohľadu 
de lege lata, aj z pohľadu de lege ferenda. 
Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo sa môže uplatniť napríklad: 

-   pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho 
úradníka, mediačného a probačného úradníka, v činnosti policajného zboru, 

-   v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti 
aplikácie a harmonizácie európskeho práva, 

-  v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a 
nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie, 

-   vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na 
úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku, v akademickej 
oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch. 
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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 2021 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v študijnom odbore právo v študijných 
programoch Teória a dejiny štátu a práva, Ústavné právo, Pracovné právo, Trestné právo a v programe 
Občianske právo. 

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. 

Absolvent odboru PRÁVO (3. stupeň) je spôsobilý vykonávať po dosiahnutom treťom stupni   
tieto profesie: vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ. 

Vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ práva ovláda metodológiu vedeckej práce z oblasti 
práva, je schopný samostatne analyzovať problémy empirického výskumu, navrhovať riešenia a má 
zmysel pre rétorickú spôsobilosť. 

Absolvent odboru je pripravený na metodologicky i vedecky požadovanej úrovni analyzovať 
základné i špeciálne otázky a problémy vybraných oblastí práva, tieto zovšeobecniť a primerane 
zdokumentovať ich využitie v praxi. Zúčastňuje sa na rozvíjaní teórie študijného odboru, sleduje 
najnovšie vedecké poznatky v danom odbore, môže pracovať ako člen vedeckých tímov, má 
spôsobilosť interdisciplinárnej spolupráce a podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v danom odbore. 

Absolvent je spôsobilý samostatne vedecky pracovať, pričom ovláda všetky vedecké metódy 
výskumu a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti práva z pohľadu ich teoreticko-vedeckého 
zdôvodnenia a potrieb spoločensko-politickej a právnej praxe. Absolvent je spôsobilý svojím osobným 
vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj právnej vedy v celonárodnom meradle. 

 
 

b. Študenti a ich štruktúra 
 

V  roku 2021 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom  900 študentov,   a 
to 673 študentov v dennej forme štúdia a 227 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 
stavu ku dňu 31.10. 2021. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je 
prístupné: http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy 
 
 
Bakalársky študijný program  
 

V roku 2021 na fakulte študovalo 518 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 399 
študentov v dennej forme štúdia a 119 študentov v externej forme štúdia. 

Zo štúdia bolo počas roka 2021 vylúčených pre neprospech 68 študentov, z toho 38 študentov 
dennej formy štúdia a 30 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 18 študentov dennej formy 
štúdia a 17 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo 6 študentov dennej formy 
štúdia a 13 študentov externej formy štúdia. 

V roku 2021 štúdium úspešne ukončilo spolu 141 študentov bakalárskeho študijného programu,   
z toho 124 študentov dennej formy štúdia a 17 študentov externej formy štúdia. 
 
 
Magisterský študijný program  
 

V roku 2021 na fakulte študovalo 342 študentov magisterského študijného programu, z toho 
271 študentov v dennej forme štúdia a 71 študentov v externej forme štúdia. 

V priebehu roka 2021 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 13 študentov dennej formy 
štúdia a traja študenti externej formy štúdia. Štúdium zanechalo päť študentov dennej formy štúdia     a 
jeden študent externej formy štúdia. Počas roka 2021 štúdium prerušili dvaja študenti dennej formy 
štúdia a 7 študentov  externej formy. 

Štúdium v roku 2021 úspešne ukončilo spolu 122 študentov, z toho v dennej forme štúdia 104 
študentov a v externej forme štúdia 18 študentov.  
 
 

http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy
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Doktorandský študijný program  
 

V roku 2021 študovali na fakulte celkom 3 doktorandi v  dennej forme štúdia a 37 doktorandov 
v externej forme štúdia, spolu 40 doktorandov. 

V priebehu roka 2021 štúdium prerušil jeden študent v dennej forme a  štyria študenti v externej 
forme, jeden študent externej formy štúdia zanechal štúdium, jeden študent v externej forme štúdia bol 
vylúčený pre nesplnenie podmienok. 

V roku 2021 sa na fakulte uskutočnili tri obhajoby dizertačných prác doktorandov dennej formy 
štúdia a 10 obhajob dizertačných prác doktorandov v externej forme, z toho v študijnom programe: 
Trestné právo šesť obhajob, Teória a dejiny štátu a práva jedna obhajoba, Pracovné právo štyri 
obhajoby, Občianske právo jedna obhajoba a Ústavné právo jedna obhajoby. 

Dizertačnú skúšku v roku 2021 vykonal jeden doktorand v dennej forme štúdia a 8 doktorandov 
v externej forme štúdia, z toho v študijnom programe: Trestné právo šesť doktorandov, Ústavné právo 
dvaja doktorandi a Občianske právo jeden doktorand. 
 
 
Rigorózne skúšky  
 

V  roku 2021 bolo prijatých 71 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu odovzdalo 
77 uchádzačov. Celkovo 68 uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku.  

Rigorózna skúška má ústnu formu a skladá sa z dvoch na seba bezprostredne nadväzujúcich 
častí, teda obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky z dvoch študijných predmetov zvolených 
uchádzačom v prihláške v rámci vybranej špecializácie. Rigorózna skúška sa vykonáva pred skúšobnou 
komisiou pre rigoróznu skúšku. V roku 2021 najviac uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku v 
špecializácii Trestné právo (29 absolventov), Obchodné právo (12 absolventov), Občianske právo 
hmotné a Občianske právo procesné (15 absolventov) a Pracovné právo a PSZ (5 absolventi). Po 
úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky bol uchádzačovi – absolventovi udelený akademický titul „doktor 
práv“ (v skratke „JUDr.“).  

Rigorózne konanie upravuje Vyhláška dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní účinná od 15. 7. 
2020. 

 
 

c. Akademická mobilita študentov 
 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2021 
 

Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre Erasmus na fakulte tvorí najmä 
poradenská a konzultačná činnosť adresovaná tak študentskej obci ako aj akademickým pracovníkom 
fakulty, pričom jej účelom je predovšetkým sprostredkúvanie informácií o zahraničných mobilitách 
(Erasmus+) a medzinárodných projektoch. Podstatnou súčasťou činnosti je rovnako rozvíjanie 
medzinárodnej spolupráce s partnerskými fakultami a univerzitami, nadväzovanie nových vzťahov na 
báze spolupráce v rámci študijných a vedeckých aktivít fakulty. 

V roku 2021 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 2021. 

Od začiatku kalendárneho roka 2021 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 24 našich 
študentov. 

Na našej fakulte študovalo celkom 6 zahraničných študentov počas roka 2021 – 4 študenti z 
Malty a dvaja študenti z Ruskej federácie. 
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d. Prijímacie konanie 
 
Bakalársky študijný program  
 

S cieľom štúdia v akademickom roku 2021/2022 sa do prijímacieho konania v roku 2021 
prihlásilo  262 uchádzačov na dennú formu štúdia a 58  uchádzačov na externú formu. 

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. 

Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 na 
ochranu verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni a potreby ochrany zdravia uchádzačov o 
štúdium, Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave súhlasil vo forme uznesenia  
č. 21/2021 so zmenou formy prijímacej skúšky na on-line formu, s vyhodnotením prijímacej skúšky on-
line. 

Na základe splnenia podmienok prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium do 
akademického roka 2021/2022 celkom 288  uchádzačov v bakalárskom študijnom programe, z toho 239 
uchádzačov na dennú formu štúdia a 49 uchádzačov na externú formu štúdia. 
  Jeden uchádzač podal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 182 študentov, z toho 136 študentov do dennej formy 
štúdia a 46 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 63 % z 
celkového počtu prijatých študentov. 
 
 
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 188 uchádzačov, z toho 156 uchádzačov na dennú formu 
štúdia a 32 uchádzačov na externú formu štúdia. 

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 177 uchádzačov, z toho 148 uchádzačov na dennú formu štúdia a 29 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 172 študentov, z toho 147 študentov do dennej formy 
štúdia a 25 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 97% z 
celkového počtu prijatých študentov. 
  
 
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 2021 prihlásilo 24 
uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2021/2022. Na základe výsledkov prijímacieho 
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konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe dvoch uchádzačov 
dennej formy štúdia a  12 uchádzačov externej formy štúdia. 

Na dennú formu štúdia sa zapísali dvaja študenti a na externú formu štúdia sa zapísalo 11 
študentov. Podiel zapísaných študentov predstavuje 93,9 % z celkového počtu prijatých študentov. 
 
 

e. Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

V roku 2021 ukončilo vysokoškolské štúdium 276 absolventov. Členenie podľa stupňov a foriem 
je uvedené v tabuľke: 

 

 
 

S červeným diplomom skončili v rámci bakalárskeho štúdia siedmi študenti a v rámci 
magisterského štúdia skončil jeden študent. 

 
 

f. Odoberanie vysokoškolských titulov, neplatnosť štátnej skúšky 
 

V roku 2021 neboli odoberané vysokoškolské tituly a taktiež neboli neplatné štátne a rigorózne 
skúšky. 
 
 

g. 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. Michaela Sklenárová – študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 
2. stupeň, denná forma štúdia, 1. miesto v Česko‐slovenskej súťaži o najlepšiu ŠVOČ 2021  v sekcii 
Súkromné právo (Občianske právo hmotné a obchodné právo)  
 
Martin Pogádl -  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, člen družstva, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v celoslovenskom kole 
Rímskoprávneho moot courtu 2021  
 
Patrik Ondrejech - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom spore z vesmírneho práva 2021, 
2. miesto v Česko‐slovenskej súťaži o najlepšiu ŠVOČ 2021 v sekcii Európske právo, medzinárodné 
právo verejné  
 
Bc. Samuel Žilka –  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii trestného práva ŠVOČ (K zhodnoteniu snáh o elimináciu 
extrémizmu na Facebooku nielen prostriedkami trestného práva)  
 

Stupeň 
štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 

SR 

z toho 

ženy 

cudzinci z toho 

ženy 

občania 

SR 

z toho 

ženy 

cudzinci z toho 

ženy 

spolu z toho 

ženy 

1. 123 89 1 1 16 10 1 1 141 101 

2. 103 67 1 1 18 10 0 0 122 78 

3. 3 1 0 0 9 4 1 0 13 5 

Spolu 229 157 2 2 43 24 2 1 276 184 
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Adriana Slezáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, 2. miesto v súťaži Česko‐slovenský azylový simulovaný súdny spor 2021 
 
Timotej Práznovský -  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, člen družstva, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v celoslovenskom kole 
Rímskoprávneho moot courtu 2021 
    
Daniela Hrušovská - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, Členka víťazného družstva celoslovenského kola Rímskoprávneho moot 
courtu 2021 
 
Ivan Daniš - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, denná 
forma štúdia, Člen víťazného družstva celoslovenského kola Rímskoprávneho moot courtu 2021 
 
Raymond Kunštatský - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, člen víťazného družstva celoslovenského kola Rímskoprávneho moot 
courtu 2021, účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom spore z vesmírneho práva 2021 
 
Nina Škubová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, členka družstva, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v celoslovenskom kole 
Rímskoprávneho moot courtu 2021, 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný trestný 
proces 
 
Bc. Dominika Kuchárová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 
2. stupeň, denná forma štúdia, 2. miesto v súťaži Česko‐slovenský azylový simulovaný súdny spor 2021, 
1. miesto v Simulovanom súdnom spore z medzinárodného práva súkromného 2021, 1. miesto v súťaži 
Cena Ernesta Valka 2020 na tému: Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie, 
účasť na Škole lidských práv 2021, ktorú zorganizovala Pro bono aliance   v dňoch 12. – 18. septembra 
2021 v Náměšti nad Oslavou, Česká republika 
 
Sabína Huťová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia,  1. miesto v Simulovanom súdnom spore z medzinárodného práva súkromného 
2021, 2. miesto v súťaži Česko‐slovenský azylový simulovaný súdny spor 2021 
 
Branislav Rak - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný trestný proces 
 
Bc. Petra Straková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, 1. miesto v Česko‐slovenskej súťaži o najlepšiu prácu ŠVOČ 2021 v sekcii 
Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia, účasť na 
Škole lidských práv 2021, ktorú zorganizovala Pro bono aliance v dňoch 12. – 18. septembra 2021 v 
Náměšti nad Oslavou, Česká republika 
 
Martina Balega - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom spore z vesmírneho práva 2021 
 
Bc. Michal Horský - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, ocenenie za propagáciu práva publikovaním príspevkov na webovej stránke 
denníka Pravda 
 
Daniel Danáč - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 1. miesto na Majstrovstvách SR v hode kladivom 
 
 

h. Ocenenie študentov v rámci vysokej školy 
 

Okrem mimofakultných aktivít sa študenti a študentky aktívne zapájajú aj do vedeckého a 
odborného diania na fakulte. 
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Bc. Michaela Sklenárová – študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 
2. stupeň, denná forma štúdia, 1. miesto v sekcii fakultného kola o najlepšiu prácu ŠVOČ (Kritériá pri 
určovaní výšky nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí v rozhodovacej praxi súdov SR), 1. miesto v 
Česko‐slovenskej súťaži o najlepšiu ŠVOČ 2021 v sekcii Súkromné právo (Občianske právo hmotné a 
obchodné právo), pomocná vedecká sila na Katedre občianskeho práva a na Katedre trestného práva 
 
Bc. Ivana Mokrá - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, 1. miesto v sekcii trestného práva ŠVOČ (Procesné chyby v dokazovaní a ich vplyv 
na trestné konanie v Slovenskej republike), 4. miesto v sekcii fakultného kola o najlepšiu prácu ŠVOČ 
(Obvinenie v trestnom konaní v kontexte problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi)  
 
Ľubomír Višňovec -  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 1. miesto v sekcii ústavného práva a teórie práva ŠVOČ (Prečo je referendum 
(takmer) vždy zlý nápad),  pomocná vedecká sila na Katedre teórie práva a ústavného práva 
 
