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1. CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2020 poskytovala v rámci kreditového systému 
štúdia vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch študijných programov v študijnom odbore právo, a to v 
bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. 

 
Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia pozostáva z povinných, 

povinne voliteľných a výberových predmetov. V súlade s cieľmi kreditového systému štúdia je koncipovaný 
tak, aby mal študent počas semestra okrem škály povinných predmetov aj širokú možnosť výberu predmetov 
povinne voliteľných a výberových. Študentovi je tým daná možnosť, aby si vybral predmety, o ktoré má 
najväčší záujem, a tak ovplyvňoval svoj profil. V roku 2020 poskytoval bakalársky a magisterský študijný 
program fakulty cez 60 povinne voliteľných predmetov a viac ako 80 výberových predmetov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov  v cudzom 
jazyku, v roku 2020 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. Viac ako desať rokov rozvíja a v študijných programoch bakalárskeho a 
magisterského štúdia zabezpečuje niekoľko druhov kliník, pričom počet kliník neustále rozširuje. V roku 2020 
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 prokuratúry, Klinika práv pacientov, 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, Kliniky ľudských práv, Klinika športového práva. V spolupráci s mestom 
Trnava fakulta realizuje Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I a II a v spolupráci s Úradom 
Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  Kliniku občianskej spoločnosti a  Kliniku pomoci 
obetiam trestných činov. Výhodou rôznosti zamerania a početnosti právnych kliník je nielen profilovanie 
študenta práva už počas jeho štúdia na fakulte, ale aj príležitosť študentov vyskúšať a spoznať prax v takmer 
každej právnej oblasti, čo študentom nepochybne pomáha pri výbere svojho budúceho povolania. Ďalšou 
výhodou početnosti kliník je aj skutočnosť, že počas štúdia má každý študent možnosť absolvovať až 
niekoľko právnych kliník, čo mu prináša aj lepšie pochopenie matérie povinných predmetov, keďže právne 
kliniky sú vedené supervízormi so skúsenosťami z praxe. Dochádza tak k nadviazaniu praktických zručností 
na získané teoretické poznatky.  

 
Okrem toho fakulta podporuje orientáciu študentov na prax aj prostredníctvom jednotlivých právnych 

kliník, realizovaných formou krátkodobých aj dlhodobých individuálnych stáží na jednotlivých orgánoch 
verejnej správy alebo v oblasti súdnictva (stáže na Krajskom súde v Trnave, Okresnom súde Trnava a na 
ďalších súdoch), či v oblasti zahraničných vzťahov a diplomacie (Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR) alebo iných oblastí právnej praxe (Kancelária verejného ochranu práv, 
advokácia, notárstvo, exekútorské úrady, samosprávy), ktoré sú už pravidelne úspešne a s veľkým ohlasom 
realizované. Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením nákazlivej choroby 
COVD-19 boli organizované aj on-line stáže pre študentov našej fakulty, napr. na Úrade priemyselného 
vlastníctva SR. 

Súčasťou výučby sú rôzne exkurzie (napr. návšteva ústavu na výkon trestu odňatia slobody, súdov, 
reedukačného centra, centra pre deti a rodiny, notárskeho úradu, účasť na súdnom pojednávaní a pod.).   

 

1.1 Bakalársky študijný program 
 

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

V roku 2020 bol realizovaný trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia a štvorročný 
študijný program v externej forme štúdia a zároveň dobieha pôvodný trojročný študijný program 
v bakalárskom študijnom programe v dennej i externej forme štúdia. Súčasne od akademického roka 
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2019/2020 prvý i druhý ročník bakalárskeho študijného programu prebieha podľa akreditovanej zmeny, ktorá 
je typická najmä tým, že už v tomto stupni štúdia je zakomponovaných viacero predmetov  pozitívneho práva. 

 
1.2 Magisterský študijný program 
 

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

V roku 2020 sa uskutočňoval  dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia 
a trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, taktiež zároveň dobieha dvojročný 
magisterský študijný program v dennej i externej forme štúdia. 
 
 

1.3 Doktorandský študijný program  
 

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

V roku 2020 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v študijnom odbore právo v pôvodných 
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. 

