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1 CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) v roku 2015 poskytovala   
v rámci kreditového systému štúdia vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch študijných programov 
v slovenskom jazyku, a to v bakalárskom študijnom programe, magisterskom študijnom programe       
a doktorandskom študijnom programe. 

 
Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia bol po prerokovaní 

Akademickým senátom fakulty schválený Vedeckou radou fakulty. 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 2015 poskytoval 
bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 109 povinne voliteľných predmetov a 38 
výberových predmetov. 

  
Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov       

v cudzom jazyku, v roku 2015 fakulta ponúkala 24 povinne voliteľných a výberových predmetov 
vyučovaných v cudzom jazyku. Ide o predmety vyučované v anglickom, nemeckom a španielskom 
jazyku. Študenti môžu absolvovať výučbu  piatich povinných predmetov v anglickom jazyku, a to 
Medzinárodné právo verejné I, Medzinárodné právo verejné II, Európske právo I, Európske právo II 
a Medzinárodné právo súkromné. 

 
Fakulta má záujem úzko prepájať výučbu študentov s praktickou aplikáciou vzdelania, a preto 

podporuje aj realizáciu predmetov formou právnych kliník. Vyše desať rokov rozvíja a v študijných 
programoch bakalárskeho a magisterského štúdia zabezpečuje niekoľko druhov kliník. V roku 2015 sa 
v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia realizovali nasledovné právne kliniky: Právna klinika pre 
komunity I, II, III a IV, Právna klinika pre pomoc obetiam domáceho násilia I a II, Právna klinika 
azylového práva I a II, Klinika práva Európskej únie, Klinika práva verejného obstarávania Európskej 
únie, Klinika súťažného práva Európskej únie, Klinika spotrebiteľského práva a Klinika 
spotrebiteľského práva v európskom kontexte. V spolupráci s Centrom právnej pomoci fakulta už 
niekoľko rokov zabezpečuje pre študentov Právnu kliniku občianskeho práva, Právnu kliniku 
rodinného práva a Právnu kliniku pracovného práva. Okrem toho fakulta podporuje orientáciu 
študentov na prax aj prostredníctvom jednotlivých právnych kliník, realizovaných formou  
krátkodobých individuálnych stáží na jednotlivých orgánoch verejnej správy alebo v oblasti súdnictva 
(napr. stáže na Krajskom súde v Trnave a okresných súdoch v SR), či v oblasti zahraničných vzťahov 
a diplomacie (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), ktoré sú už pravidelne 
úspešne a s veľkým ohlasom realizované.  

 
Do budúcnosti fakulta - aj na základe kladnej odozvy od študentov - rozširuje okruh predmetov 

vyučovaných formou právnych kliník a rozvíja spoluprácu s orgánmi verejnej správy i ďalšími orgánmi 
štátu v záujme zabezpečenia väčšieho množstva krátkodobých odborných individuálnych stáží 
študentom. 

 
 

1.1 Bakalársky študijný program 

 
Štúdium v bakalárskom študijnom programe je na fakulte kreditové jednoodborové trojročné 

štúdium v študijnom odbore 3.4.1 právo. 
  
V roku 2015 bol realizovaný trojročný bakalársky študijný program, a to v dennej a v externej 

forme štúdia vo všetkých troch rokoch štúdia. 
 

 

1.2 Magisterský študijný program 
 

Štúdium v magisterskom študijnom programe je na fakulte kreditové jednoodborové dvojročné 
štúdium v študijnom odbore 3.4.1 právo. 
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V roku 2015 sa uskutočňoval dvojročný magisterský študijný program v prvom a v druhom 

roku dennej a externej formy štúdia. 
 

 

1.3 Doktorandský študijný program  

 
Štúdium v doktorandských študijných programoch sa uskutočňovalo v dennej a v externej 

forme štúdia, štandardná dĺžka štúdia je trojročná. 
 
V roku 2015 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v troch odboroch štúdia, a to v odbore 

Teória a dejiny štátu a práva (3.4.2), v odbore Pracovné právo (3.4.6) a v odbore Trestné právo 
(3.4.7). 

 

 

 

2 ŠTUDENTI A ICH ŠTRUKTÚRA 

 

V  roku 2015 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom  1 083 študentov, 

a to 772 študentov v dennej forme štúdia a 311 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 

stavu ku dňu 31.10.2015. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je 

prístupné: http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/tudijny-poriadok.  

 

2.1 Bakalársky študijný program 

 

V roku 2015 na fakulte študovalo 601 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho       

468 študentov v dennej forme štúdia a 133 študentov v externej forme štúdia.  