Martin Pogádl - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 1. miesto v sekcii správneho práva a práva životného prostredia ŠVOČ (Inštitút 
zmeny právoplatného rozhodnutia v konaní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny), 2. miesto v 
celoslovenskom finále súťaže Simulovaný trestný proces ‐ účasť na Letnej škole práva, ktorá sa konala 
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 7. – 8. júla 2021, Ocenenie za organizáciu 
workshopu pre študentov stredných škôl „Cesta do hlbín štúdia práva“, na ktorom mal prednášku na 
tému Územná samospráva ‐ partner či rival štátu?, za tvorbu kvízu „Právny kvíz nielen  o práve“, a 
zároveň aj za jeho činnosť v rámci funkcie prezidenta študentskej organizácie ELSA Trnava, účastník 
študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na tému Etické dilemy môjho 
(budúceho) povolania 
 
Tatiana Tomaškovičová -  študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 4. ročník 
1. stupeň, externá forma štúdia, 1. miesto v sekcii súkromného práva ŠVOČ (Úskalia informovaného 
súhlasu v praxi)  
 
Samuel Titka - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 1. miesto v sekcii právnych dejín ŠVOČ (Doktrína remediálnej secesie a jej 
potenciálne uplatnenie na prípade útlaku Slovákov v Rakúsko‐Uhorsku)  
 
Patrik Ondrejech - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii fakultného kola o najlepšiu ŠVOČ (Výzvy budúcnosti pre 
medzinárodné kozmické právo), ocenenie za grafickú prípravu workshopu pre študentov stredných škôl 
„Cesta do hlbín štúdia práva“ ako aj iných podujatí, ktoré organizovala študentská organizácia ELSA 
Trnava on line formou, za grafickú úpravu fakultného časopisu Corpus Delicti a za jeho činnosť v rámci 
funkcie viceprezidenta ELSA Trnava pre marketing 
 
Bc. Samuel Žilka –  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii trestného práva ŠVOČ (K zhodnoteniu snáh o elimináciu 
extrémizmu na Facebooku nielen prostriedkami trestného práva)  
 
Adriana Slezáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii ústavného práva a teórie práva ŠVOČ (Úloha konsenzu 
v doktríne živého nástroja a priestoru pre uváženie na príklade práv transgender osôb v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva), účasť na Letnej škole práva, ktorá sa konala na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 7. – 8. júla 2021, 1. miesto v Simulovanom súdnom spore z 
medzinárodného práva súkromného 2021, ocenenie za prednášku na workshope pre študentov 
stredných škôl Cesta do hlbín štúdia práva na tému Zoznámte sa – Európsky súd pre ľudské práva  
 
Bc. Rebeka Fridrichová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 
2. stupeň, denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii správneho práva a práva životného prostredia ŠVOČ 
(Welfare zvierat) 
 
Bc. Veronika Miškeová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii súkromného práva ŠVOČ (Všeobecná prevenčná 
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povinnosť v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na šport a športové činnosti), ocenenie 
za prácu zástupkyne šéfredaktorky fakultného časopisu Corpus Delicti 
 
Nikola Pastoreková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, 2. miesto v sekcii právnych dejín ŠVOČ (Inšpiratívna osobnosť právnych 
dejín – Alexander Dubček) 
 
Timotej Práznovský -  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, 3. miesto v sekcii fakultného kola o najlepšiu prácu ŠVOČ (Exkomunikácia 
ako najprísnejší kánonickoprávny trest alebo o tom, aký je duch kánonického trestného práva), 1. miesto 
v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve, pomocná vedecká sila na Katedre rímskeho a 
cirkevného práva 
 
Tomáš Smejkal - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
externá forma štúdia, 3. miesto v sekcii ústavného práva a teórie práva ŠVOČ (Generálna prokuratúra 
Slovenskej republiky ako relikt totalitného režimu) 
 
Daniela Slodičáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, 3. miesto v sekcii správneho práva a práva životného prostredia ŠVOČ 
(Uhlíková neutralita v oblasti budov) 
 
Bc. Mária Fančovičová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, 5. miesto v sekcii fakultného kola o najlepšiu prácu ŠVOČ 
(Medzinárodnoprávna úprava klimatickej migrácie), víťazka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra 
Blaha o najlepšiu esej na tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania, pomocná vedecká sila na 
Katedre medzinárodného práva a európskeho práva 
 
Branislav Rak - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, účasť na Letnej škole práva, ktorá sa konala na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave v dňoch 7. – 8. júla 2021, ocenenie za organizáciu workshopu pre študentov 
stredných škôl „Cesta do hlbín štúdia práva“, na ktorom mal prednášku na tému Hodnota slobody v 
akademickom prostredí, činnosť v rámci funkcie viceprezidenta študentskej organizácie ELSA Trnava 
pre semináre a konferencie, účasť na Valnom zhromaždení študentskej organizácie ELSA Slovensko 
 
Alexandra Nemcová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za činnosť študentky v rámci jej funkcie viceprezidentky pre 
akademické aktivity fakultnej organizácie ELSA Slovensko 
 
Bc. Šimon Kasman - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, ocenenie za jeho činnosť vo funkcii tajomníka študentskej organizácie ELSA 
Trnava, vo funkcii Director for Legal Point ELSA Slovensko a za prednášku na workshope Cesta do 
hlbín štúdia práva na tému Verejná ochrankyňa práv 
 
Mária Mondočková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za jej činnosť v rámci funkcie viceprezidentky pre akademické 
aktivity študentskej organizácie ELSA Trnava, účasť na Valnom zhromaždení študentskej organizácie 
ELSA Slovensko 
 
Andrea Mičudová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za tvorbu instagramovej série – predstavenie právnických 
profesii, za  činnosť v rámci funkcie viceprezidentky študentskej organizácie ELSA pre STEP 
 
Bc. Veronika Haladová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta 
do hlbín štúdia práva na tému Každodenná práca budúcej právničky v prevažne mužskom svete 
 
Ivana Lepeňová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta do hlbín 
štúdia práva na tému Prokuratúra – ochrancovia zákonnosti, účastníčka študentskej univerzitnej súťaže 
Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 
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Nicole Makóová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta do hlbín 
štúdia práva na tému Inštitúcie koordinujúce spoluprácu v medzinárodných trestných veciach 
 
Richard Mažonas - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, ocenenie za podcast Vražedné psyché a organizáciu prednášky a diskusie k tomuto 
podcastu s psychiatrom MUDr. Svetozárom Drobom 
 
Bc. Kristína Mikulová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za prácu šéfredaktorky fakultného časopisu Corpus Delicti, cena 
dekanky za ukončenie magisterského štúdia s hodnotením „prospela s vyznamenaním” 
 
Bc. Barbora Kúdelová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník   2. 
stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za prácu redaktorky fakultného časopisu Corpus Delicti 
 
Bc. Michal Ondrek - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, ocenenie za prácu redaktora fakultného časopisu Corpus Delicti 
 
Bc. Michal Považan - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia,  ocenenie za prácu redaktora fakultného časopisu Corpus Delicti 
 
Bibiána Adriana Boháčová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. 
ročník 1. stupeň, denná forma štúdia, ocenenie za tvorbu instagramovej série – predstavenie 
právnických profesií 
 
Soňa Bekényiová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, účastníčka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu 
esej na tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 
 
Pavla Adamcová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, účastníčka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na 
tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania, odborné aktivity v oblasti ekologického správania sa 
prostredníctvom sociálnych sietí 
 
Martin Jozef Ferenc - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia,  2. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 
Ivana Michalková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia,  3. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 
Radka Karellová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia,  4. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 
Bc. Kristína Žilinková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, 5. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 
Lenka Lepotová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 6. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve, cena dekanky za 
ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela s vyznamenaním“ 
 
Sabína Huťová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 7. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 
Eliška Vrablecová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, 8. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 
Bc. Jana Balajová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, 3. miesto v súťaži Trnavskej univerzity v Trnave – „Kreslený humor“ 
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Bc. Terézia Knorová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, 3. miesto vo fotografickej súťaži Trnavskej univerzity v Trnave – Leto 2021 
 
Daniel Danáč - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, 1. miesto na Majstrovstvách SR v hode kladivom 
 
Anna Baránková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, cena dekanky za ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela s 
vyznamenaním“ 
 
Simona Berkešová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, cena dekanky za ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela 
s vyznamenaním“ 
 
Romana Moravčíková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, cena dekanky za ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela 
s vyznamenaním“ 
 
Gregor Pankovčin - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, cena dekanky za ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela s 
vyznamenaním“ 
 
Sabína Šutovská - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, cena dekanky za ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela s 
vyznamenaním“ 
 
Romana Szabóová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, Cena dekanky za ukončenie bakalárskeho štúdia s hodnotením „prospela 
s vyznamenaním“ 
 
Bc. Tereza Bajúsová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia,  
 
Martin Herczeg - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, pomocná vedecká sila na Katedre občianskeho a obchodného práva 
 
Nikola Pastoreková - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, pomocná vedecká sila na Katedre dejín práva 
 
Bc. Tomáš Široký - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, pomocná vedecká sila na Katedre trestného práva 
 
Bc. Daniel Vasilišin - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, pomocná vedecká sila na Katedre dejín práva 
 
Marek Nekoraník - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, pomocná vedecká sila na Katedre rímskeho a cirkevného práva 
 
Bc. Michal Horský - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia,  pomocná vedecká sila na Katedre teórie práva a ústavného práva 
 
 
Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Bc. Veronika Bialončíková, téma práce:  Ochrana súkromia zamestnancov  
Bc. Martina Blažová, téma práce:  Extrémistické trestné činy  
Bc. Rastislav Bublák, téma práce:  Utajený pôrod a s ním súvisiace práva dieťaťa  
Bc. Mária Burianová, téma práce: Odporovateľné právne úkony podľa zákona o konkurze a 
reštrukturalizácii   
Bc. Sandra Haluzová, téma práce: Trestnoprávne aspekty vrážd  
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Bc. Šimon Kasman, téma práce:  Trest odňatia slobody s dôrazom na rešpektovanie práv odsúdených  
v rámci jeho výkonu  
Bc. Ivana Mokrá, téma práce:  Dokazovanie v trestnom konaní s dôrazom na procesné pochybenia  
vyskytujúce sa v činnosti orgánov činných v trestnom konaní  
Bc. Gabriela Orviská, téma práce:  Striedavá osobná starostlivosť v rozhodovacej činnosti súdov SR  
Bc. Matej Považan, téma práce:  Monitorovanie zamestnancov  
Bc. Alexander Starčevič, téma práce:  Súťaž návrhov vo verejnom obstarávaní  
Bc. Tomáš Swiatlovsky, téma práce:  Zodpovednosť za škody spôsobené autonómnymi vozidlami  
Bc. Tomáš Šípoš, téma práce:  Projekty spoločného záujmy EÚ v energetike  
Bc. Patrícia Urdzíková, téma práce:  Porovnanie manželských a obdobných vzťahov podľa slovenskej  
právnej úpravy a zahraničnej právnej úpravy  
 
 
Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Monika Černá, téma práce:  Právna úprava vysťahovalectva v Československu po roku 1948  
Patrik Gerhát, téma práce:  Priama aplikácia Ústavy 9. mája  
Ema Kostrošová, téma práce:  Osobitné formy ručiteľstva v rímskom práve  
Lenka Lepotová, téma práce:  Charta 77 a vplyv občianskych síl na pád komunistického režimu  
Adam Samuel, téma práce:  Diskrečná právomoc prezidenta SR pri menovaní vlády  
Adriana Slezáková, téma práce: Na pomedzí nevyhnutnosti a nerozvážnosti: prieskum ústavnosti  
ústavných zákonov na základe implicitných právomocí  
Petra Straková, téma práce:  Správne uváženie  
Valéria Strýčková, téma práce:  Ochrana pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy  
Romana Szabóová, téma práce:  Ako ústavné novely menili charakter štátu   
Andrej Studený, téma práce:  Ochrana životného prostredia v rámci ozbrojených konfliktov podľa  
pravidiel medzinárodného práva   
Samuel Titka, téma práce:  Právo národov na sebaurčenie a doktrína remediálnej secesie 
 
 

IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 
Učitelia fakulty sa významne podieľajú na realizácii Univerzity tretieho veku, ktorú zabezpečuje 

univerzita. V roku 2021 sa však Univerzita tretieho veku neuskutočnila z dôvodu epidemiologickej 
situácie a pretrvávajúcich opatrení COVID-19. 

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2021 fakulta ponúkla 
študentom výučbu cudzích jazykov a to najmä anglického jazyka. 

Uchádzači o štúdium prejavujú záujem o Prípravný kurz na prijímacie skúšky, ktorý fakulta 
organizuje ako semestrálny v mesiaci marec – apríl. Ďalší intenzívny kurz fakulta organizuje v trvaní 
jedného týždňa a uskutočňuje sa  týždeň pred prijímacím konaním.  Kurzov sa spolu zúčastnilo 88 
účastníkov.  

Viacerí študenti stredných škôl sa tiež zúčastnili Letnej školy práva, ktorá sa konala na fakulte  
začiatkom júla 2021.   

 
 

V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ 
TVORIVEJ ČINNOSTI 

 
 V roku 2021 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty participovali celkovo na riešení 27 
výskumných projektov, z toho na ôsmich projektoch financovaných Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja (ďalej len APVV), desiatich projektoch základného výskumu Vedeckej edukačnej a grantovej 
agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len VEGA), troch zahraničných 
projektoch financovaných Wikimedia Deutschland, Medzinárodný vyšehradský fond a International 
Visegrad fund a sedem inštitucionálnych projektoch.  