 

 

 
2. ŠTUDENTI A ICH ŠTRUKTÚRA 

 
V  roku 2020 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom  959 študentov, a to 699 

študentov v dennej forme štúdia a 260 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo stavu ku dňu 
31.10.2020. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je prístupné: 
http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy 

 
 

2.1 Bakalársky študijný program  
 
V roku 2020 na fakulte študovalo 600 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 450 

študentov v dennej forme štúdia a 150 študentov v externej forme štúdia. 
Zo štúdia bolo počas roka 2020 vylúčených pre neprospech 73 študentov, z toho 52 študentov dennej 

formy štúdia a 21 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 14 študentov dennej formy štúdia a 20 
študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušil jeden študent dennej formy štúdia a piati  
študenti externej formy štúdia. 

V roku 2020 štúdium úspešne ukončilo spolu 132 študentov bakalárskeho študijného programu, z 
toho 111 študentov dennej formy štúdia a 21 študentov externej formy štúdia. 
 
 

2.2 Magisterský študijný program  
 

V roku 2020 na fakulte študovalo 316 študentov magisterského študijného programu, z toho 244 
študentov v dennej forme štúdia a 72  študentov v externej forme štúdia.   

V priebehu roka 2020 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 15 študentov dennej formy štúdia 
a 7 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechali traja študenti dennej formy štúdia a dvaja študenti 
externej formy štúdia. Počas roka 2020 štúdium prerušili traja študenti dennej formy štúdia a piati študenti 
externej formy. 

Štúdium v  roku 2020 úspešne ukončilo spolu 138 študentov, z toho v dennej forme štúdia 121 
študentov a v externej forme štúdia 17 študentov.  

 

http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy
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2.3 Doktorandský študijný program  
 
V roku 2020 študovalo na fakulte celkom päť doktorandov v dennej forme štúdia a 38 doktorandov 

v externej forme štúdia, spolu 43 doktorandov.  
V priebehu roka 2020 štúdium prerušili dvaja študenti v externej forme, jeden študent externej formy 

štúdia zanechal štúdium a jeden študent v externej forme štúdia bol vylúčený pre nesplnenie podmienok. 
V roku 2020 sa na fakulte uskutočnilo päť obhajob dizertačných prác doktorandov dennej formy 

štúdia a 13 obhajob dizertačných prác doktorandov externej formy štúdia, z toho v pôvodnom študijnom 
programe: Trestné právo osem obhajob, Teória a dejiny štátu a práva päť obhajob, Pracovné právo dve 
obhajoby, Občianske právo jedna obhajoba a Ústavné právo dve obhajoby. 

Dizertačnú skúšku v roku 2020 vykonali štyria doktorandi v dennej forme štúdia a päť doktorandov 
v externej forme štúdia, z toho v pôvodnom študijnom programe: Trestné právo traja doktorandi, Teória a 
dejiny štátu a práva jeden doktorand, Ústavné právo jeden doktorand, Pracovné právo traja doktorandi a 
Občianske právo jeden doktorand. 

 

2.4    Rigorózne skúšky  

 
V  roku 2020 bolo prijatých 96 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu odovzdalo 91 

uchádzačov. Celkovo 77 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 rigoróznou komisiou. V roku 
2020 najviac uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku v špecializácii Trestné právo (37 absolventov), 
Obchodné právo (21 absolventov), Občianske právo hmotné a Občianske právo procesné (8 absolventov) 
a Pracovné právo (4 absolventi). Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky bol uchádzačovi – absolventovi 
udelený akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).  

Rigorózne konanie do 14. 7. 2020 upravovala Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní 
v platnom znení (novelizovaná a účinná od 1. 9. 2018). Od 15. 7. 2020 nadobudla účinnosť nová Vyhláška 
dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní, ktorá zrušila účinnosť vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom 
konaní.  