 

Graf. č. 1 – Počty študentov v trojročnom bakalárskom študijnom programe 
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Zo štúdia bolo počas roka 2015 vylúčených pre neprospech 111 študentov, z toho 53 

študentov dennej formy štúdia a 58 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 19 študentov 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/tudijny-poriadok
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dennej formy štúdia a 30 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo 17 

študentov dennej formy štúdia a 27 študentov externej formy štúdia. 

 

Tab. č. 1 – Iné ukončenie štúdia v roku 2015 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 53 19 17 

Externé 58 30 27 

Spolu 111 49 44 

 

V roku 2015 štúdium úspešne ukončilo spolu 154 študentov bakalárskeho študijného 

programu, z toho 118 študentov dennej formy štúdia a 36 študentov externej formy štúdia. 

 

 

2.2 Magisterský študijný program 

 

V roku 2015 na fakulte študovalo 414 študentov magisterského študijného programu, z toho     

285 študentov v dennej forme štúdia a 129  študentov v externej forme štúdia.  

 

Graf. č. 2 – Počty študentov v dvojročnom magisterskom študijnom programe 
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V priebehu roka 2015 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 5 študentov dennej formy 

štúdia a 5 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 5 študentov dennej formy štúdia a 6 

študentov externej formy štúdia. Počas roka 2015 štúdium prerušili 4 študenti dennej formy štúdia    

a 8 študentov externej formy štúdia. 
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Tab. č. 2 – Iné ukončenie štúdia v roku 2015 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 5 5 4 

Externé 5 6 8 

Spolu 10 11 12 

 

Štúdium v  roku 2015 úspešne ukončilo spolu 230 študentov, z toho v dennej forme štúdia 165 

študentov a v externej forme štúdia 65 študentov. 

  

 

2.3 Doktorandský študijný program  

 

V roku 2015 študovalo na fakulte celkom 19 doktorandov v dennej forme štúdia a 49 

doktorandov v externej forme štúdia, spolu 68 doktorandov.  

V priebehu roka 2015 štúdium prerušilo 16 študentov v externej forme štúdia a 1 študent 

v dennej forme štúdia, 5 študentov externej formy štúdia štúdium zanechalo a 5 študentov v externej 

forme štúdia bolo vylúčených pre nesplnenie podmienok. 

V roku 2015 sa na fakulte uskutočnilo 20 obhajob dizertačných prác, z toho 2 obhajoby 

doktorandov dennej formy štúdia.  

 

 

Tab. č. 3– Prehľad absolventov obhajob dizertačných prác 

Absolventi doktorandského 

štúdia 
rok 2009 rok 2010 rok 2011 

rok 

2012/2013 
rok 2014 rok 2015 

Teória a dejiny štátu a práva 4 7 6 9 4 3 

Pracovné právo 1 8 5 4 11 8 

Trestné právo 5 7 0 10 13 9 

Spolu 15 26 11 23 28 20 

 

 

Dizertačnú skúšku v roku 2015 vykonalo 16 doktorandov, z toho 4 doktorandi v dennej forme 

štúdia.  
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Tab. č. 4– Prehľad dizertačných skúšok 

Dizertačné skúšky 
rok 2009 rok 2010 rok 2011 

rok 

2012/2013 
rok 2014 rok 2015 

Teória a dejiny štátu 

a práva 3 2 9 2 3 4 

Pracovné právo 2 2 8 11 0 6 

Trestné právo 0 0 5 21 8 6 

Spolu 15 4 22 34 11 16 

 

 

2.4 Rigorózne skúšky  

 

V  roku 2015 bolo prijatých 200 žiadostí o vykonanie rigoróznej skúšky a rigoróznu prácu 

v tomto roku odovzdalo 161 uchádzačov. V roku 2015 celkovo 141 uchádzačov vykonalo rigoróznu 

skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce a bol im udelený akademický  titul „JUDr.“ 

(„doktor práv“).  

 

Tab. č. 5  – Prehľad absolventov rigoróznych skúšok 

Absolventi rigoróznych 

skúšok 
rok 2009 rok 2010 rok 2011 

rok 

2012/2013 
rok 2014 rok 2015 

Občianske právo 6 7 3 6 17 32 

Obchodné právo 8 12 18 8 45 40 

Pracovné právo 5 5 4 7 6 2 

Trestné právo 13 12 14 27 61 46 

Správne právo 3 3 4 3 4 6 

Medzinárodné právo 6 11 1 4 2 6 

Ústavné právo 1 2 0 3 0 5 

Dejiny štátu a práva 6 3 2 4 8 2 

Rímske právo 0 0 0 0 0 1 

Teória štátu a práva 1 0 4 0 0 1 

Spolu 49 55 50 62 143 141 
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3  PRIJÍMACIE KONANIE 

 

 

3.1  Bakalársky študijný program 

 

Do prijímacieho konania sa v roku 2015 prihlásilo 377 uchádzačov na dennú formu štúdia 

a 115 uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2015/2016.  