Fakulte bola na riešenie projektov v roku 2021 pridelená dotácia vo výške 368.134 EUR. 
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a. Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
Projekty APVV 
 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli zapojení do riešenia ôsmich projektov 
financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ( APVV ), čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom znamená pokles o jeden projekt.  
 Na riešenie projektov bola agentúrou pridelená dotácia vo výške 304.466 EUR, čo je o 2.344 
EUR viac v porovnaní s rokom 2020.  

Vedeckopedagogickí zamestnanci pokračovali v riešení  jedného projektu v rámci Verejnej 
výzvy VV 2016, troch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2017, dvoch projektov v rámci Verejnej výzvy 
VV 2018, jednom projekte v rámci  Verejnej výzvy VV 2019 a začalo sa riešenie jedného projektu 
v rámci Verejnej výzvy VV 2020. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 38 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Do riešenia bolo zapojených aj 8 
študentov doktorandského štúdia, čo je rovnaký počet študentov ako v predchádzajúcom roku.  
 

V roku 2021 bolo ukončené riešenie jedného projektu VV 2016 a všetky pokračujú v riešení aj 
v roku 2022. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2021 boli predložené tri nové návrhy na riešenie 
projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2022, ktoré sú v štádiu hodnotenia. 
 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
1. 
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 2021: 17.666 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
2. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 39.514 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
3.   
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 2021: 36.734 EUR  
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
4.  
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 2021: 59.926 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
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Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2018 
5. 
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 2021: 38.241 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
6. 
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. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 60.456 EUR 
Riešiteľský kolektív: 13 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2019 
7. 
Názov projektu:  Trestnoprávna ochrana slobody 
Číslo projektu: APVV-19-0050 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2020 – 06/2024 
Finančná dotácia na rok 2021: 43.932 EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2020 
8. 
Názov projektu: Konkurencia nárokov z deliktov a kvázi deliktov v mimozmluvných vzťahoch a na 
pomedzí zmluvného a vecného práva 
Číslo projektu: APVV-20-0171 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2021 – 06/2025 
Finančná dotácia na rok 2021: 7.997 EUR 
Riešiteľský kolektív: 10 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 
 
 V roku 2021 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia desiatich VEGA 
projektov ( jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2018, päť projektov so začiatkom riešenia v roku 
2019, jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2020 a tri projekty so začiatkom riešenia v roku 2021), 
čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená rovnaký počet projektov ako v roku 2021. 
 
 Na riešenie VEGA projektov bola fakulte v roku 2021 pridelená dotácia vo výške 60.668 EUR, 
čo je o 7.144 EUR viac v porovnaní s rokom 2020. 
 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 37 riešiteľov, čo je o jedného riešiteľa 
menej v porovnaní s rokom 2020. Členmi riešiteľských kolektívov boli aj 2 študenti doktorandského 
štúdia, čo je o dvoch doktorandov menej v porovnaní s rokom 2020.  
 V roku 2021 bolo ukončené riešenie šiestich VEGA projektov a štyri projekty  pokračujú v riešení 
aj v nasledujúcom roku.  
 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so začiatkom riešenia 
v roku 2021 bolo predložených päť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
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Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
1. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 6.641EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2019 
2. 
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 2021: 7.574 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
3. 
Názov projektu: Európsky sociálny model a jeho tendencie 
Číslo projektu: 1/0081/19 
Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 5.703 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského 
 
4. 
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 2021: 6.180 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
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 2021: 6.245 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
6. 
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 2021: 1.983 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 
7. 
Názov projektu: Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja 
Číslo projektu: 1/0269/20 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2020 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 2.618 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov 
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Projekty so začiatkom riešenia v roku 2021 
8. 
Názov projektu: Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi 
Číslo projektu: 1/0170/21 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková,Th.D. 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2024 
Dotácia na rok 2021: 7.006 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
9. 
Názov projektu: Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu 
príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky 
Číslo projektu: 1/0162/21 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Eva Szabová PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2023 
Dotácia na rok 2021: 7.490 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
10. 
Názov projektu: Záujmové korporácie ako subjekt a objekt výkonu verejnej správy 
Číslo projektu: 1/0089/21 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2023 
Dotácia na rok 2021: 9.228 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 

b. Projekty na medzinárodnej úrovni  
 
1. 
Názov projektu: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States 
(1918–1939) 
Číslo projektu: 22030159 
Poskytovateľ dotácie: Jagielonská univerzita v Krakowe predložila v rámci výzvy  zverejnenej 
Medzinárodným vyšehradským fondom 
Spoluriešiteľ projektu: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v zastúpení: prof. JUDr. PhDr. 
Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA a JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 05/2022 
 
2. 
Názov projektu: Support of National Implementation of EU Copyright Directive 
Číslo projektu: R 2019-62015 
Poskytovateľ dotácie: Wikimedia Deutschland 
Spoluriešiteľ projektu: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v zastúpení JUDr. Zuzanou 
Adamovou, PhD. 
Dotácia na rok 2021: 3.000 EUR 
Obdobie riešenia: 11/2020 – 02/2022 
 
3. 
Názov projektu: Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia 
(WhistlePro) 
Číslo projektu: 21930021 
Poskytovateľ dotácie: Medzinárodný vyšehradský fond, Univerzita v Lodži, Poľsko 
Spoluriešiteľ projektu: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v zastúpení doc. JUDr. Petrom 
Vargom, Mgr. Veronikou Zoričákovou, PhD. 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Obdobie riešenia: 11/2020 – 02/2022 
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c. Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 
 

Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2021 boli vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty 
zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2021 bolo riešených šesť projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2021 a jeden pokračujúci inštitucionálny projekt so začiatkom riešenia v roku 
2020. Do tohto typu projektu boli ako riešitelia zapojení 12 vedeckopedagogickí  zamestnanci.  
 
Inštitucionálne projekty 
  
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2021 
1. 
Názov projektu: Právo životného prostredia. Všeobecná časť. 
Číslo projektu: 1/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2021-12/2022 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
2. 
Názov projektu: Správne právo procesné. Osobitná časť.  
Číslo projektu: 2/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2021-12/2023 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
3. 
Názov projektu: Generácia Z 
Číslo projektu: 3/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 9/2021- 9/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
4. 
Názov projektu: Prednášky  z vysokoškolskej pedagogiky 
Číslo projektu: 4/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2021- 10/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív:  2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
5. 
Názov projektu: Kariérové poradenstvo 
Číslo projektu : 5/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 11/2021- 12/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív:  1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
6. 
Názov projektu: Medzinárodné právo v praxi 
Číslo projektu: 06/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 2/2021- 12/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
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Projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 
7. 
Názov projektu: Medzi Trianonom a retribúciou 
Číslo projektu: 13/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2020- 5/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
 

d. Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi 
 
 Výsledky vedeckých projektov riešených na fakulte nachádzajú svoje využitie nielen 
bezprostredne vo vzdelávacom procese, ale aj v podobe expertíz pre legislatívne a iné orgány 
Slovenskej republiky rovnako ako pre orgány Európskej únie a zahraničné organizácie.  
 
 

e. Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
 
 Fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 
 
 

f. Vnútorná grantová schéma  
 

Právnická fakulta v zastúpení ôsmich výskumných pracovníkov v roku 2021 požiadala 
vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS https://www.truni.sk/typi-universitatis-
tyrnaviensis o dotáciu pre zabezpečenie publikačných aktivít, medzi ktoré patrí vydanie učebníc, 
zborníka, časopisu a monografie. 

 
 

VI. HABILITAČNÉ KONANIA A INAUGURAČNÉ KONANIA 

 
      Fakulta mala v roku 2021 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 2021 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť externého 
uchádzača o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, konanie bolo ukončené v januári 2022 
vydaním dekrétu o udelení titulu.  

V roku 2021 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť internej uchádzačky 
fakulty o udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor a v roku 2021 pokračovalo jedno inauguračné 
konanie internej uchádzačky o udelenie titulu profesor z roku 2020. Uvedené inauguračné konania boli 
v roku 2021 úspešne ukončené predložením návrhov ministrovi školstva SR. 
 
 
Habilitačné konania 
 

V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva začalo v 
januári 2021 habilitačné konanie externého uchádzača JUDr. Mgr. Daniela Krošláka, PhD., LL.M. z 
Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Úspešná  habilitačná prednáška a  obhajoba 
habilitačnej práce sa konali 6. októbra 2021. Vedecká rada fakulty na svojom on-line zasadnutí 11. 
novembra 2021 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva, habilitačné konanie bolo ukončené 
vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od januára 
2022. 
 
 
 

https://www.truni.sk/typi-universitatis-tyrnaviensis
https://www.truni.sk/typi-universitatis-tyrnaviensis
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Inauguračné konania 
 
Inauguračné konania, ktoré začali ešte v roku 2020 a boli ukončené v roku 2021:  

Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny 
štátu a práva internej uchádzačky fakulty doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. začalo podaním 
žiadosti o začatie inauguračného konania v septembri 2020, 15. apríla 2021 sa konala on-line 
inauguračná prednáška v rámci on-line rokovania vedeckej rady fakulty, v septembri 2021 vedecká rada 
univerzity schválila návrh na vymenovanie za profesorku v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva. V októbri 2021 bol návrh na vymenovanie 
predložený ministrovi školstva SR. 
 
Inauguračné konanie, ktoré začalo podaním žiadosti v roku 2021: 
 

Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania občianske 
právo internej uchádzačky fakulty doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. začalo podaním žiadosti o začatie 
inauguračného konania v marci 2021, 11. novembra 2021 sa konala on-line inauguračná prednáška v 
rámci on-line rokovania vedeckej rady fakulty, v novembri 2021 vedecká rada univerzity schválila návrh 
na vymenovanie za profesorku v odbore  habilitačného konania a inauguračného konania občianske 
právo. V decembri 2021 bol návrh na vymenovanie predložený ministrovi školstva SR. 
 
 

VII. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 

 
V roku 2021 mala fakulta v prepočítanom počte 66,66 zamestnancov, z toho 8,40 zamestnancov 

s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 17,08 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 23,04 
odborných asistentov a asistentov. 
 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu celkového počtu zamestnancov fakulty 
o 3,14 zamestnanca v prepočítanom počte. 
 
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch fakulty v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020. 
 
  

 2021 2020 

Vysokoškolskí učitelia spolu 48,52 44,77 

z toho: profesori 8,40 7,20 

            docenti 17,08 18,42 

            učitelia s titulom CSc., PhD. 20,35 17,28 

            ostatní učitelia  2,69 1,87 

Odborní pracovníci 3,08 3 

Administratívni pracovníci  12,08 12 

Výskumní pracovníci             2,98 3,75 

Prevádzkoví zamestnanci 0 0 

 
SPOLU   66,66 63,52 

Odborníci z praxe 6,73 4,39 

 
 Na zabezpečení výučby sa podieľali aj odborníci z praxe, pôsobili spravidla na dohody 
o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. V letnom semestri 2021 vyučovalo 16 odborníkov 
z praxe (prepočítané 3,08 z úväzku 12 hodín týždenne) a v zimnom semestri 2021 vyučovalo 22 
odborníkov z praxe ( prepočítané 3,65 z úväzku 12 hodín týždenne). Za rok 2021 na fakulte priemerne 
pôsobilo 3,36 (3,08 + 3,65  = 6,73 / 2 = 3,36) odborníkov z praxe v prepočítanom počte na jeden 
semester. 
 

V roku 2021 bolo na fakulte vyhlásených 14 výberových konaní na obsadenie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, z toho päť na obsadenie funkcie profesora, štyri na obsadenie funkcie 
docenta a päť na obsadenie pracovných miest odborných asistentov a asistentov. Na obsadenie 
pracovného miesta sa prihlásilo v priemere 1,1 uchádzača. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovného 
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pomeru s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2021 3,2 roka. 
Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 8 výberových konaní.  
 

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie uvedených 
uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2021 obsadených 15 pracovných miest na pracovný 
pomer na kratší pracovný čas, bez výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku 
dohodnutého v pracovnej zmluve bola 25%.  
  

V roku 2021 boli na fakulte vyhlásené aj štyri miesta odborných a administratívnych 
pracovníkov, a to miesto sekretárky katedier, tajomník/tajomníčka fakulty, knihovník (kategorizácia 
EPCA) a odborného referenta pre študijné a sociálne záležitosti, a to z dôvodu zmeny personálneho 
obsadenia. 
 

Mobility pedagógov a zamestnancov na fakulte počas roka 2021 boli výrazne ovplyvnené 
pretrvávajúcou pandémiou. V rámci programu Erasmus+ sa zamestnanci zúčastnili celkovo 5 mobilít za 
účelom výučby, skúseností z oblasti vzdelávania, školení jednotlivcov a taktiež za účelom 
medzinárodnej vedeckej spolupráci v krajinách ako sú Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko a Česká 
republika v trvaní pobytov v  priemere 5 dní.  

Za účelom aktívnej účasti na konferenciách a seminároch v Českej republike, Grécku a Poľsku 
v trvaní v priemere 3 dni bolo realizovaných 6 mobilít. 

V Českej republike boli zrealizované 2 mobility za účelom návštevy knižníc a nadobudnutí 
nových vedeckých poznatkov v trvaní 1 dňa. 

 
 

OCENENIA PEDAGÓGOV FAKULTY V ROKU 2021  
 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. 
V máji 2021 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Eliášovi ocenenie univerzity „Cena Antona 
Hajduka 2021 za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom Trnavskej univerzity 
v Trnave“.   
 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
V marci 2021 bola prof. Olšovská zaradená do zoznamu „Přehled TOP 100 žen česko-slovenského 
právního byznysu“. Zoznam vznikol na počesť prvých žien, ktoré už pred sto rokmi študovali v prvej 
ČSR a stali sa prvými právničkami. Zoznam predstavuje ako autor Jaroslav Kramer hovorí „unikátní 
a inspirativní přehled stovky právniček, ktoré vynikají v klíčových segmentech českého a slovenského 
byznysu“. 
 
doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
V januári 2021 absolvovala doc. Kleňová habilitačný proces na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi 
v Rakúsku, v rámci ktorého jej bol udelený titul „venia docendi“ v odbore rímske právo. Na základe 
udelenia tohto titulu je doc. Kleňová oprávnená konať verejné prednášky, výskum a vzdelávanie 
študentov na vysokej škole v zahraničí. 
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
V rámci úspešnej spolupráce s Ústavným súdom Slovenskej republiky v roku 2021 bolo doc. Lackovi 
v apríli 2021 zaslané poďakovanie za vynikajúcu odbornú spoluprácu v oblasti slovenského práva 
sociálneho zabezpečenia.  
 