Vyhláška vymedzuje trvanie rigorózneho konania, ktoré sa začína prijatím prihlášky uchádzača na 
rigoróznu skúšku. Uchádzač v prihláške uvedie špecializáciu, ktorú si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky 
spolu s dvojicou študijných predmetov, priradených k príslušnej špecializácii a tému rigoróznej práce, ktorú si 
volí zo zoznamu vyhlásených tém alebo vlastnú tému, ktorú schvaľuje predseda príslušnej rigoróznej komisie 
v rámci špecializácie. Dekan fakulty prihlášku posúdi spravidla do 60 dní od doručenia prihlášky a písomne 
oznámi uchádzačovi potvrdenie prijatia prihlášky. Rigorózne konanie sa skončí na základe jedného 
z taxatívne uvedených dôvodov, predovšetkým úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky. 

 

 
3. PRIJÍMACIE KONANIE 

 
 

3.1 Bakalársky študijný program  
 

Do prijímacieho konania sa v roku 2020 prihlásilo 290 uchádzačov na dennú formu štúdia a 91 
uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2020/2021.  

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 zhoršenej epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením nákazlivej choroby COVD-19 
a s tým súvisiacim opatreniam na ochranu verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni, potreby 
ochrany zdravia uchádzačov o štúdium,  Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
rozhodol  uznesením č. 20/2020  o zrušení prijímacej skúšky ako ďalšej podmienky prijatia na bakalársky 
študijný program v študijnom odbore právo. 

Z vyššie uvedených dôvodov podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej 
forme štúdia alebo na štvorročný študijný program v externej forme štúdia v akademickom  roku 2020/2021 
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zostala iba základná podmienka vyplývajúca z § 56 zákona o VŠ, ktorou je získanie úplného stredného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

Na základe splnenia podmienkok prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium do 
akademického roka 2020/2021 celkom 337 uchádzačov v bakalárskom študijnom programe, z toho 247 
uchádzačov na dennú formu štúdia a 90 uchádzačov na externú formu štúdia.  

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia dekanky fakulty boli v súlade so zákonom, vnútornými 
predpisomi univerzity a fakulty a s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona, žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 259 študentov, z toho 178 študentov do dennej formy 
štúdia a 81 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 77 % z celkového 
počtu prijatých študentov. 
 
 

3.2      Magisterský študijný program  
 

Základnou podmienkou prijatia na dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia a na 
trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia (titul „Mgr.“) je úspešné absolvovanie 
akreditovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo.  

Do prijímacieho konania sa prihlásilo 176 uchádzačov, z toho  130 uchádzačov na dennú formu 
štúdia a 46 uchádzačov na externú formu štúdia.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 170 uchádzačov, z toho 126 uchádzačov na dennú formu štúdia a 44 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 162 študentov, z toho 124 študentov do dennej formy 
štúdia a 38 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 95 % z celkového 
počtu prijatých študentov.  
 
 

3.3 Doktorandský študijný program 
 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program je úspešné absolvovanie 
magisterského študijného programu v študijnom odbore právo. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné 
absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný 
doktorandský študijný program v týchto kategóriách (zoradené podľa významu od najvýznamnejšej): 

 vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom odbore a odborný a 
vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore – posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä 
odpoveďami na otázky komisie), 

 projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný (autorský) projekt k téme 
dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje sa pôvodnosť a obsah projektu, prezentácia 
projektu a odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektu 

 predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou uchádzača, 

 znalosť cudzích jazykov, pričom znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka okrem jazyka spĺňajúceho 
požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka na území Slovenskej republiky je 
nevyhnutnou podmienkou na prijatie – posudzuje sa podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré 
je súčasťou prijímacieho konania. 

 
Do prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa v priebehu roka 2020 prihlásilo 19 uchádzačov, 

a to na štúdium od akademického roka 2020/2021. Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka 
fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe 15 uchádzačov externej formy štúdia.  

Na externú formu štúdia sa zapísalo 14 študentov. Podiel zapísaných študentov predstavuje 93,3 % 
z celkového počtu prijatých študentov. 
 
 

4. SOCIÁLNA PROBLEMATIKA 
 

 

4.1 Sociálne štipendiá  
 

Sociálne štipendiá, ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom boli 
v roku 2020 vyplatené podľa § 96 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.  