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program (ukončený získaním 

titulu „Bc.“), je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom 

zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. 

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy 

sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny 

prehľad, ako aj logiku myslenia uchádzača. Prijímacia skúška je realizovaná tak, že na štúdium sa 

prijmú uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet 

bodov. Zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta rozosiela 

všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejňuje aj na svojom webovom sídle. Fakulta počas 

prijímacej skúšky po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti 

počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na 

otázky testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky.  

 

Tab. č. 7 – Počet prihlásených  uchádzačov o štúdium v roku 2014 

  Denná forma štúdia Externá forma štúdia 

Zúčastnení 332 93 

Nedostavili sa  45 22 

Uchádzači spolu 377 115 

 

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium do akademického 

roka 2015/2016 celkom 425 uchádzačov v bakalárskom študijnom programe, z toho 332 uchádzačov 

na dennú formu štúdia a 93 uchádzačov na externú formu štúdia.  

 

Tab. č. 8 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Počet uchádzačov  

Prijatí 425 

Neprijatí 67 

Spolu 492 
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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 233 študentov, z toho 170 študentov do dennej formy 

štúdia a 63 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 54,8 % 

z celkového počtu prijatých študentov. 

 

3.2 Magisterský študijný program  

 

Základnou podmienkou prijatia na dvojročný magisterský študijný program (titul „Mgr.“) je úspešné 

absolvovanie akreditovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo.  

Do prijímacieho konania sa prihlásilo 165 uchádzačov na dennú formu štúdia a 76 uchádzačov 

na externú formu štúdia.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 

študijnom programe celkom 220 uchádzačov, z toho 153 uchádzačov na dennú formu štúdia         

a 67 uchádzačov na externú formu štúdia. 

 

Tab. č. 9 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Denná forma Externá forma 

Prijatí 153 67 

Neprijatí 12 9 

Spolu 165 76 

 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 185 študentov, z toho 132 študentov do dennej formy 

štúdia a 51 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 83,2 % 

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, 
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 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 písomných 

podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky, certifikát) alebo podľa 

výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania. 

 

Do prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa v priebehu roka 2015 prihlásilo            

37 uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2015/2016. Na základe výsledkov 

prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe          

19 uchádzačov, z toho 6 uchádzačov na dennú formu štúdia a 13 uchádzačov na externú formu 

štúdia.  

 

Tab. č. 10 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Denná forma Externá forma 

Prijatí 6 13 

Neprijatí 16 2 

Spolu 22 15 

 

Na dennú formu štúdia sa zapísalo 6 študentov, na externú formu štúdia 12 študentov. Podiel 

zapísaných študentov predstavuje 94,7 % z celkového počtu prijatých študentov. 
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4 SOCIÁLNA PROBLEMATIKA  

 

4.1 Sociálne štipendiá 

 

Sociálne štipendiá, ktoré prispievajú študentom na úhradu nákladov so štúdiom, boli v roku 

2015 vyplatené podľa § 96 ods. 1 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z. a v zmysle vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých 

škôl v znení neskorších predpisov. Celková suma vyplateného sociálneho štipendia v roku 2015 

predstavovala sumu 120 740 EUR. Sociálne štipendium poberalo 101 študentov dennej formy štúdia 

bakalárskeho a magisterského študijného programu. Celá suma sociálneho štipendia bola vyplatená 

z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

 

4.2 Motivačné štipendiá 

 

Za vynikajúce plnenie študijných povinností, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia, výskumu a v športovej alebo umeleckej činnosti fakulta už pravidelne priznáva svojim 

študentom motivačné štipendiá. Takýmto spôsobom ocenila fakulta svojich študentov, ktorí dosiahli 

úspechy na medzinárodnej, národnej, ale aj fakultnej úrovni tiež v roku 2015. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2015 vyplatené podľa § 96 a § 97 zákona č. 131/2002 Z. z.. 

Motivačné štipendiá boli vyplatené v celkovej sume 38 395 EUR, z toho štipendium vyplatené 

z prostriedkov štátneho rozpočtu predstavovalo sumu 35 595 EUR a z vlastných prostriedkov 

univerzity 2 800 EUR. Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 109 študentom 

v dennej forme štúdia bakalárskeho a magisterského študijného programu. Motivačné štipendium bolo 

vyplatené z vlastných prostriedkov univerzity 23 študentom v dennej forme štúdia v celkovej sume 

2 700 € a 1 študentke v externej forme štúdia vo výške 100 €. 