JUDr. Jakub Neumann, PhD. 
V roku 2021 sa JUDr. Neumann stal ako štvornásobný víťaz súťaže člen poroty 8. ročníka súťaže „Cena 
Ernesta Valka 2021“ na tému „Priama vs zastupiteľská demokracia a limity referenda“, ktorú vyhlasuje 
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika so sídlom v Bratislave. Porota zložená z významných odborníkov 
z oblasti práva hodnotí články študentov prihlásených do súťaže každoročne od roku 2014. 
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Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách, 
grémiách a komisiách: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
V septembri 2021 sa Dr. Moravčíková stala členkou vedeckého spoločenstva „PTPW – Polskie 
Towarzystwo Prawa Wyznaniowego“  a „SKP - Stowarzyszenie kanonistów Polskich“ so sídlom 
v Lubline v Poľsku.  
 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách, 
grémiách a komisiách: 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V júni 2021 sa JUDr. Dobrovodský stal členom pracovnej skupiny pre rekodifikáciu rodinného práva 
vymenovanej podľa štatútu pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva ministerkou 
spravodlivosti SR. 
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 
V december 2021 bol doc. Križan zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľ a rozhodca, oprávnený riešiť kolektívne spory 
na roky 2022 – 2024. 
 
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 
V júni 2021 bol doc. Maslen  vymenovaný ministrom obrany SR za stáleho člena osobitnej rozkladovej 
komisie ako poradného orgánu ministra obrany SR.  
 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
V máji 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Najvyššieho súdu SR za náhradníka výberovej 
komisie pre výberové konanie na obsadenie sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium. 
 
V júni 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Súdnej rady SR za náhradníka výberovej komisie 
pre hromadné výberové konania v obvode Krajského súdu v Trenčíne. 
 
V novembri 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný za člena výberovej komisie pre hromadné výberové 
konanie sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v  obvode Krajského súdu v Trenčíne.  
 
V decembri 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný za člena výberovej komisie pre obsadenie voľných 
miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského sudu v Trenčíne.  
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.  
V júni 2021 bola doc. Novotná vymenovaná ministerkou spravodlivosti SR za členku pracovnej skupiny 
pre rekodifikáciu záväzkového práva. 
 
V júni 2021 bola doc. Novotná vymenovaná predsedom Súdnej rady SR za členku výberovej komisie 
pre hromadené výberové konanie sudcov v obvode Krajského súdu v Nitre. 
 
 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
V roku 2021 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu 
„Eurasian Crossroads“, ktorý vychádza  v Moskve v Ruskej federácii.  
 
Od roku 2021 je Dr. Moravčíková členkou redakčnej rady časopisu „Kościół i Prawo“, vydavateľom 
ktorého je Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline v Poľsku.   
 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
Od roku 2021 je doktor Mészáros členom redakčnej rady recenzovaného interdisciplinárneho 
vedeckého časopisu „Studia Erasmiana Wratislaviensia / Wroclawskie Studia Erazmianskie“, ktorého 
vydavateľom je Wydzial Prawa, Administracji i Eknomii Uniwersytetu Wroclawskiego v Poľsku, a 



40 
 

 

externým recenzentom pre vedecký recenzovaný časopis „PUG - Przegląd ustawodawstwa 
gospodarczego“, ktorý vydáva vydavateľstvo Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A. vo Varšave 
v Poľsku. 
 
 

VIII. PODPORA ŠTUDENTOV  

 
Sociálne štipendiá 
 

Sociálne štipendiá , ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom 
boli v roku 2021 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 2020 predstavovala 45 610 €. Sociálne 
štipendium bolo vyplatené 33 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 
 
 
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 2021, a to tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2021 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 
v celkovej sume 65 325 €. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
predstavovali 34 850 € a z vlastných prostriedkov univerzity 30 475 €. 

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 66 študentom v dennej forme štúdia 
bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity 142 
študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 
 
 
Ubytovanie študentov 
 

Nakoľko fakulta nemá vlastné ubytovacie kapacity (internát), starostlivosť o ubytovanie 
študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom zmluvne zabezpečených 
subjektov v meste Trnava a v blízkom okolí. V roku 2021 o ubytovanie požiadalo 116 študentov prvého 
ročníka všetkých študijných programov a 107 študentov vyšších ročníkov bakalárskeho a 
magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia komisia zriadená na 
rektoráte univerzity. Od akademického roka 2014/2015 univerzita otvorila svoj vlastný novovybudovaný 
Študentský domov Petra Pazmáňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 300 lôžok. 
 
 
Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 
 

Fakulta v roku 2021 využívala služby Centra podpory študentov (ďalej len „Centrum“) 
zriadeného na pôde univerzity. Centrum zabezpečuje jednotlivé druhy podpory pre študentov všetkých 
svojich fakúlt. Fakulta poskytuje ďalšie doplnkové aktivity súvisiace s jednotlivými druhmi podpory 
poskytovanými Centrom.  

Psychologické poradenstvo pre študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave je 
zabezpečené psychológmi a psychologičkami Psychologickej ambulancie Centra. Ambulancia 
poskytuje psychologické poradenstvo, podporu a psychologickú intervenciu prezenčne v priestoroch 
Psychologickej ambulancie Centra ako aj on-line formou (mobily, sociálne siete). Podpora je 
poskytovaná formou psychologického poradenstva s využitím prvkov logoterapie, psychologického 
poradenstva a krízovej intervencie, psychologického poradenstva a mediácie a psychologického 
poradenstva s využitím prvkov kognitívno-behaviorálnej terapie. Fakulta sa snaží šíriť povedomie o 
dôležitosti duševného zdravia tiež prostredníctvom fakultatívnych prednášok. Z roku 2021 možno 
spomenúť napr. webináre Syndróm vyhorenia (20.4.2021 pre študentov a 14.4.2021 pre vyučujúcich).  

Centrum tiež zabezpečuje podporu študentov so špecifickými potrebami, pričom podrobnosti sú 
študentom prístupné na stránke https://www.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami . Na 
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pôde univerzity pôsobí univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami a na fakulte 
fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. V roku 2021 bol fakultným koordinátorom 
pre študentov so špecifickými potrebami doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. Na fakulte je zároveň vytvorená 
Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami, ktorej predsedom je doc. JUDr. Viktor Križan, 
PhD. a členmi JUDr. Katarína Fedorová, PhD. a študentka Ľudmila Belinová.  

Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné na 
stránke http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu zabezpečujú právne poradenstvo v 
Centre JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. a doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.  

Centrum ďalej poskytuje priestor študentom pre ich športové vyžitie. Aktuálne údaje o 
možnostiach využitia plavárne, telocviční, zapojenia sa do floorbalu, futbalu, volejbalu alebo využitia 
lezeckej steny môžu študenti získať na stránke http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity. Fakulta 
podporuje študentov v pohybovej aktivite prostredníctvom rôznych výziev na sociálnych sieťach, napr. 
v roku 2021 im boli adresované výzvy ´Po stopách,´ v ktorých mali študenti možnosť zaslať fotografie 
zo svojich ciest, na ktorých navštívili miesta súvisiace s konkrétnymi výzvami (miesta ako hrady          a 
zámky súvisiace so životom v Habsburskej monarchii, miesta súvisiace s prvou Československou 
republikou a prezidentom T. G. Masarykom či so sv. Mikulášom v predvianočnom čase). Záujem        o 
šport, ako po fyzickej tak aj právnej stránke, sa fakulta snaží zvyšovať aj vďaka predmetom Športové 
právo či Sports Law.   

Centrum poskytuje aj kariérne poradenstvo. Poradenstvo zahŕňa konzultácie pre študentov pre 
ich uplatniteľnosť na trhu práce (prezentácia životopisu, demo pohovor so spätnou väzbou), 
organizovanie trhu pracovných príležitostí pre končiacich študentov, aktivity pre zvýšenie atraktivity 
štúdia na univerzite, komunikácia so zamestnávateľmi a v spolupráci s nimi vytváranie ponúk 
pracovných stáží pre študentov počas štúdia a po jeho ukončení. Študenti môžu kontaktovať 
univerzitných konzultantov v súlade s informáciami dostupnými na stránke https://www.truni.sk/karierne-
poradenstvo . Poskytovanie kariérneho poradenstva v užšom slova zmysle je zabezpečované aj 
fakultou. Študenti mali v roku 2021 možnosť obrátiť sa na Radu kariérových poradcov Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, ktorej členmi sú JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Róbert 
Dobrovodský, PhD. LL.M., Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M.  

 
Záverom možno dodať, že Centrum vyzýva študentov, aby sa naň obrátili v prípade akýchkoľvek 

problémov alebo otázok. Pre prípad špecializovaných otázok, súvisiacich so štúdiom, sa osobitne môžu 
študenti Právnickej fakulty obrátiť aj na fakultných študijných poradcov. Rada študijných poradcov 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pozostáva zo študijných poradcov pre bakalárske 
štúdium (doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., Mgr. Katarína Kuklová, PhD., Mgr. Dávid Maukš), študijných 
poradcov pre magisterské štúdium (doc. JUDr. Viktor Križan, PhD., JUDr. Štefan Zeman, PhD., Mgr. 
Bc. Martin Bulla, PhD.) a študijného poradcu pre doktorandské štúdium (mim. prof. JUDr. Marianna 
Novotná, PhD.).  
   

Fakulta aj v roku 2021 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 zároveň 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. Na Právnickej 
fakulte sú aj za týmto účelom zriadené rôzne komisie a rady, na ktoré sa študenti majú možnosť obrátiť 
a pôsobia v nich aj zástupcovia študentov. Zriadená je Komisia pre štúdium (doc. JUDr. Eva Szabová, 
PhD., doc. JUDr. Michal Maslen, PhD., JUDr. Štefan Zeman, PhD. a študenti Ivana Lepeňová  a Tomáš 
Široký), Komisia pre preskúmavanie oznámení (doc. JUDr. Peter Varga, PhD., Mgr. Veronika 
Zoričáková, PhD. a študent Martin Pogádl), Komisia pre doktorandské štúdium (JUDr. Milan Hlušák, 
PhD., prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., 
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD., JUDr. Samuel Rybnikár, PhD.), Komisia pre študentskú a vedeckú 
odbornú činnosť (doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., Ph.D., doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., doc. JUDr. 
Miloš Deset, PhD., doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD., JUDr. Katarína 
Gešková, PhD. a študenti Branislav Rak, Tereza Bajúsová, Veronika Haladová). V neposlednom rade 
sa na fakulte konali pravidelné stretnutia vedenia (dekanka, prodekanky pre vzdelávanie) so študentmi, 
na ktorých boli študenti informovaní o novinkách súvisiacich so vzdelávaním a vnútorným systémom 
kvality a bol im ponechaný priestor na otázky, podnety či voľnú diskusiu o ľubovoľných témach. 
Vzhľadom sa situáciu sa, v roku 2021, konali tieto stretnutia on-line.  
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Pre zahraničných študentov je na fakulte k dispozícii prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultný 
koordinátor pre ERASMUS+, ktorého úlohou je poskytovať im odbornú aj osobnú pomoc –  v súčasnosti 
tieto aktivity na fakulte vykonáva Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
 
 
Ďalšia podpora študentov 
 

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 
2021 fakulta zaevidovala 46 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. 
 
 

IX. ABSOLVENTI 

 
Fakulta dbá na udržiavanie a posilňovanie vzťahu fakulta - absolvent už v čase pred skončením 

štúdia. Študenti posledných ročníkoch sú oboznamovaní s rôznymi formami ďalšej spolupráce, resp. 
udržaním kontaktu, či už prostredníctvom možnosti účasti na odborných podujatiach fakulty alebo 
formou ďalšej spolupráce, napr. pri prednáškovej činnosti absolventa, zabezpečení stáže pre študentov 
a pod. Zároveň sa na pôde fakulty alebo v on-line priestore konajú stretnutia s absolventmi, ktoré boli 
v prezenčnej forme aj tematicky zamerané. Absolventi sú pozývaní aj na tradičné stretnutia akademickej 
obce, napr. Vianočný punč, Fakultný piknik.  

Na univerzitnej úrovni sa každoročne uskutočňuje dotazníkový prieskum. V priebehu roku 2021 
sa dvakrát uskutočnila všeobecná absolventská anketa, jedenkrát absolventská anketa zameraná na 
absolventov, ktorí skončili štúdium v akad. roku 2020/2021, a jedenkrát absolventská anketa zameraná 
na absolventov, u ktorých od úspešného absolvovania štúdia uplynuli dva roky (absolventi, ktorí ukončili 
štúdium v ak. roku 2018/2019). Z uvedených ankiet vyplýva prevažujúca spokojnosť absolventov so 
štúdiom na Právnickej fakulte TU v Trnave: http://iuridica.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy, 
https://www.truni.sk/news/stanovisko-vedenia-tu-k-vyhodnoteniu-ankety-absolventov-20202021-
ankety-absolventov-po-dvoch.  

Oproti roku 2020, v ktorom pandémia ochorenia COVID-19 a prijímané opatrenia výraznejšie 
zasiahli zamestnanosť čerstvých absolventov Trnavskej univerzity, absolventi 2021 podľa ich odpovedí 
v ankete našli zamestnanie až v 93 percentom podiele, čo je tiež zlepšením a výrazom stabilizácie 
výkyvov na pracovnom trhu súvisiacich s aktuálnou situáciou. 