Celková suma vyplateného sociálneho štipendia v roku 2020 predstavovala 55 575 €. Sociálne 
štipendium bolo vyplatené 35 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 
 

4.2 Motivačné štipendiá  
 
Za vynikajúce plnenie študijných povinností, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti fakulta každoročne priznáva svojim študentom 
motivačné štipendiá. Takýmto spôsobom ocenila fakulta svojich študentov, ktorí dosiahli úspechy v roku 
2020, a to tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2020 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 
v celkovej sume 56 100 €. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
predstavovali 33 500 € a z vlastných prostriedkov univerzity 22 600 €.  

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 69 študentom v dennej forme štúdia 
bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity 109 študentom 
denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 
 

4.3 Ubytovanie študentov 
 
Starostlivosť o ubytovanie študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave 

prostredníctvom vlastného študentského domova: Študentský domov Petra Pázmaňa na Rybníkovej ulici v 
Trnave s kapacitou 300 lôžok. Zároveň Trnavská univerzita v Trnave svojim študentom i naďalej zabezpečuje 
ubytovanie aj v ďalších študentských domovoch a ubytovniach ľahko dostupných zo sídla fakulty. V roku 
2020  o ubytovanie požiadalo 126 študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 151 študentov 
vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla 
ubytovacia komisia zriadená na rektoráte univerzity.  
 
 

4.4 Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 
 

Fakulta v roku 2020 využívala služby Centra podpory študentov (ďalej len „Centrum“) zriadeného na 
pôde univerzity. Centrum zabezpečuje jednotlivé druhy podpory pre študentov všetkých svojich fakúlt, a to aj 
on-line formou. V oblasti psychologického poradenstva je pre študentov fakulty k dispozícii: psychologické 
poradenstvo a psychoterapia, individuálne psychologické poradenstvo, psychologické poradenstvo a 
psychodiagnostika, psychologické poradenstvo a krízová intervencia a psychologické poradenstvo a 
mediácia. Podrobné informácie sú študentom k dispozícii na webovom sídle univerzity: 
http://www.truni.sk/sk/psychologicke-poradenstvo.  

Centrum tiež zabezpečuje podporu študentov so špecifickými potrebami, pričom podrobnosti sú 
študentom prístupné na stránke: http://www.truni.sk/sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami. Na 
pôde univerzity pôsobí univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami a na fakulte fakultný 
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. Fakultným koordinátorom je doc. JUDr. Viktor Križan,, 
PhD. Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné: 
http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu v Centre právne poradenstvo zabezpečujú JUDr. 
Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M a doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Napokon tiež Centrum poskytuje priestor študentom pre ich športové vyžitie. Aktuálne údaje 
o možnostiach využitia plavárne, telocviční, zapojenia sa do florbalu, futbalu, volejbalu alebo využitia 
univerzitnej tanečnej školy (StreetDance, Reggaeton, Zumba, Salsa single, aj Joga) môžu študenti získať: 
http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity. Študentská rada Trnavskej univerzity organizuje basketbalový, 
volejbalový, šachový, debatný, literárny a horolezecký klub. Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii 
v súvislosti so šírením nákazlivej choroby COVD-19 a s tým súvisiacim opatreniam na ochranu verejného 
zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni, boli podporené najmä individuálne športy  - horolezecký klub. 

Študentom je poskytované aj kariérové poradenstvo uskutočňované prostredníctvom konzultácií pre 
študentov pre ich uplatniteľnosť na trhu práce (prezentácia životopisu, demo pohovor so spätnou väzbou) a  
komunikácie so zamestnávateľmi a v spolupráci s nimi vytváranie ponúk pracovných stáží pre študentov 
počas štúdia a po jeho ukončení. 
 

http://www.truni.sk/sk/psychologicke-poradenstvo
http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo
http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity
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5. 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 2020 
fakulta zaevidovala 64 stáží. Tieto stáže sa uskutočnili napr. v Kancelárii verejného ochrancu práv, na 
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na Ministerstve spravodlivosti SR, na okresných 
a krajských súdoch, na prokuratúre, v advokácii, na mestských úradoch, vo viacerých občianskych 
združeniach a pod. 