 

 

4.3  Ubytovanie študentov 

 

Nakoľko fakulta nemá vlastné ubytovacie kapacity (internát), starostlivosť o ubytovanie 

študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita“) prostredníctvom 

zmluvne zabezpečených subjektov v meste Trnava a v blízkom okolí. V roku 2015 o ubytovanie 

požiadalo 126 študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 119 študentov vyšších 

ročníkov bakalárskeho a magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla 

ubytovacia komisia zriadená na rektoráte univerzity. Od akademického roka 2014/2015 univerzita 

otvorila svoj vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra Pazmáňa na Rybníkovej ulici v Trnave 

s kapacitou 300 lôžok. 

 

4.4 Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Fakulta v roku 2015 využívala služby Centra podpory študentov (ďalej len „Centrum“) 

zriadeného na pôde univerzity. Centrum zabezpečuje jednotlivé druhy podpory pre študentov všetkých 

svojich fakúlt. V oblasti psychologického poradenstva je pre študentov fakulty k dispozícii: 
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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. V tejto funkcií momentálne 

na fakulte pôsobí prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.  

Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné na 

stránke: http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu v tomto Centre právne poradenstvo 

zabezpečujú JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM a JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Napokon tiež Centrum poskytuje priestor študentom pre ich športové vyžitie. Aktuálne údaje 

o možnostiach využitia plavárne, telocviční, zapojenia sa do florbalu, futbalu, volejbalu alebo využitia 

univerzitnej tanečnej školy (Street Dance, Reggaeton, Zumba, Salsa single, aj Joga) môžu študenti 

získať na stránke: http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity. Za fakultu organizuje celouniverzitný 

florbalový tím študent Michal Pavlovčík.   

 

 

 

5  ĎALŠIA ODBORNÁ A VEDECKÁ ČINNOSŤ FAKULTY V 
PROSPECH ŠTUDENTOV 

 
Fakulta aj v roku 2015 venovala pozornosť podpore študentov v sociálnej, 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. Dekanka fakulty poskytovala 
študentom priestor na konzultácie prostredníctvom „Predpoludní dekanky s pedagógmi a študentmi 
fakulty“. Prodekani pre vzdelávanie mali zároveň konzultačné hodiny, počas ktorých rieši študijné, 
prípadne aj osobné problémy študentov.  

Ako už bolo uvedené, študenti fakulty v roku 2015 využívali služby Centra podpory študentov 
zriadeného na pôde univerzity a využívali tiež služby koordinátora pre študentov so špecifickými 
potrebami, prof. PhDr. Gustáva Dianišku, CSc. V roku 2015 študovalo na fakulte šesť študentov so 
špecifickými potrebami. 

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

Fakulta pravidelne stimuluje študentov v ich študijnom a vedeckom raste. Dňa 16. marca 2015 

sa konala VIII. študentská vedecká konferencia. Súťaž prebiehala v troch sekciách: Sekcia ústavného 

práva a právnej histórie, Sekcia trestného práva a správneho práva a Sekcia občianskeho práva. 

Odborná komisia ocenila najlepšie vystúpenia študentov, pričom ich príspevky boli publikované 

v zborníku. Konferenciu organizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava, 

ktorá bola hlavným organizátorom. Víťazi jednotlivých sekcií boli ocenení motivačným štipendiom, ako 

aj knižnými cenami. Ocenení študenti a názvy prác, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, boli 

zverejnené na webovej stránke fakulty. Študentská konferencia sa teší veľkej popularite, nakoľko 

študenti vítajú možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti vo forme písomnej 

odbornej práce. Študentov priťahuje šanca verejne, pred publikom a pred komisiou zloženou 

z pedagógov a študentov predstaviť svoju prácu a zmerať si  sily so svojimi kolegami.  

http://www.truni.sk/sk/psychologicke-poradenstvo
http://www.truni.sk/sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami
http://www.truni.sk/sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami
http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo
http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity
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Fakulta podporuje aj svojich doktorandov v ich vedeckom raste a 27. marca 2015 zrealizovala 
na svojej pôde už v poradí jedenástu vedeckú konferenciu študentov tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia - „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave.“ Vysoká vedecká kvalita doktorandov a ich školiteľov je už súčasťou charakteristiky našej 
fakulty. Program konferencie bol rozdelený do troch sekcií: teoreticko-historickej sekcie, 
súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo a verejnoprávnej sekcie – trestné právo. Na konferencii 
vystúpilo so zaujímavými príspevkami 48 doktorandov dennej a externej formy štúdia. Moderátormi 
a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bol publikovaný zborník 
príspevkov. 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. Študenti doktorandského štúdia 
môžu tiež publikovať svoje články vo fakultných časopisoch SEI a FIE a taktiež sú zapájaní do 
fakultných vedeckých projektov. 