Klub ALUMNI je koordinovaný univerzitou, pričom absolvent sa môže do klubu registrovať e-
mailom prostredníctvom zástupcu Právnickej fakulty (https://www.truni.sk/clenstvo-v-alumni).  

Absolventi univerzity majú možnosť si z Univerzitnej knižnice vypožičať  vyšší počet kníh, 
podieľať sa na tvorbe knižničného formu, či byť zaradený do adresára s cieľom dostávať pozvánky na 
podujatia. 

Počnúc rokom 2021 fakulta bude každoročne predstavovať absolventov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom on-line fakultných ALUMNI zoznamov zverejnených na 
webovom sídle fakulty (http://iuridica.truni.sk/absolventi-pravnickej-fakulty-2021) ako aj na webovom 
sídle univerzity (https://www.truni.sk/databaza-absolventov-priatelov-univerzity).  

Absolventi fakulty sú aj súčasťou systému kvality fakulty, napr. v Komisii pre kvalitu právnického 
vzdelávania, v rámci ktorého navrhujú zmeny študijného programu za účelom zvýšenia kvality 
poskytovaného študijného programu.  
 
 

X. PODPORNÉ ČINNOSTI 

 
Knižnica Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 
 

Knižnica Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „knižnica“) zabezpečuje 
odborné knižnično -informačné činnosti, bibliograficky spracúva a deponuje záverečné a kvalifikačné 

http://iuridica.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy
https://www.truni.sk/news/stanovisko-vedenia-tu-k-vyhodnoteniu-ankety-absolventov-20202021-ankety-absolventov-po-dvoch
https://www.truni.sk/news/stanovisko-vedenia-tu-k-vyhodnoteniu-ankety-absolventov-20202021-ankety-absolventov-po-dvoch
https://www.truni.sk/clenstvo-v-alumni
http://iuridica.truni.sk/absolventi-pravnickej-fakulty-2021
https://www.truni.sk/databaza-absolventov-priatelov-univerzity
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práce, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej 
verejnosti. Informačný profil knižnice je v súlade so študijným programom Právnickej fakulty TU.  

Vnútornú štruktúru tvoria oddelenie spracovania fondu a oddelenie služieb. Z hľadiska 
vonkajších vzťahov je súčasťou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity, ktorý metodicky 
riadi riaditeľka Univerzitnej knižnice TU. 

Je akademickou knižnicou a funguje v režime študovne s voľným prístupom k fondu. 
Hlavným poslaním knižnice je informačná podpora vedeckej a pedagogickej činnosti na 

právnickej fakulte. 
Predložená správa uvádza štatistické údaje súvisiace s činnosťou knižnice, dosiahnuté v roku 

2021. Pokračujúca pandémia koronavírusu ovplyvnila vyučovací proces na vysokých školách, ktoré aj 
v tomto roku presunuli kontaktnú formu výuky do virtuálneho prostredia. Tento fakt a fyzická 
neprítomnosť študentov mala zásadný vplyv na návštevnosť a ďalšie ukazovatele činnosti fakultnej 
knižnice v roku 2021, na čo poukazujú uvedené dáta. 
 
 
Budovanie knižničných a informačných fondov 
 
Akvizícia knižničného fondu – fond kníh 
 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý tvorí 
domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  

Fond knižnice ku dňu 31. 12. 2021 obsahoval 21 619 knižničných jednotiek. Prírastok za rok 
2021 bol 605 zväzkov, z toho bolo spracovaných 549 kníh a 56 záverečných prác. 
 
Fond periodík 
 

Počet odoberaných periodík zostal v  roku 2021 nezmenený, knižnica odoberala 41 titulov 
odborných periodík, z toho 26 zahraničných.  
 
Elektronické informačné zdroje (EIZ) 
 

Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, rozširujú 
prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 

Študenti a vyučujúci mali k dispozícii právnické databázy: ASPI - poskytuje právne predpisy, 
rozhodnutia súdov SR, legislatívu EÚ, databázu Oxford Law Journals – ktorá umožňuje prístup ku 
kolekcii právnických periodík z produkcie vydavateľstva Oxford University Press a databázu C.H. Beck 
-  komplexná elektronická knižnica, ktorá obsahuje plné znenia komentárov, príručiek, monografií, 
judikatúru súdov a dokumenty EÚ. 

Prístup k ďalším, predovšetkým multiodborovým elektronickým informačným zdrojom je 
zabezpečený prostredníctvom portálu NISPEZ (web Univerzitnej knižnice TU).  

Fakulta sprostredkovala učiteľom a študentom databázu judikáty.info, C.H. Beck a súčasne 
časť svojej databázy poskytlo aj vydavateľstvo Wolters Kluwer. 
 
Financovanie akvizície informačných zdrojov 
 

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

Prírastok akvizície kníh (elektronicky spracované tituly) bol tvorený nákupom 462 knižničných 
jednotiek a darmi 143 k.j., z ktorých bolo 56 záverečných prác  v elektronickej forme. Ostatné boli knižné 
dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty a rôznych inštitúcií (87 titulov). 
 

Z grantových prostriedkov katedier/ústavov a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 30 494,56 € (v tom knihy a periodiká). V sledovanom období sme z 
prostriedkov grantov získali 326 knižných titulov renomovaných zahraničných vydavateľstiev. 
 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty boli ďalej na účely akvizície knižničného fondu (vrátane kníh 
a periodík) vynaložené finančné prostriedky v hodnote 6 634,79€. Zakúpené boli predovšetkým tituly 
učebnicovej literatúry podľa informačných listov vyučovaných predmetov. 
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V r. 2021 bolo celkovo na nákup kníh a periodík poukázaných 37 129,35 € (granty a rozpočet 
fakulty).  
  V roku 2021 boli celkové výdavky na nákup knižničného fondu (knihy, periodiká, databázy) vo 
výške 38 221,35 €. 

Z rozpočtu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity je na doplňovanie knižničného fondu 
poskytovaná fakultám TU dotácia na nákup knižných titulov, ktoré sú k dispozícii na absenčné 
požičiavanie v Univerzitnej knižnici TU. V roku 2021 táto čiastka pre fakultu predstavovala 2 500 €, z 
čoho boli zakúpené publikácie z oblasti práva a právnych vied pre študentov Trnavskej Univerzity. 
 
Spracovanie knižničného fondu 
 

Knižné prírastky boli spracované elektronicky v systéme DaWinci. Spracovaných bolo 462 kníh 
a 56 záverečných prác. 

Produkt spracovania dokumentov a základný vyhľadávací nástoj,  on-line katalóg knižnice, je 
dostupný z webovej stránky fakulty, resp. zo stránky Trnavskej univerzity. 
 
 
Služby čitateľom 
 
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. 

Prechod výuky z prezenčnej formy na absenčnú a epidemiologické opatrenia (zatvorenie 
knižnice), resp. výluky prevádzky sa podpísali na poklese návštevnosti a počte výpožičiek vo fakultnej 
knižnici. 

Počas kalendárneho roka 2021 knižnica zaznamenala 493 registrovaných návštev (v roku 2020 
to bolo 766 návštev). 

Celkový počet uskutočnených výpožičiek bol v uplynulom roku 2 898 (v r. 2020 bolo 3 210   
výpožičiek). 
 
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
 

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

V roku 2021 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.  

Vo všetkých prípadoch išlo o krátkodobé výpožičky vedeckých monografií z fondov 
zahraničných knižníc. 
 
Iné aktivity 
 

Popri plnení prvoradých pracovných úloh a základných evidencií knižnica participovala na 
plnení ďalších úloh, ktoré priamo nesúviseli s jej prevádzkou.  

Spomedzi nich uvádzame podporu vedeckovýskumnej činnosti fakulty, t.j. spoluprácu s 
riešiteľmi projektov, zameranú na akvizíciu vedeckej literatúry pre aktuálne riešené projekty. 

Za nemenej dôležitú považujeme úzku spoluprácu s jednotlivými katedrami, referátom pre 
vedecko-výskumnú činnosť a referátom pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty. 

Fakultná knižnica priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných našou 
fakultou do partnerských knižníc právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike. Taktiež 
rozosielala povinné výtlačky a dary do knižníc s právom povinného výtlačku.  

Tiež boli priebežne expedované edičné výtlačky a dary pre Univerzitnej  knižnici Trnavskej 
univerzity.  

Vo fakultnej knižnici každoročne prebiehajú informačné exkurzie pri príležitosti akcie „Deň 
otvorených dverí“,  tiež individuálne alebo skupinové exkurzie (akcie informačnej výchovy) pri nástupe 
študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom týchto akcií je propagácia fondu, poskytovaných 
služieb a príjemných priestorov fakultnej knižnice. 
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Knižnica taktiež poskytuje priestorovú a informačnú podporu pri návštevách zahraničných 
študentov, či už v rámci programu Erasmus, alebo pri návštevách vedeckých pracovníkov zo zahraničia. 

Knižnica bola aj počas roka 2021 miestom konania vedeckých a odborných podujatí organizovaných 
fakultou, pričom plní funkciu integrujúceho spoločenského priestoru pre členov akademickej obce 
Právnickej fakulty TU. 
 
 

XI. 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. K dispozícii sú tiež mikrofóny a reproduktory na 
prenos zvuku. 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.  Fakulta využíva aj prednáškovú sálu s vyššou kapacitou miest v 
bezprostrednej blízkosti budovy fakulty (budova Katolíckej Jednoty Slovenska). 

Cieľom fakulty je neustále zveľaďovanie vyučovacích a pracovných priestoroch so zreteľom na 
efektivitu a ekológiu, pričom sa usiluje podčiarknuť ráz budovy ako pamiatky funkcionalistického 
architektonického štýlu.  

V roku 2021 v súvislosti s pokračujúcou pandémiou vírusu COVID bol kladený dôraz na 
zabezpečenie a funkčnosť informačných sietí a výpočtovej  a komunikačnej techniky určenej pre 
zabezpečenie on-line vyučovania, konzultácií a odborných podujatí. Fakulta zabezpečila na každom 
poschodí a pri vchode aj dezinfekčné dávkovače na ruky a 10 kusov stojatých germicídnych žiaričov. 
Vďaka dotácii na podporu rozvoja právnického vzdelávania disponuje fakulta aj jednou kompletne 
vybavenou súdnou sieňou, ktorá sa využíva na výučbu, organizovanie simulovaných súdnych sporov a 
iných vedeckých a odborných aktivít fakulty.  

Aj roku 2021 fakulta venovala pozornosť priestorovému dovybaveniu učební, oddychových zón 
pre študentov fakulty, investovala do klimatizačných zariadení, opráv žalúzií a na výmaľby stien chodieb   
a schodísk. Na základe výsledkov ankety o životnom  prostredí, z ktorej vyplynul aj záujem študentov 
o zeleň, fakulta zabezpečila zelené rastliny na chodbách a v odpočinkových zónach, ako aj zveľadila 
záhradu a doplnila ju o ekologické prvky. Stabilnou súčasťou vybavenia sú tiež nádoby na separovaný 
odpad. 

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

Pri príležitostiach ako 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. 
 
 

XII. INTERNACIONALIZÁCIA A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
VYSOKEJ šKOLY 

 
V období kalendárneho roka 2021 bola pandemická situácia činiteľom, ktorý mal podstatný 

vplyv na medzinárodné vzťahy v rovine zrealizovaných zahraničných mobilít najmä na strane študentov, 
ale aj pedagógov. 

Okrem toho z dôvodu začatia nového programového obdobia programu ERASMUS+ 
(nasledujúce obdobie: 2021 – 2027) bolo potrebné opätovne uzatvárať zmluvy s jednotlivými partnermi, 
keď záujem na strane fakulty bol udržať si doterajší okruh partnerstiev a snažiť sa o jeho ďalšie 
rozšírenie, čo sa vďaka súčinnosti jednotlivých členov akademickej obce aj priebežne darilo, táto snaha 
bude pokračovať aj v roku 2022. 
 

V roku 2021 zamestnanci fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 13–krát, z toho 6-krát do 
Českej republiky, 1-krát do Francúzska, Grécka, Chorvátska a 4-krát do Poľska. Účelom vycestovania 
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bolo 5 študijných pobytov v rámci programu Erasmus teacher mobility, 6 účastí na medzinárodných 
konferenciách, 2 účasti za účelom návštevy zahraničných knižníc.  

Pre podporu mobility sa na fakulte počas kalendárneho roka 2021 (v marci a novembri) 
uskutočnili 2 výberové konania pre študentskú mobilitu a tiež 2 výberové konania pre zamestnaneckú 
mobilitu (v máji a v novembri). Oznamy o konaní výberových konaní boli cieľovým skupinám zasielané 
elektronicky a boli tiež zverejnené na webe fakulty a úradnej výveske v priestoroch fakulty, študenti boli 
osobitne oboznámení s možnosťou zúčastniť sa na zahraničných mobilitách aj cez oznamy na 
sociálnych sieťach. Konaniu výberových konaní pre študentov predchádzalo stretnutie prodekana pre 
medzinárodné vzťahy so študentmi (uskutočnené on-line pre uľahčenie prístupu všetkým záujemcom), 
na ktorých študenti kládli otázky, ktoré ich pri uchádzaní sa o mobilitu zaujímali. Študentom boli 
priebežne počas akademického roka distribuované možnosti účasti na stážach v spolupracujúcich 
inštitúciách v zahraničí (napr. Amnesty International, stále zastúpenie Trnavského samosprávneho kraja 
v Bruseli).. Z radov študentov sa mobility zúčastnili celkom 18 študenti v rámci štúdia a 2 študenti sa 
zúčastnili stáže. Na našej fakulte počas roka 2021 študovalo celkom 6 študentov zo zahraničia (2 
študenti zo Španielska v letnom semestri, 2 študentky z Malty a dvaja študenti z Ruska v zimnom 
semestri). 