Fakulta si uvedomuje potrebu zvyšovania vedomostí svojich študentov aj v oblasti cudzích  jazykov. 
V roku 2020 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykového kurzu anglického jazyka.  

Fakulta aj v roku 2020 venovala pozornosť podpore študentov v konzultantskej a poradenskej 
činnosti. Pre potreby študentov má každý vyučujúci počas týždňa konzultačné hodiny, a to najmenej 
v rozsahu dvoch vyučovacích hodín, pričom popri tom vyučujúci poskytujú možnosť študentom konzultovať aj 
elektronickou formou. Priestor na konzultácie využívajú študenti predovšetkým na konzultáciu seminárnych a 
záverečných prác, ako aj na pomoc pri príprave príspevkov na študentskú vedeckú konferenciu, prípadne 
prípravu na študentské súťaže. Prodekan pre vzdelávanie má zároveň konzultačné hodiny, počas ktorých 
rieši študijné, prípadne aj osobné problémy študentov. Súčasne sa študenti mohli obrátiť aj na Koordinátora 
pre štúdium JUDr. Róberta Dobrovodského PhD. LL.M. 

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

Študenti majú možnosť aktívne participovať na vedení univerzity prostredníctvom Študentskej rady 
Trnavskej univerzity, čo je občianske združenie, ktorého cieľom je zastupovať, obhajovať študentov a 
organizovať študijné, odborné, športové, kultúrne a spoločenské podujatia pre študentov. Slúži ako poradný 
orgán rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Na fakultnej úrovni pôsobí Európske združenie študentov práva 
Trnava, ktorého členovia – študenti fakulty sú podporovaní v organizovaní prednášok so zaujímavými 
osobnosťami, či pri usporadúvaní workshopov, besied a simulovaných súdnych sporov. Zároveň združenie 
vydáva odborný časopis študentov práva Corpus Delicti, ktorý fakulta okrem odbornej pomoci pri recenzii 
textov, podporuje aj formou príspevku na náklady tlače časopisu.        
 
 

6. ÚSPECHY ŠTUDENTOV NA NÁRODNEJ A MEZINÁRODNEJ 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: 
 
Martin Pogádl - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, denná 
forma štúdia, získal 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Simulovaný trestný proces, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 10. 2. 2020 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach 
 
Branislav Rak - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, denná 
forma štúdia, získal 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Simulovaný trestný proces, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 10. 2. 2020 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 
Bc. Barbora Bartovičová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, zvíťazila na Majstrovstvách Univerzity F. M. Dostojevského v Omsku 
v plaveckých disciplínach prsia, znak a motýľ a tiež získala  1. miesto na Letnej univerziáde SR v plávaní, 
ktorá sa konala dňa 8. 10. 2020 v Žilinskej univerzite v Žiline. 
 
Bc. Tomáš Dilong - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia,  zvíťazil v súťaži Najlepšia esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci, ktorú 
organizovalo MZVaEZ SR vo februári 2020. Tréma práce Slovac Aid and the global climate crisis: on 
education, start-ups and chickens. 
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Bc. Simona Weissová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, získala 2. miesto na Česko-slovenskom azylovom moot courte, ktorý 
zorganizovala Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe v apríli 2020. 
Bc. Nicole Šefranková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, získala 2. miesto na Česko-slovenskom azylovom moot courte, ktorý 
zorganizovala Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe v apríli 2020. 
 
Daniel Danáč -  - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, denná 
forma štúdia, získal  3. miesto na Majstrovstvách SR v hode kladivom, ktoré sa konali dňa 5. 9. 2020 
v Bratislave. 
 

 
7. OCENENIE ŠTUDENTOV V RÁMCI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

Okrem mimofakultných aktivít sa študenti a študentky aktívne zapájajú aj do vedeckého a odborného 
diania na fakulte. 

 
Peter Belák - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, denná forma 
štúdia, aktívne participoval na projekte Študenti pacientom, ktorý  zastrešuje Združenie pacientov 
s hematologickými malignitami. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc pacientom v oblasti práva sociálneho 
zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na druhej strane poskytnúť študentom prehľad 
o problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi. 
Získal tiež 1. miesto na XII. študentskej vedeckej konferencii v historickej sekcii. Téma práce: Solidarita 
a zásadovosť v dejinách dôchodkového zabezpečenia Československa. 
 