Fakulta tradične na jeseň organizuje „Deň právnickej fakulty“, 29. októbra 2015 sa pri tejto 

príležitosti konali dve odborné prednášky pozvaných hostí. Prednáška JUDr. Antona Jačeka, 

predsedu Krajského súdu v Trnave, na tému „Aktuálne otázky súdnictva na Slovensku“ a prednáška 

profesora Charlesa F. Szymanského, ktorý pôsobí na Právnickej fakulte v Kaunase (Litva) a zároveň 

na Michigenskej univerzite v USA. Téma jeho prednášky bola „Alternative dispute resolution/ 

Mimosúdne riešenie sporov“. Prednášku sprevádzala bohatá diskusia medzi študentmi, pedagógmi 

a prednášajúcimi. Sprievodným podujatím bolo spoločenské stretnutie pozvaných hostí, učiteľov, 

zamestnancov a študentov fakulty.  

V živote fakulty sa pravidelne uskutočňujú medzinárodné vedecké podujatia, odborné 
semináre, workshopy a prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy vystupujú ako organizátor 
alebo spoluorganizátor, na ktorých majú aj študenti možnosť prehlbovať svoje vedomosti a rozšíriť si 
svoj obzor poznania. V roku 2015 bolo zorganizovaných 36 vedeckých, odborných a iných podujatí, 
z toho osem medzinárodných vedeckých konferencií, tri vedecké konferencie na národnej úrovni, tri 
on-line medzinárodné vedecké konferencie, jeden odborný seminár, jedno medzinárodné kolokvium, 
tri diskusné fóra a 16 odborných prednášok.  

Na týchto podujatiach za zúčastnili významné domáce a zahraničné osobnosti, ktoré svojou 
prítomnosťou prispeli k ich kvalite.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia boli napríklad doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., 
Ústavný súd ČR, Mgr. Linda Janků a Mgr. Beáta Szakácsová, Kancelária Verejného ochrancu práv 
ČR, prof. Rosemary Byrne, Trinity College Dublin, Írsko, Asst. Prof. Dr. Zeynep Şişli, Právnická fakulta 
v Izmire, Turecko, prof. Dr. Rudolf Welser, Viedenská univerzita, Rakúsko, prof. JUDr. Jan Hurdík, 
DrSc., Masarykova univerzita Brno, prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav štátu a práva AV ČR, prof. Dr. 
Attila Menyhárd, Ph.D., Univerzita L. Eötvösa v Budapešti, Maďarsko, prof. Dr. Sc. Tatjana Josipović, 
Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko, Doz. Dr. Sebastian Mock, LL.M., Univerzita v Hamburgu, Nemecko, 
prof. Dr. Meliha Povlakić, Univerzita v Sarajeve, Bosna a Hercegovina, doc. Natalia Temnikova, 
Omská štátna univerzita, Rusko, prof. Fryderyk Zoll, Jagelonská univerzita Krakow, Poľsko, prof. 
Damjan Možina, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko, PhDr. Miroslav Scheinost, Inštitút pre kriminológiu 
a sociálnu prevenciu Praha, Mr. James Ndiga, Keňa, prof. Charles F. Szymanski, Vytautas Magnus 
Univerzita v Kaunase, Litva, Mgr. Zuzana Candigliota, Liga lidských práv v Brne a mnoho ďalších. 

Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených podujatiach to boli 
napríklad JUDr. Elena Berthotyová, PhD., Najvyšší súd SR, Mgr. Martina Sukovská, Centrum právnej 
pomoci, Mgr. Barbora Meššová a JUDr. Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, Robert Hajšel, 
riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Mgr. Marián Mesároš, výkonný 
riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ing. Oľga Pietruchová, MA, riaditeľka 
odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR, Monika Flašíková-Beňová, poslankyňa 
EP, Zuzana Wienk, riaditeľka Aliancie Fair Play, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., poslankyňa NR, 
JUDr. Metod Špaček a JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M.,  Medzinárodnoprávny výbor MZVaEZ SR, 
JUDr. Roman Konečný, námestník riaditeľa Národného bezpečnostného úradu SR, JUDr. Ľudmila 
Gajdošíková, CSc., Ústavný súd SR, Ing. Bernard Priecel, Migračný úrad MV SR, JUDr. Tomáš 
Rulíšek, PhD., Slovenská informačná služba, Ing. Milan Vargan, prezident Slovenskej komory 
daňových poradcov, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Generálna prokuratúra SR, JUDr. Daniel Šváby, 
sudca Súdneho dvora EÚ, JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva,  JUDr. 
Anton Jaček, predseda Krajského súdu v Trnave, Mgr. Emire Khidayer, PhD., spisovateľka 
a diplomatka, JUDr. Tomáš Klinka, Úrad priemyselného vlastníctva SR a ďalší. 
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Fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava vydáva fakultný časopis 

Corpus Delicti (ISSN 1338-4821). Časopis okrem aktuálnych správ zo života akademickej obce 

poskytuje priestor študentom v ich odbornom a vedeckom raste, uverejnením ich odborných 

príspevkov. Časopis je okrem tlačenej formy dostupný aj na webovom sídle fakulty. K jeho kvalite 

okrem iného prispieva aj pravidelná konzultačná činnosť jednotlivých pedagógov.  