Členovia akademickej obce fakulty zastávajú pozície vo viacerých odborných zahraničných 
združeniach, rovnako tak sa vzťahy s kolegami zo zahraničných inštitúcií udržiavajú na odborných a 
vedeckých podujatiach, ktoré navštevujú naši pedagógovia v zahraničí a ktoré organizuje naša fakulta 
a tieto sú navštevované zahraničnými odborníkmi, ako je to už dlhodobo dobrým zvykom. Pre študentov 
a akademickú obec boli počas celého akademického roka organizované odborné semináre a podujatia 
(celkom 13), na ktorých vystúpili zahraniční odborníci, poukazované podujatia sa konali     v anglickom 
a nemeckom jazyku. 
 

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 vedeckej a inej 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 
podporou a napomáhaním v 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 
 

Fakulta je dlhodobo – už od roku 2005 členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt 
European Law Faculty Association (ELFA) ako prvá zo slovenských právnických fakúlt, a aj členom  
International Law School Association (ILSA) a od roku 2012 i členom Európskeho inštitútu práva so 
sídlom vo Viedni. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 
 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny informácií o akademických aktivitách, 
výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny vedeckých a pedagogických 
pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce na výskumných projektoch ako aj spoločného 
organizovania seminárov a konferencií. 
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Zoznam bilaterálnych zmlúv Erasmus+ program platné do r. 2021: 
 

Názov univerzity 
 

1. Universitaet Salzburg 
2. KU Leuven, Faculty of Law 
3. BURGAS FREE UNIVERSITY 
4. Masarykova univerzita Brno 
5. University of South Bohemia in Ceske Budejovice 
6. Univerzita Palackého v Olomouci 
7. University of West Bohemia 
8. Karlova univerzita v Prahe 
9. Tϋbingen University 
10. Universität Osnabrück 
11. Universitat de les Illes Balears 
12. Universidad de Santiago de Compostela 
13. Université de Haute-Alsace 
14. University of Reims Champagne-Ardenne 
15. Aristotle University of Thessaloniki 
16. University of Rijeka 
17. University of Zagreb 
18. Pázmany Péter Catholic University 
19. Universitá degli Studi di Salerno 
20. Vytautas Magnus University 
21. Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas Romeris University) 
22. Goce Delcev University 
23. University of Malta 
24. Universitetet i Bergen  
25. Tilburg University  
26. University of Gdansk 
27. University of Silesia in Katowice 
28. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
29. Uniwersytet Wrocławski 
30. Jan Dlugosz University in Czestochowa  
31. Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw 
32. University of Bucharest 
33. Dostoevsky Omsk State University/Russia 
34.  University of Ljubljana 
35. İzmir University of Economics 
 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta má uzatvorené tieto dohody a zmluvy 
o medzinárodnej spolupráci: 
 
1. Právnická fakulta Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko 
2. Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika 
3. Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poľsko 
4. University of Applied Sciences Vukovar, Croatia  
5. Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 
6. Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 
7. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 
8. Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 
9. The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 
10. University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania  
11. Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, Česká republika 
12. Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
13. Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Republic of Belarus    
14. Sveučilište v  Zagrebu, Chorvatsko 
15. Rzeszowská univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
16. Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika 
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17. Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina 
18. National University „Odessa Law Academy“, Ukraine 
19. Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského, Warszawa, Poľsko 
20. Institute of Law of Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine 
21. State University of Novi Pazar, Serbia 
 
 
Študijné pobyty  
 

S prihliadnutím na naďalej pretrvávajúcou pandémiu sa v roku 2021 neuskutočnil ani jeden študijný 
pobyt. 

 
 

XIII. SYSTÉM KVALITY 

 

a. Manažment vysokej školy 
 

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, s čl. 30 Štatútu Právnickej fakulty zo dňa 27. 
júna 2013 v znení účinnom odo dňa 12.5.2016 a základnými predpismi univerzity týkajúcich sa 
vnútorného systému kvality, má fakulta vybudovaný vnútorný systém kvality. Vnútorný systém kvality 
zahŕňa politiku fakulty v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej 
školy v oblasti zabezpečovania kvality, pričom v uplynulých dvoch rokoch prešli v súvislosti s novými 
štandardami SAAVŠ týkajúce sa kvality vysokoškolského vzdelávania významnými zmenami.      

Stratégia zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti 
(ďalej len „stratégia“) je hlavným pilierom uceleného inštitucionálneho systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti (ďalej len „vnútorný systém kvality“), definuje 
ciele, vymedzuje inštitucionálny rámec a predstavuje základ pre procesy implementované na fakulte, 
ktoré sú podrobne upravené osobitnými predpismi. Hlavným cieľom stratégie je vytvorenie, 
implementovanie a aplikácia koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality a jeho 
aktualizácia podľa nových trendov a s tým súvisiace kontinuálne skvalitňovanie, a to aj na základe 
pravidelného vyhodnocovania získaných relevantných informácií a analýz. 

Vnútorný systém kvality je dôležitý pre napĺňanie poslania fakulty, a to nielen pre procesy v 
oblasti vzdelávania a vedy, ale aj pre riadenie fakulty. Inštitucionálny rámec, riadiace a administratívne 
procesy sa realizujú tak, aby boli efektívne a vytvárali aj vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov. 
Na úrovni univerzity je budovaný vnútorný systém kvality, ktorý je súborom princípov, pravidiel 
a postupov, ktorými univerzita preukazuje prevzatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného 
vzdelávania (https://www.truni.sk/vnutorny-system-kvality). 

 
Základným predpisom  vnútorného systému univerzity, ktorý upravuje spôsob napĺňania 

poslania univerzity a jej strategických cieľov v oblasti vysokoškolského vzdelávania je predpis Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave 
(https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-
2021_0.pdf). Kľúčovú úlohu zohráva Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského 
vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (https://www.truni.sk/rada-pre-kvalitu).  

Vízie, strategické priority, hlavné ciele, nástroje na ich dosiahnutie ako aj indikátory (kľúčové 
ukazovatele) sú súčasťou fakultného Dlhodobého zámeru na roky 2021 – 2026 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/ddz_pf_tu_2021_2026.pdf), ktorý vychádza 
z univerzitného Dlhodobého zámeru TU na roky 2021 – 2026 
(https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/ddz_tu_2021-2026.schvalene_as_tudocx.pdf).  

Strategické ciele sú determinované potrebou permanentného rozvoja kultúry kvality 
a zlepšovania tak vysokoškolského vzdelávania a výskumnej činnosti, ako aj ich vzájomného 
previazania. Smerujú k zvyšovaniu angažovanosti a uvedomeniu si zodpovednosti všetkých 
zainteresovaných strán, ktorými sú najmä študenti, učitelia, zamestnanci a absolventi. Súčinnosť pri 
rozvoji kultúry kvality a jej zlepšovaní poskytujú aj partnerské subjekty v oblasti štúdia, vedy, výskumu 
a vzdelávania. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
https://www.truni.sk/vnutorny-system-kvality
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/rada-pre-kvalitu
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/ddz_pf_tu_2021_2026.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/ddz_tu_2021-2026.schvalene_as_tudocx.pdf
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Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania (ESG) sú rozpracované v Príručke kvality fakulty 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/prirucka_kvality_pf_tu_2021.pdf).  
 

Hlavné zásady a princípy jednotlivých štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
sú rozpracované v Politike kvality fakulty 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/politika_kvality_pftu_2021.pdf). 

Stratégia je súčasťou systému riadenia, zahŕňa hodnoty a ciele premietajúce sa do 
organizácie, riadenia, iných činností a štúdia, ktoré sú vymedzené Štatútom Trnavskej univerzity v 
Trnave, Právnickej fakulty a 
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/statut/tatt_pf_tu_doplnen_znenie.
pdf vo vzťahu k univerzite Štatútom Trnavskej univerzity v Trnave 
(https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/statut_tu_2016.pdf). 

 
Na podporu organizácie systému zabezpečovania kvality boli zriadené poradné orgány dekana, 

ktorých poslaním je rozvíjať kultúru kvality ako aj monitorovať a hodnotiť jednotlivé procesy upravené 
osobitnými predpismi v jednotlivých oblastiach. Rada pre kvalitu pripravuje, kontroluje, hodnotí a 
koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality. V rámci vnútorného 
systému kvality je zriadená (spoločná) Programová rada, ktorá overuje kvalitu bakalárskeho 
a magisterského študijného programu tým, že ho monitoruje a priebežne vyhodnocuje, navrhuje zmeny, 
inovácie, doplnenia. Odborové rady realizujú tieto činnosti vo vzťahu k doktorandským študijným 
programom. Rada pre habilitačné a inauguračné konania (ROHIK) zabezpečuje rozvoj a 
monitorovanie kvality konkrétneho habilitačného konania a inauguračného konania 
(http://iuridica.truni.sk/organy-vsk). 
 

Hlavným cieľom systému kvalitu je vytvorenie, implementovanie a aplikácia koherentného 
vnútorného systému zabezpečovania kvality, vysokoškolského vzdelávania univerzity pre potreby 
fakulty, a jeho aktualizácia podľa nových trendov a s tým súvisiace kontinuálne skvalitňovanie tohto 
systému aj na základe jeho pravidelného vyhodnocovania na podklade získaných relevantných 
informácií a analýz. Vnútorný systém zabezpečenia kvality je dôležitý pre napĺňanie poslania fakulty,  a 
to nielen pre procesy v oblasti vzdelávania, vedy, ale aj pre riadenie fakulty. Riadiace                        a 
administratívne procesy je potrebné realizovať tak, aby boli efektívne a vytvárali vhodné pracovné 
prostredie pre zamestnancov.  
 

Hlavným cieľom je zaistenie vysokého štandardu vzdelávania a ponuka atraktívnych študijných 
programov. Na fakulte funguje viacero orgánov a komisií ako poradných orgánov dekana, ktoré 
prispievajú k zabezpečovaniu a zvyšovaniu kvality vzdelávania. Dôležitým predpisom, ktorý upravuje 
proces tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov je univerzitný predpis 
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej 
univerzity v Trnave (https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf). 
 

Pre bakalársky a študijný program je v rámci systému kvality dôležitým orgánom programová 
rada, na fakulte bola vymenovaná Spoločná programová rada pre bakalársky a naň nadväzujúci 
magisterský študijný program. Kompetencie programovej rady upravuje univerzitný predpis Pravidlá 
tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave 
(čl. 10). Programová rada priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom 
študijnom programe, posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú 
úroveň, každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu, prejednáva zámer na úpravu 
študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie 
študijného programu z iniciatívy fakulty, prejednáva vnútorné hodnotiace správy. Vo vzťahu 
k doktorandským študijným programom je kľúčovým orgánom Odborová rada kreovaná osobitne pre 
každý doktorandský študijný program. Kompetencie tejto rady sú upravené v univerzitnom predpise 
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity 
v Trnave (čl. 11). Odborová rada priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom 
študijnom programe, posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú 
úroveň, každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu, prejednáva zámer na úpravu 
študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie 
študijného programu z iniciatívy fakulty, schvaľuje témy dizertačných prác, prejednáva vnútorné 
hodnotiace správy. Pre každý študijný program je menovaná osoba zodpovedná za študijný program 
podľa čl. 7 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej 

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/prirucka_kvality_pf_tu_2021.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/politika_kvality_pftu_2021.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/statut/tatt_pf_tu_doplnen_znenie.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/statut/tatt_pf_tu_doplnen_znenie.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/statut_tu_2016.pdf
http://iuridica.truni.sk/organy-vsk
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
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univerzity v Trnave, ktorá je súčasne v pozícii predsedu programovej/odborovej rady. Osoba 
zodpovedná za študijný program nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečovanie kvality študijného programu. Zodpovedá za kvalitu obsahu študijného programu a jeho 
uskutočňovanie, vyhodnocuje študijný program a rozvíja ho. Zároveň zabezpečuje niektorý z profilových 
študijných predmetov. Svojou odbornosťou a svojím menom zásadným spôsobom ručí za kvalitu a 
riadne uskutočňovanie študijného programu (http://iuridica.truni.sk/organy-vsk).  
 

Komisia pre štúdium prerokúva študijné otázky, obsah a zmenu študijných programov, podieľa 
sa na rozvoji študijných programov, v prípade potreby sa vyjadruje k procesu skúšania a hodnotenia, 
predkladá dekanovi fakulty návrhy na nové študijné predmety a návrhy aktivít na rozvoj schopností a 
zručností študentov a pedagógov. Komisia operatívne reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu a za 
týmto účelom navrhuje spôsoby zatraktívnenia študijného programu, najmä predložením tém, ktoré 
dopĺňajú študijné poznatky, či návrhov na pozvanie odborníkov z rôznych oblastí práva a príbuzných 
odborov 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_
1_2020-komisia_pre_studium.pdf). 
 

Komisia pre právnické vzdelávanie sa zaoberá kvalitou štúdia na fakulte, najmä hodnotením 
študijných programov realizovaných na fakulte, hodnotením výučbového procesu na fakulte a navrhuje 
prípadné zmeny vo vzťahu k študijným programom, podáva návrhy, pripomienky, podnety a identifikuje 
opatrenia, ktoré odporúča vo vzťahu k zlepšeniu kvality vzdelávania na fakulte 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_pf_tu_c_6_
2021_komisia_pre_pravnicke_vzdelavanie_f.pdf). 
 