Denisa Mikušová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, aktívne participovala na projekte Študenti pacientom, ktorý zastrešuje Združenie 
pacientov s hematologickými malignitami. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc pacientom v oblasti práva 
sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na druhej strane poskytnúť študentom 
prehľad o problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi. 
 
Soňa Havlíková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia získala 1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, v právno-teoretickej 
sekcii. Téma práce: Opatrenia obmedzujúce internet v prospech ochrany liberálnej demokracie. 
 
Dominika Kuchárová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na Letnej škole kyberkriminality, ktorá sa konala  v dňoch 24. – 28. 
augusta 2020 v Danišoviciach. 
 
Bc. Ivana Mokrá - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia získala 1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, v sekcii trestného 
práva. Téma práce: Ochrana utajovaného svedka verzus právo obvineného na kontradiktórne vedenie 
výsluchu – zákonné limity a prípustnosť dôkazu. 
 
Bc. Veronika Svereňová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia,  získala 1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, v sekcii 
ústavného, správneho a medzinárodného práva. Téma práce: Vlastnícke právo a jeho vzťah k nakladaniu 
s odpadmi a znižovanie energetickej náročnosti. 
 
Bc. Michal Tomin - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, denná 
forma štúdia,  získal  1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, v sekcii súkromného práva. 
Téma práce: Ničotnosť uznesení valných zhromaždení. 
 
Bc. Anita Daňová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 
denná forma štúdia, získala 2. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, v sekcii trestného 
práva. Téma práce: Adhézne konanie v komparácii s konaním o poskytnutí odškodnenia obetí násilného 
trestného činu. 
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Kristián Krahulec - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, denná 
forma štúdia,  získal 2. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, v historickej sekcii. Téma 
práce: Potreba modernej a jednotnej úpravy trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých podľa zákona č. 
48/1931 Zb. z. 
Sabína Huťová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, denná 
forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na Letnej škole kyberkriminality, ktorá sa konala  v dňoch 24. – 28. 
augusta 2020 v Danišoviciach. 
 
Adriana Slezáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na Letnej škole kyberkriminality, ktorá sa konala  v dňoch 24. – 28. 
augusta 2020 v Danišoviciach. 
 
 
Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
 
Bc. Helena Bíliková, téma práce:  Obchodovanie s ľuďmi – kriminologické a trestnoprávne aspekty  
 
Mgr. Bc. Andrea Bizubová, téma práce: Ochrana ľudských práv v psychiatrických liečebniach 
a psychiatrických oddeleniach 
 
Bc. Marianna Čechmánková, téma práce: Prípustnosť surogačného materstva v SR – áno či nie? 
 
Bc. Alexandra Fazekašová, téma práce: Ochrana dieťaťa a právna úprava zásahov štátu do rodičovských 
práv v SR. Teoretické aspekty témy spojené s praktickým výskumom postupov orgánov sociálnoprávnej 
starostlivosti a kurately a rozhodovacej činnosti súdov v SR 
 
Bc. Mária Hanusková, téma práce: Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzištátne 
osvojenia. Teoretické aspekty témy spojené s praktickým výskumom rozhodovacej činnosti súdov v SR 
 
Bc. Marek Jakab, téma práce: Honour Killings and its Criminological and Legal Aspects 
 
Bc. Mária Michaela Jašková, téma práce: Ochrana svedka v trestnom konaní 
 
Bc. Mária Kresáňová, téma práce: Ujma na zdraví a jej kompenzácia v kontexte slovenského právneho 
poriadku a britského common law 
 
Bc. Radoslav Kysela, téma práce: Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii 
 
Bc. Martin Kyselica, téma práce: Postavenie a činnosť prokurátora v rámci predsúdneho konania trestného 
 
Bc. Ján Lančarič, téma práce: Doping v športe a jeho trestnoprávny postih 
 
doc. Bc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., téma práce: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť superficiálnej zásady na 
Slovensku 
 