Fakulta aj v roku 2015 podporovala študentskú organizáciu ELSA Trnava (Európske združenie 

študentov právnických fakúlt), ktorej poskytuje okrem iného aj podporu pri organizovaní 

voľnočasových aktivít študentov, napríklad podporu pri organizovaní študentských súťaží, futbalových 

turnajov, ale aj podporu pri organizovaní simulovaného súdneho sporu a pod. Dňa 12.11.2015 

študentská organizácia ELSA v spolupráci s fakultou zorganizovala pre študentov, zamestnancov 

a absolventov fakulty slávnostnú Beániu. 

Jedným z dlhodobých cieľov fakulty je podporovať študentov v orientácii na prax, a preto sa 

fakulta neustále snaží aj o podporu stáží študentov, napríklad v rámci dlhoročnej spolupráce fakulty 

s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa každoročne realizujú krátkodobé 

stáže pre študentov fakulty na niektorom odbore ministerstva. V roku 2015 boli zrealizované dve 

odborné stáže študentov denného magisterského štúdia.  

Fakulta sa snaží o neustále rozširovanie možností stáží študentov, a preto tiež podporuje a 

oceňuje intenzívnu osobnú angažovanosť študentov, ktorí si môžu stáž zabezpečiť aj bez 

sprostredkovania fakultou na niektorom orgáne verejnej správy, v oblasti súdnictva, alebo na 

niektorom zastupiteľskom úrade. V roku 2015 fakulta zaevidovala účasť na takýchto stážach u 

sedemnástich študentov. V Kancelárii verejného ochrancu práv stážovala jedna študentka a taktiež 

v Kancelárii NR SR stážovala jedna študentka. Na okresnej prokuratúre stáž vykonali dve študentky, 

na okresných alebo krajských súdoch sa zrealizovalo sedem stáží, ďalšie stáže boli zrealizované na 

okresných, obecných a exekútorských úradoch, a pod. 

Fakulta si uvedomuje potrebu zvyšovania vedomostí svojich študentov aj v oblasti cudzích 

jazykov. V roku 2015 ponúkala študentom výučbu cudzích jazykov v rámci celoživotného vzdelávania 

- jazykové kurzy anglického jazyka I a II, francúzskeho jazyka I a II a ruského jazyka. Fakulta tiež 

ponúkala bezplatný kurz právnickej angličtiny organizovaný formou konverzácií na jednotlivé témy 

absolventom fakulty JUDr. Matejom Hamranom. Okrem toho fakulta permanentne zvyšuje ponuku 

výučby predmetov v cudzom jazyku v záujme prehĺbenia odbornej terminológie predovšetkým 

v anglickom jazyku, ale aj v jazyku nemeckom a španielskom. 

Pre zvyšovanie kvality výučby a permanentné zlepšovanie pedagogických výsledkov na 

fakulte slúži aj pravidelné anonymné zisťovanie, ktoré sa realizuje vyplnením dotazníkov študentmi 

fakulty. Aj v roku 2015 študenti dostali možnosť vyjadriť sa o svojich vyučujúcich za všetky uplynulé 

roky svojho pobytu na fakulte, zároveň dostali širšiu možnosť vyjadriť aj svoje podnety, osobné 

postrehy, ocenenia a návrhy na zlepšenia, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu výučby na prednáškach, 

cvičeniach a seminároch, ako aj kvalitu komunikácie študent – vyučujúci. Kritické poznámky študentov 

slúžili ako podklad na rokovanie Kolégia dekanky fakulty, kde boli pedagógovia upozornení na 

nedostatky, ktoré je potrebné v záujme zlepšovania vzájomnej komunikácie so študentmi, ale aj 

celkového zlepšenia pedagogického prostredia na fakulte odstrániť.  
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6 ÚSPECHY ŠTUDENTOV NA NÁRODNEJ A MEDZINÁRODNEJ 
ÚROVNI 

 

V roku 2015 dosiahli študenti fakulty viaceré významné úspechy, tak na národnej, ako aj na 
medzinárodnej úrovni, hlavne v oblasti štúdia.  
 