Študijný program je schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému 
kvality, pričom je zaručené nezávislé, nestranné, objektívne, odborne fundované, transparentné a 
spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do ktorého sú zapojení študenti, 
zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce 
študijný program sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu. Primárnu zodpovednosť 
za kvalitu študijného programu nesie osoba zodpovedná za študijný program a príslušná programová/ 
odborová rada, pričom spolupracujú učitelia fakulty a zainteresované strany. Vedecká rada je orgánom 
akademickej samosprávy fakulty, ktorá, okrem iného, schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má 
uskutočňovať fakulta. Na rokovanie vedeckej rady o návrhu študijných programov vedecká rada prizýva 
zástupcov študentov určených študentskou časťou senátu fakulty. 

Návrhy študijných programov fakulty pred ich schválením prerokúva  akademický senát fakulty. 
Nezávislé posudzovanie študijných programov je v kompetencii univerzitnej Rady pre vnútorné 
hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave 
(https://www.truni.sk/rada-pre-kvalitu). 
 

b. Vzdelávanie  
 

Fakulta pri zabezpečovaní a monitorovaní kvality vzdelávania postupuje v súlade s Vnútorným 
systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave: 
http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy-pravnickej-fakulty-tu#kvalita.  

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave postupuje pri vzdelávacej činnosti v súlade     s 
Dlhodobým zámerom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2021-2026: 
http://iuridica.truni.sk/dlhodoby-zamer-rozvoja-fakulty 
  

Hodnotenia úrovne vo vzdelávacej činnosti z pohľadu vedeckej rady sú dostupné tu: 
http://iuridica.truni.sk/vyrocne-spravy 
 
ANKETY: 

 
Dvakrát sa v priebehu roku 2021 uskutočnila všeobecná absolventská anketa, jedenkrát 

absolventská anketa zameraná na absolventov, ktorí skončili štúdium v akademickom roku 2020/2021, 
a jedenkrát absolventská anketa zameraná na absolventov, u ktorých od úspešného absolvovania 
štúdia uplynuli dva roky (absolventi, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2018/2019). 
Z uvedených ankiet vyplýva prevažujúca spokojnosť absolventov so štúdiom na fakulte: 
http://iuridica.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy  

http://iuridica.truni.sk/organy-vsk
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_1_2020-komisia_pre_studium.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_1_2020-komisia_pre_studium.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_pf_tu_c_6_2021_komisia_pre_pravnicke_vzdelavanie_f.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_pf_tu_c_6_2021_komisia_pre_pravnicke_vzdelavanie_f.pdf
https://www.truni.sk/rada-pre-kvalitu
http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy-pravnickej-fakulty-tu#kvalita
http://iuridica.truni.sk/dlhodoby-zamer-rozvoja-fakulty
http://iuridica.truni.sk/vyrocne-spravy
http://iuridica.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy
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Dvakrát sa v priebehu roku 2021 uskutočnila aj predmetová anketa. Uskutočnila sa aj anketa 
zameraná na spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov. Vyjadrenia respondentov uvedených 
ankiet týkajúce sa fakulty sú v prevažujúcej miere pozitívne: http://iuridica.truni.sk/studenti-dotaznikove-
prieskumy 

Študenti môžu vyjadriť svoj názor (aj anonymný) či odporúčajú štúdium na fakulte verejne na 
stránke fakulty: http://iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-trnavskej-univerzity-v-trnave 

Absolventi môžu pri promóciách vyplniť formulár ,, Zostaňme v k♥ntakte." Prodekan pre štúdium 
individuálne posúdi každý formulár, aj keby bol anonymný. 

 
POČET HOSPITÁCIÍ:  
 

V priebehu roka 2021 je evidovaných 22 hospitácií a spoločnej výučby vyučujúcich 
s prevažne výborným obsahovým a formálnym hodnotením.  

Cieľom spoločnej výučby vyučujúcich je obohatenie sa pedagógov rôznymi pedagogickými 
prístupmi pedagógmi navzájom a vo vzťahu ku študentom. Všetkých 5 spoločne vedených výučbových 
procesov malo výborné hodnotenie. 
 

K sledovaniu úrovne pedagogického procesu: Usmernenie dekana Trnavskej univerzity, 
Právnickej fakulty č. 8/2021 o monitorovaní a hodnotení činnosti katedier / ústavov a ich členov 
a o hospitáciách a zdieľaní výučby na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte. 
 
POČET SŤAŽNOSTÍ NA PRIEBEH VÝUČBY: 
 

Na študijnom oddelení nie je evidovaná žiadna oficiálna sťažnosť na priebeh výučby v roku 
2021. Študenti môžu adresovať anonymné aj neanonymné podnety, pripomienky, návrhy priamo 
dekanke Právnickej fakulty. V roku 2021 bolo pani dekanke adresovaných 11 podnetov, pričom podnety 
sa týkali hlavne zapisovania predmetov či dištančnej formy výučby externistov. Výučby sa týkali štyri 
podnety, ktoré boli riešené s príslušným vyučujúcim. K podávaniu a vybavovaniu podnetov: Usmernenie 
dekana PF TU č. 3/2020 - Podávanie a vybavovanie podnetov. 

Študenti môžu adresovať anonymné aj neanonymné podnety pre štúdium Komisii pre štúdium, 
pričom tak môžu urobiť písomne do ,,Banky pripomienok" umiestnenej na 1. poschodí pri študijnom 
oddelení alebo on-line.  Bližšie: Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 – Činnosť komisie pre štúdium. 

Komisia pre štúdium obdržala 3 podnety, z ktorých jeden sa týkal požiadavky na zúženie 
rozsahu obsahového zamerania predmetu (riešené pohovorom s príslušným vyučujúcim), ďalší sa týkal 
požiadavky na vytvorenie nových študijných predmetov zameraných na formovanie osobnosti právnika 
(riešené zabezpečením fakultatívnych prednášok pre študentov, keďže takéto predmety sú zaradené 
v študijných programoch) a posledný podnet sa týkal požiadavky na poskytovanie väčšiny externej 
výučby on-line formou a zúženie rozsahu prednášok (Komisia nezistila pochybenie).  

Študenti môžu adresovať anonymné aj neanonymné oznámenia týkajúce sa zabezpečenia a 
dodržiavania ochrany pred akýmkoľvek druhom nerovného zaobchádzania uchádzačov, študentov, 
zamestnancov, ochrany pred prejavmi intolerancie, ako upozornenia na nekalé praktiky či porušovanie 
etických pravidiel, ktoré súvisia s činnosťou fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne, ktorá plní 
úlohy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov Komisii pre preskúmavanie oznámení. K tomu: Usmernenie dekana PF 
TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu 
etických pravidiel. Komisia v priebehu roka 2021 neevidovala žiadne oznámenie.  

Rovnako neevidovala žiadne oznámenie ani Komisia pre podporu študentov so špecifickými 
potrebami, ani Komisia pre doktorandské štúdium a ani študijní poradcovia pre bakalárske / magisterské 
/ doktorandské štúdium. 
 
Podiel študentov, ktorí nesplnili podmienky na pokračovanie v štúdiu 
 

Vylúčených bolo 85 študentov, čo činí podiel 9,44 % (podiel robený k počtu 900 študentov 
bakalárskeho, magisterského, doktorandského študijného programu dennej aj externej formy štúdia, 
podľa štatistiky k 31.10.2021). 

 
 
 
 

 

http://iuridica.truni.sk/studenti-dotaznikove-prieskumy
http://iuridica.truni.sk/studenti-dotaznikove-prieskumy
http://iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-trnavskej-univerzity-v-trnave
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Podiel študentov, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia 
 

Štandardnú dĺžku štúdia prekračuje 40 študentov, čo činí podiel 4,44 % (podiel robený k počtu 
900 študentov bakalárskeho, magisterského, doktorandského študijného programu dennej aj externej 
formy štúdia, podľa štatistiky k 31.10.2021). 

 
Podiel študentov, ktorí zanechali štúdium 
 

Štúdium zanechalo 42 študentov, čo činí podiel 4,67 % (podiel robený k počtu 900 študentov 
bakalárskeho, magisterského, doktorandského študijného programu dennej aj externej formy štúdia, 
podľa štatistiky k 31.10.2021). 
 
Vážený študijný priemer študentov 
 

Vážený študijný priemer za ak. rok 2020/2021 bol 1,86. 
 
Pomer voľne dostupných počítačov s potrebným programovým vybavením na študenta 
 

Počítače sa nachádzajú v knižnici v počte 5 ks a v počítačovej miestnosti v počte 10 ks. 
Približný pomer 1 počítač / 60 študentov je výsledkom podielu 15 počítačov na 904 študentov. 

 
 

c. Tvorivá činnosť 
 

Fakulta postupuje pri tvorivej činnosti v súlade s Dlhodobým zámerom Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2021-2026: http://iuridica.truni.sk/dlhodoby-zamer-rozvoja-fakulty 
Fakulta sa usiluje udržať postavenie prestížnej a akceptovanej vedecko-výskumnej základne pre oblasť 
práva a právnych vied. V oblasti výskumu sa zameriava na excelentnosť a relevantnosť výskumnej 
činnosti reflektujúc hlavné spoločenské otázky tak na regionálnej, národnej aj medzinárodnej 
úrovni.  Orientuje sa aj na spoločenské inovačné trendy generujúce nové formy právnych vzťahov 
a požiadavky nových legislatívnych noriem. 

Hodnotenia úrovne v oblasti vedy vykonané vedeckou radou sú dostupné tu: 
http://iuridica.truni.sk/spravy-o-hodnoteni-o-vede 
 

Fakulta podporuje účasť pedagógov fakulty na práci vo vedeckých radách, grémiách, rezortných 
komisiách, v redakčných radách, v poradných orgánoch, v legislatívnej práci. Podporuje pedagógov v 
účasti na domácich a medzinárodných konferenciách, vedeckých a odborných seminároch, letných 
školách doma i v zahraničí. Fakulta vytvára podmienky pre členov katedier fakulty  na organizovanie 
medzinárodných konferencií, workshopov, prednášok. Aj podujatia v roku 2021 prispeli ako 
k vedeckému rastu pedagógov, tak aj k zviditeľneniu fakulty. Fakulta aktívne podporuje Týždeň vedy 
a techniky, počas ktorého má každá katedra zorganizovať aspoň jedno odborné podujatie. Prehľad 
zorganizovaných či navštívených podujatí je vo vedecko-pedagogickej charakteristike každého 
vyučujúceho. 

Podpora publikačnej činnosti pedagógov ako významného ukazovateľa vedy a výskumu zo 
strany fakulty je zrejmá zo spolupráce s renomovanými vydavateľstvami (Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, TU Trnava, VEDA SAV Bratislava, Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, Leges Praha),  ktoré 
poskytujú možnosti pre publikovanie diel našich pedagógov. Aj samotná fakulta prispela k publikovaniu 
časti alebo celej publikácie zo svojich finančných zdrojov.  

Pedagógovia sú informovaní o výzvach na publikovanie v mimofakultných aj fakultných 
publikáciách. Publikácie pedagógov sú evidované tu: 
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*searchform&pg=2&fnd=3&fs=55F13B4FA449425994C612F520F068
44 
 
Fakulta od roku 2013 podporuje vydávanie vlastných časopisov: 
 

FORUM IURIS EUROPAEUM – vedecký recenzovaný časopis pre právnu vedu vychádza 
s polročnou periodicitou. Časopis vydáva Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 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 prináša vedecké štúdie, vedecké články, 

http://iuridica.truni.sk/dlhodoby-zamer-rozvoja-fakulty
http://iuridica.truni.sk/spravy-o-hodnoteni-o-vede
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*searchform&pg=2&fnd=3&fs=55F13B4FA449425994C612F520F06844
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*searchform&pg=2&fnd=3&fs=55F13B4FA449425994C612F520F06844
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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. 

 
SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na 

právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Časopis vychádza pod záštitou Právnickej fakulty 
a tematicky sa zameriava na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného 
a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni, pričom prijíma a publikuje 
výhradne pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky. Časopis vychádza v elektronickej podobe 
pravidelne štyrikrát ročne a ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe samostatných 
vedeckých štúdií a cyklov vedeckých štúdií, esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou 
alebo dianím, recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu, informácií, ako aj správ 
súvisiacich so základným poslaním časopisu.  
 

V roku 2018 došlo k obnoveniu periodického vydávania Ročenky Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave – Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica. Ročenka má charakter recenzovaného 
zborníka vedeckých, ako aj odborných výstupov. Ponúka priestor na publikovanie predstaviteľom 
všetkých odborov právnej vedy, pôsobiacich na Právnickej fakulte, doktorandom tejto fakulty a od roku 
2021 víťazom každoročnej esejistickej súťaže Cena Petra Blaha – Cum Grano Salis. Recenzované 
eseje víťazov a zúčastnených tvoria samostatnú študentskú časť Ročenky. V roku 2021 sa súťaže na 
tému ,,Etické dilemy môjho (budúceho) povolaniaˮ zúčastnilo 11 študentov z rôznych fakúlt Trnavskej 
univerzity. Ročenka vychádza v elektronickej podobe a je dostupná on-line na portáli publikácií 
Právnickej fakulty TU v Trnave (http://publikacie.iuridica.truni.sk/rocenka/). 
 
 

d. Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán 
 
      Fakulta zabezpečuje a monitoruje kvalitu poskytovaného vzdelávania rôznymi spôsobmi. 
Intenzifikácia kvality vzdelávania a jeho permanentná modernizácia v študijnom odbore právo je priamo 
prepojená s požiadavkami spoločenskej a hospodárskej praxe. Učenie je zamerané na rozvoj praktickej 
prípravy a na výkon príslušných povolaní. S cieľom zabezpečiť kvalitu vzdelávania na fakulte pôsobia 
viaceré poradné orgány dekana: 
 
Rada študijných poradcov koordinuje študijných poradcov na fakulte v rámci plnenia ich úloh s cieľom 
zefektívnenia študijného poradenstva a prezentácie štúdia na fakulte 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_4_
2021_rada_stud_poradcov-web.pdf). 
 