Bc. Marika Marková, téma práce: Trestnoprávna úprava eutanázie 
 
Bc. Alexandra Nevolná, téma práce: Právna úprava vnútroštátneho osvojenia. Teoretické aspekty témy 
spojené s praktickým výskumom rozhodovacej činnosti súdov v SR 
 
Bc. Petronela Rybová, téma práce: Právo duševného vlastníctva a brexit 
 
Bc. Mojmír Štefanec, téma práce: Komparácia právnického vzdelávania v odbore kriminológia v 21. storočí 
 
Bc. Ivana Trokšiarová, téma práce: Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
 
Bc. Juraj Valentovič, téma práce: Nástroje obrany proti prevzatiu fúziou a akvizíciou 
 
Bc. Šimon Žiak, téma práce: Vedecké problémy Trnavskej kriminologickej cesty v r. 2000 – 2018 
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Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Peter Belák, téma práce: Dôchodkové zabezpečenie v dejinách Československa 
 
Denisa Mikušová, téma práce: Bezpečnosť Slovenskej republiky 
 
Kristína Baculová, téma práce: Inštitút celibátu v práve Katolíckej cirkvi 
 
Soňa Havlíková, téma práce: Liberálna demokracia a jej premena na totalitnú formu vlády 
 
Michal Horský, téma práce: Význam a postavenie politických strán v zastupiteľskej demokracii 
 
Viktor Miško, téma práce: Subjektivita národa v medzinárodnom práve verejnom 
 
Mgr. Monika Plevová, téma práce: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky de lege lata  
 
Michaela Sklenárová. téma práce: Právne vyrovnanie sa krajín Európy so zločinmi spáchanými počas 
nacizmu a komunizmu 

 
 
 

8. AKADEMICKÁ MOBILITA ŠTUDENTOV 
 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2020 
 

Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre Erasmus na Právnickej fakulte Trnavskej  
univerzity v Trnave tvorí najmä poradenská a konzultačná činnosť adresovaná tak študentskej obci ako aj 
akademickým pracovníkom fakulty, pričom jej účelom je predovšetkým sprostredkovanie 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 2020 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 2020. Od začiatku kalendárneho roka 2020 do jeho skončenia 
študovalo v zahraničí celkom 23 našich študentov. Na našej fakulte študovalo celkom 14 zahraničných 
študentov počas roka 2020 – 2 študenti z Malty, 3 študenti z Bulharska, 7 študentov z Ruskej federácie a 2 
študenti zo Španielska.  
 
 
 

9. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  
 

Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku, ktorú organizuje 
univerzita. Fakulta zabezpečuje trojročný kurz právo, pričom ohlasy na jeho výučbu sú pozitívne a často 
zaznievajú požiadavky na jej rozšírenie. Z tohto dôvodu sa dekanka fakulty rozhodla ponúkať aj nové 
jednoročné kurzy: Dejiny práva na území SR, Ochrana práv jednotlivca v medzinárodnom a európskom 
práve, Pozemkové právo, Dedičské a rodinné právo, Sociálne a medicínske právo, Správne a trestné právo, 
Základy teórie práva a ústavného práva.  

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2020 fakulta ponúkla 
študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. 

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením nákazlivej choroby COVD-19 
a s tým súvisiacim opatreniam na ochranu verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni, a potreby 
ochrany zdravia uchádzačov o štúdium sa prípravný kurz na prijímacie skúšky neuskutočnil.  
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10.  ZAMESTNANCI  

Ocenenia pedagógov fakulty v roku 2020 

Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

V januári 2020 udelila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová pri príležitosti 27. výročia vzniku 
SR prof. Barancovej štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. stupňa“ za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
právnej vedy Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam slovenského 
spoločenského, politického a vedeckého života.  

 

Prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 

V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Jalčovi cenu  za VV a umeleckú činnosť 
v roku 2020  

 

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

V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave JUDr. Dobrovodskému ocenenie univerzity „Cena 
Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“ v rámci  385. výročia otvorenia Universitas 
Tyrnaviensis.  

  

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

V januári 2020 udelila Právnická fakulta Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku prof. Olšovskej 
a Dr. Moravčíkovej medailu kardinála Stefana Wyszyńskieho  „Magister iurium Dei“. 

 