Bc. Monika Martišková, získala 1. miesto v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero 
2015 v kategórii Novinárske príspevky vysokoškolákov za recenzované odborné články: Stratila 
Slovenská republika suverenitu vstupom do Európskej únie? a Precedens versus judikát. 
 

Bc. Michaela Vavrdová sa zúčastnila v rámci študijného pobytu na Univerzite F. M. 
Dostojevského v Omsku na medzinárodnej súťaži „Удивительноерядом“ a stala sa jej víťazkou. Tejto 
vedomostnej súťaže sa zúčastnili študenti z viacerých krajín, ktorí študovali v Omsku.  
 

Mário Šimončík sa taktiež v rámci študijného pobytu na Univerzite F. M. Dostojevského 
v Omsku zúčastnil na odbornej súťaži z právnej oblasti „Omský medzinárodný model OSN“. Zúčastnil 
sa aj na Sibírskom medzinárodnom maratóne. 
 

Dňa 8. apríla 2015 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo 
celoslovenské finále súťaže Simulovaný trestný proces 2015. Družstvo študentov našej fakulty 
v zložení Bc. Renáta Králiková, Bc. Ľuboš Feledík a Bc. Norbert Halas sa umiestnilo na 2. mieste. 
 

V oblasti športu sa študent Michal Slamka umiestnil na treťom mieste na Majstrovstvách sveta 
2015 v kategórii družstiev juniorov v športovej streľbe, ktoré sa konali v dňoch 9. – 18. septembra 
2015 v talianskom meste Lonato. Taktiež na Majstrovstvách Európy 2015, ktoré sa konali v dňoch 18. 
júla – 1. augusta 2015 v slovinskom Maribore, sa v tej istej kategórii umiestnil na treťom mieste. 
Michal Slamka sa stal v roku 2015 aj majstrom Slovenskej republiky v športovej streľbe juniorov. 
 

Fakulta ocenila aktívnu účasť študentov na viacerých letných školách. V dňoch 13. –  21. 
novembra 2015 sa uskutočnila Jesenná škola práva na tému Človek v európskej právnej kultúre, ktorú 
zorganizoval Ústav štátu a práva SAV. Na tejto škole sa zúčastnili Bc. Monika Martišková, Bc. Pavlína 
Čapkovičová, Peter Gombala, Bc. Korina Hirjaková, Bc. Matej Oslacký, Bc. Katarína Kuklová, Bc. 
Dominik Fabian. Študentka  Bc. Petra Lukáčiková sa zúčastnila na Legal Workshop on Law of 
Obligations a tiež na Legal Workshop – Corporate Governance. 
 

 

 

 

7 OCENENIE ŠTUDENTOV V RÁMCI VYSOKEJ ŠKOLY 

 

 
V snahe podporiť vysokú úroveň bakalárskych a diplomových prác, fakulta každoročne 

oceňuje najlepšie práce motivačným štipendiom a ocenením dekanky fakulty. V roku 2015 tak získalo 
ocenenie jedenásť absolventov bakalárskeho štúdia a traja absolventi magisterského štúdia. 
 

Za dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov počas celého štúdia a za celkový výsledok 
absolvovaného štúdia s hodnotením „prospel s vyznamenaním“ boli v roku 2015 ocenení Bc. Denisa 
Hamranová, Bc. Monika Škrovánková a Bc. Michal Nosáľ – absolventi magisterského štúdia a Petra 
Lukáčiková – absolventka bakalárskeho štúdia. 
 

Dňa 24. novembra 2015 sa konalo fakultné kolo súťaže Simulovaný trestný proces 2015. 
Fakulta ocenila študentov, ktorí sa umiestnili na 1. Mieste, a to Bc. Petru Lukáčikovú, Bc. Mariána 
Mészárosa a Bc. Juraja Marčeka. 
 

Dňa 22. apríla 2015 sa konalo fakultné kolo súťaže Rímsky simulovaný súdny spor. Víťazným 
tímom sa stali študentky Dominika Neupauerová, Petra Medňanská a Katarína Močková. 
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Fakulta si vysoko váži úspechy svojich študentov, preto dekanka fakulty im už niekoľko rokov  

menovite vyjadruje ocenenie aj verejne, na webovom sídle fakulty. Dekanka fakulty v roku 2015 
ocenila študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu, ktorí vo svojom štúdiu dosiahli 
výborné študijné výsledky a dosiahli vážený študijný priemer do výšky 1,2, taktiež osobitne ocenila 
študentov, ktorí uspeli na študentských vedeckých konferenciách a simulovaných súdnych sporoch, 
tiež tých, ktorí preukázali výborné odborné znalosti a mimoriadny záujem o spracovávanú 
problematiku pri napísaní a obhajobe záverečnej práce a v neposlednom rade ocenila aj študentov, 
ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v športe, umení alebo v inej oblasti svojho mimo-študijného 
pôsobenia.  
 