Komisia pre doktorandské štúdium prispieva svojou činnosťou k rozvoju, podpore a kvalite 
vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti v doktorandských študijných programoch poskytovaných, 
organizovaných a zabezpečovaných v dennej a externej forme štúdia 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_2_2021_ko
misia-phd_na_web.pdf). 
 
Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť študentov prispieva svojou činnosťou k 
rozvoju, podpore a kvalite študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave, 
Právnickej fakulte 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_3_2021_ko
misia-svoc.pdf). 
 
Rada kariérnych poradcov vykonáva činnosti smerujúce k podpore uplatnenia študentov v praxi 
a orientovaniu sa študentov na trhu práce v rámci povolaní v odbore práva, k podpore nadobudnutia 
praktických skúseností v odbore práva počas štúdia a k podpore sebarealizácie študentov pri budúcom 
výkone povolania v odbore práva 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_5_
2021_rada_karier_poradcov-web.pdf). 
 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/rocenka/
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_4_2021_rada_stud_poradcov-web.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_4_2021_rada_stud_poradcov-web.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_2_2021_komisia-phd_na_web.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_2_2021_komisia-phd_na_web.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_3_2021_komisia-svoc.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_3_2021_komisia-svoc.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_5_2021_rada_karier_poradcov-web.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_5_2021_rada_karier_poradcov-web.pdf
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Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami prerokúva otázky súvisiace s činnosťou 
fakultného koordinátora pre podporou študentov so špecifickými potrebami 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_
2_2020_komisia_student_specif_potreby.pdf). 
Pre študentov v rámci konzultačných hodín je k dispozícii aj poradca pre štúdium, odborník v oblasti 
vysokoškolskej pedagogiky, s ktorým študenti môžu konzultovať rôzne témy súvisiace s vyučovaním a 
učením sa (http://iuridica.truni.sk/poradca-pre-studium-studenti). 
 
Pravidlá štúdia, formy, metódy a jeho organizáciu, ako aj postavenie študenta a hodnotenie jeho 
výsledkov sú upravené Študijným poriadkom PF TU 
(http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studijny-
poriadok/studijny_poriadok_schvaleny_as_pf_tu-1.pdf). 

Fakulta podporuje pedagógov, aby sa zúčastnili stáží na prestížnych európskych a svetových 
univerzitách a inštitúciách a prinášali tak na fakultu progresívne európske trendy z oblasti vzdelávania, 
vedeckej a výskumnej činnosti. V roku 2021 sa zúčastnilo stáží prostredníctvom programu ERASMUS 
traja vyučujúci, čo možno pripísať nepriaznivej pandemickej situácii. 
 
      Fakulta zabezpečuje pedagógom a študentom prístup ku kvalitným zdrojom informácií ako 
napr. judikaty.info, C.H.Beck-Online, ASPI. 
 
      Okrem toho, že fakulta zabezpečuje veľké množstvo fakultatívnych prednášok, workshopov 
a podujatí pre študentov, zabezpečuje ich aj pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
V roku 2021 boli zabezpečené nasledovné vzdelávacie aktivity súvisiace s vysokoškolskou 
pedagogikou pre pedagogických pracovníkov, v ktorých mali možnosť sebahodnotenia a diskusie 
o kvalite nimi poskytovanej výučby:  
 
od 12.2.2021 do 19.3.2021: Etické aspekty v procese výučby práva  
19.3.2021: Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva III. 
3.6.2021: Modriny na duši I.  
4.6.2021: Modriny na duši II.  
8.9.2021: Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé  
5.10.2021 a 11.10.2021: Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe 
11.10.2021 a 22.10.2021: Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi  
5.10.2021 a 22.10.2021: Učebné činnosti vysokoškolských študentov 
5.11.2021 Kvalita vysokoškolského vzdelávania – príklady dobrej praxe   
23.11.2021 Hodnotenie vo vysokoškolskom vzdelávaní 
 

Zároveň mali učitelia možnosť od novembra využiť konzultačné hodiny poradcu pre štúdium, 
Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD., a získať tak odborný názor ohľadom najrozličnejších tém súvisiacich 
s vysokoškolskou pedagogikou. 
 
      Fakulta podporuje odborný rast pedagógov prostredníctvom inštitucionálnych projektov, 
upozorňovaní zamestnancov na zverejnené výzvy na podávanie projektov typu APVV a VEGA, 
informovaním zamestnancov o rôznych odborných podujatiach, možnostiach stáží, spoluprác a pod. 
 
     Fakulta vyžaduje zasielanie výročnej správy o činnosti katedry a samohodnotiacej správy 
pedagóga, ktorých súčasťou sú informácie o vzdelávaní. K tomu: Usmernenie dekana Trnavskej 
univerzity, Právnickej fakulty č. 8/2021 o monitorovaní a hodnotení činnosti katedier / ústavov a ich 
členov a o hospitáciách a zdieľaní výučby na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte            a 
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2020 - Činnosť ústavov a katedier PF TU. 
 
      Pedagógovia sú povinní archivovať na študijnom oddelení výsledky skúšok a výsledky testov 
progresu vedomostí. Test progresu vedomostí sa realizuje dvakrát za semester. Jeho cieľom je 
zabezpečiť sebahodnotenie študenta a preukázať či učiteľ v priebehu semestra zvýšil vedomosť 
študenta o vyučovanej matérii. Spravidla sa test vykoná zadaním rovnakých otázok na začiatku a konci 
semestra a optimálnym výsledkom by malo byť, že na konci semestra pozná viac študentov viac / všetky 
správne odpovede. Dosiahne sa tým nielen sebahodnotenie študentov, ale preukážu sa aj pedagogické 
schopnosti vyučujúcich. 
 
      Študenti sú fakultou vyzývaní na zapojenie sa do ankety hodnotenia pedagógov. 

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_2_2020_komisia_student_specif_potreby.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_2_2020_komisia_student_specif_potreby.pdf
http://iuridica.truni.sk/poradca-pre-studium-studenti
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studijny-poriadok/studijny_poriadok_schvaleny_as_pf_tu-1.pdf
http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studijny-poriadok/studijny_poriadok_schvaleny_as_pf_tu-1.pdf
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     Fakulta podporuje aj individualizované formy vzdelávania. Napr. spravidla raz za semester až 
raz za akademický rok katedry vyhlasujú výberové konania na miesta študentských pomocných 
vedeckých síl. Študenti na týchto pozíciách vykonávajú úlohy zadané tútorom, napr. spoluorganizujú 
konferenciu, píšu odborný článok pod vedením tútora ako samostatný autor alebo spoluautor tútora, 
zúčastňujú sa na aktivitách katedry a pod. Individuálny prístup majú študenti zabezpečený aj v rámci 
ŠVOČ (študentská odborná činnosť), ktorá sa koná raz ročne. Študenti majú možnosť výberu tútora 
podľa svojich preferencií v závislosti od kvalít tútora. 
 
      Zabezpečovanie a monitorovanie kvality vzdelávania je vykonávané aj prostredníctvom rôznych 
komisií (Komisia pre štúdium, Komisia pre preskúmavanie oznámení, Komisia pre doktorandské 
štúdium, Komisia pre študentskú a vedeckú odbornú činnosť, Komisia pre podporu študentov so 
špecifickými potrebami, Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania, Komisia pre právnické 
vzdelávanie). 
 

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. Tento ukazovateľ bol v roku 2021 vo 
výraznej miere ovplyvnený celosvetovou pandemickou situáciou. 

 
 

XIV. KRÍZOVÁ SITUÁCIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 

 
Po skúsenostiach zo začiatku pandémie ochorenia COVID-19 (prvá polovica roka 2020) a po 

zhodnotení dištančnej výučby vyučujúcimi a študentmi prostredníctvom ankiet a stretnutí, fakulta 
v uplynulom roku 2021 nadviazala na už overené postupy a skúsenosti z dištančnej výučby. Na začiatku 
akademického roka 2020/2021 a akademického roka 2021/2022 bola opatreniami príslušných štátnych 
orgánov na ochranu verejného zdravia umožnená prezenčná výučba na fakulte za sprísnených 
protipandemických opatrení. Prezenčná výučba sa týkala cvičení z povinných predmetov, pričom 
ostatná časť výučby prebehla dištančne (kombinovaná výučba). Prezenčnou výučbou, aspoň 
v skrátenom časovom období – v trvaní troch až štyroch týždňoch, došlo k aklimatizácii študentov 
prvých ročníkov na vysokoškolské prostredie. Ďalšie obdobie roka 2021 bola výučba na fakulte 
distančná, čo zahŕňalo on-line podobu prednášok ako aj cvičení zo všetkých vyučovaných predmetov 
podľa rozvrhu. Prednášky sa uskutočňovali v prevažnej miere on-line cez MS Teams alebo 
prostredníctvom komentovaných powerpointových prezentácií vložených do systému Moodle. Cvičenia 
sa uskutočňovali on-line cez MS Teams, pričom zachovaný bol aj charakter výberových predmetov – 
tzv. právnych kliník. Tieto boli uskutočňované internými vyučujúcimi, ako aj spolupracujúcimi odborníkmi 
z praxe. Súčasťou vybratých kliník je uskutočňovanie stáže, pričom tieto mali rôzny priebeh v závislosti 
od spolupracujúcej inštitúcie. Stáže prebiehali buď v štandardnom režime za sprísnených 
protipandemických opatrení alebo čiastočne dištančnou formou (vypracovávania podkladov a zadaní, 
a pod.).  

Fakulta si kládla za dôležité sprístupniť študentom čo najviac študijných materiálov vo forme 
nielen nahratých on-line prednášok, komentovaných powerpointových prezentácií, ale aj formou 
spracovania nových podkladov (handbookov). Spätná väzba od študentov, ako aj absolventov, ktorí 
v roku 2021 absolvovali štátne skúšky bola pozitívna, čo predurčuje obdobný spôsob zdieľania 
študijných materiálov aj do budúcnosti. 

Odborné podujatia a vedecké konferencie sa na fakulte uskutočňovali v prevažnej miere formou 
on-line konferencie. Služby Univerzitnej knižnice TU, ktorej súčasťou je aj Knižnica Právnickej fakulty 
v budove fakulty neboli z pohľadu dostupnosti literatúry obmedzené, keďže išlo o obmedzenia len 
prechodnej povahy, príp. sa týkali úpravy otváracích hodín. Fakulta študentom každoročne zabezpečuje 
aj prístup do platených on-line databáz odbornej právnickej literatúry: Beck-Online, ASPI a judikaty.info. 
 Jeden z nosných pilierov fakulty je zabezpečenie a udržiavanie rodinnej atmosféry, ktorá je 
najviac prítomná pri prezenčných podujatiach fakulty. Prirodzeným cieľom fakulty bolo práve takúto 
atmosféru vniesť aj do on-line prostredia dištančnej výučby. Osvedčenými nástrojmi už z roku 2020 bola 
zvýšená komunikácia na sociálnych sieťach fakulty, tvorba nových aktivít a dobrovoľných výziev, do 
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ktorých sa študenti mohli zapojiť, ako aj pravidelné on-line stretnutia vedenia fakulty so študentmi. Nové 
aktivity a výzvy sa týkali tém ako je ekológia, ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, či návšteva 
prírody, kultúrnych pamiatok, historických súvislostí, a pod. Študenti, ktorí aktivity splnili boli odmenení 
aj fakultným darčekom. V letnom semestri akad. roka 2020/2021 sa v spolupráci s Európskym 
združením študentov práva Trnava uskutočňoval kvíz: Nielen o práve, ktorého aj osobné otázky 
pripravili vyučujúci. Počas dištančnej výučby boli študenti iniciatívni v zapájaní sa do fakultných podujatí 
a súťaží, napr. Vedeckej študentskej konferencie, súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ, prípravy workshopu 
pre stredoškolákov, či Letnej školy práva. Všetky tieto podujatia a aktivity podporovali vzťah študenta 
a fakulty ako jednej komunity, možnosť sebarealizácie študentov a pomáhali rozvoju ich tvorivosti. 
  

Fakulta aj v uplynulom roku dbala na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví, čoho sa týkali aj 
vyššie spomenuté aktivity. Zároveň upriamovala pozornosť na možnosť osloviť Centrum podpory 
študentov Trnavskej univerzity – Psychologickú ambulanciu, ktorá je k dispozícii tak študentom, ako aj 
vyučujúcim, aj formou on-line, či prostredníctvom telefónu (https://www.truni.sk/centrum-podpory-
studentov). Z iniciatívy fakulty sa uskutočnil webinár na tému „Syndróm vyhorenia“, ktorého sa 
v samostatných blokoch zúčastnili študenti, vyučujúci aj administratívni pracovníci fakulty. 
 
 Prijaté opatrenia na predchádzanie ochorenia COVID-19 na úrovni univerzity a fakulty: 
http://iuridica.truni.sk/opatrenia-suvisiace-s-pandemiou-koronavirusu-covid-19  
https://www.truni.sk/covid-19.  

 
 

V súvislosti s výučbou na fakulte boli v roku 2021 prijaté tieto pokyny dekana: 
 
Pokyn dekana PF TU č. 1/2021, ktorým sa určujú bližšie podmienky spôsobu výučby a organizácie 
letného semestra. 
Pokyn dekana PF TU č. 7/2021, k zabezpečeniu výučby v zimnom semestri akademického roka 
2021/2022 (kombinovaná forma výučby). 
Pokyn  dekana PF TU č.  8/2021, k realizácii výučby počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 (protipandemické opatrenia, zásady uskutočňovania 
výučby a nahlasovanie karantény). 
Pokyn dekana PF TU č. 9/2021, o zmene formy výučby v zimnom semestri akademického roka 
2021/2022 a o zmene niektorých pokynov s účinnosťou odo dňa 03.11.2021 (prechod na výlučne 
dištančnú formu výučby). 
 

  
 

https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov
http://iuridica.truni.sk/opatrenia-suvisiace-s-pandemiou-koronavirusu-covid-19
https://www.truni.sk/covid-19