 

 

 

8 AKADEMICKÁ MOBILITA ŠTUDENTOV  

 

V rámci programu Erasmus sa v roku 2015 zúčastnilo zahraničných študijných pobytov 43 
študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu. Vedenie fakulty teší kladná odozva 
zahraničných univerzít na vedomosti našich študentov získané na fakulte. V doktorandskom štúdiu 
v roku 2015 sa zrealizovalo 5 študijných pobytov v zahraničí, a to 2 študenti na Karlovej univerzite 
v Prahe v Českej republike, 1 študent na Univerzite v Portugalsku, 1 študent na John Jay Institute vo 
Philadelphii, USA, a 1 študent na Inštitúte pre výskum zločinov proti ľudskosti a medzinárodného 
práva v Sarajeve, Bosna a Hercegovina.  

V roku 2015 študovalo na fakulte v letnom semestri šesť študentov zo zahraničia (Ruská 

federácia, Poľsko a Taliansko), priati študenti v zimnom semestri ( Ruská federácia, Francúzsko, 

Taliansko a Malta ). 

Okrem programu ERASMUS fakulta rozvíja a intenzívne pripravuje možnosť študentských 

mobilít na základe dvojstranných medzinárodných zmlúv, ktoré má uzatvorené s jednotlivými 

právnickými fakultami v Rakúsku, v Poľsku, v Českej republike, v Chorvátsku, v Ruskej federácii a v 

Gruzínsku.  

 

 

 

9 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

 

Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku v odbore právo, 

ktorú zabezpečuje univerzita. Ohlasy na výučbu práva sú pozitívne a často zaznievajú  požiadavky na 

jej rozšírenie. 

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2015 fakulta 

ponúkla študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. Kurz absolvovalo spolu 39 

študentov. 

Záujem vyvolalo aj organizovanie „Intenzívneho kurzu prípravy na prijímacie skúšky“. 

Pozitívny ohlas na tento semestrálny kurz vyvolal potrebu uskutočniť ešte jeden intenzívny päťdňový 

kurz. Tento sa uskutočňuje týždeň pred prijímacím konaním.  Kurzov sa spolu zúčastnilo 65 

účastníkov. 
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10  ZAMESTNANCI 

 
 

V roku 2015 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 81,95 
zamestnancov, z toho 6,91 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 14,07 
s vedecko-pedagogickým titulom docent, 36,67 odborných asistentov s vedecko-akademickou 
hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 0,64 odborných asistentov bez vedecko-
akademickej hodnosti CSc. (alebo akademického titulu PhD.) a asistentov. 

 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkového počtu zamestnancov fakulty 

o 4,92 zamestnancov v prepočítanom počte. 
 
Najvýraznejšie sa znížil počet vysokoškolských učiteľov o 3,72. Počet výskumných pracovníkov 

sa znížil o 0,65 pracovníka.  

  

 

 

 

11 VÝSLEDKY HODNOTENIA ÚROVNE FAKULTY VO 
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI VYKONANÝCH VEDECKOU RADOU 
FAKULTY 

  

Úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti každoročne hodnotí vedecká rada fakulty a prijaté 

opatrenia sú zahrnuté  do plánov vzdelávacej činnosti na nasledujúci rok.  

Možno konštatovať, že fakulta si sústavne zodpovedne plní povinnosti vo všetkých oblastiach 

vzdelávacej činnosti a je v stálom a dynamickom rozvoji. Svedčí o tom aj vyhodnotenie Akademickou 

rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA), kde v hodnotení fakúlt vysokých škôl za rok 2015 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave získala už šiesty raz za sebou 1. miesto 

medzi hodnotenými právnickými fakultami v Slovenskej republike.  

Fakultu teší záujem o štúdium na nej, ako aj veľký záujem praxe o jej absolventov, čo určite 

svedčí o ich vysokej kvalite. Veľká väčšina vyučovaných predmetov je zabezpečených učebnými 

textami, ktoré vytvorili alebo na tvorbe ktorých sa podieľali interní pedagógovia fakulty. Počet 

učebných textov vytvorených učiteľmi fakulty sa neustále zvyšuje, pričom z viacerých predmetov boli 

vydané aj praktické štúdie. Fakulta má učebné texty v anglickom jazyku z tvorivej dielne vlastných 

učiteľov pre všetky povinné predmety a pre veľkú časť povinne voliteľných a výberových predmetov.  

Je potrebné spomenúť vysokú kvalitu vyučujúcich, ktorí pôsobia na fakulte, o čom svedčia 

nielen ich vedecké výstupy, ale aj ohlas na ich pedagogické pôsobenie a pozitívne reakcie zo strany 

študentov. 

 

 


