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1. CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2018 poskytovala v rámci kreditového systému 
štúdia vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch študijných programov v študijnom odbore právo, a to v 
bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. 

Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia pozostáva z povinných, 
povinne voliteľných a výberových predmetov. V súlade s cieľmi kreditového systému štúdia je koncipovaný 
tak, aby mal študent počas semestra okrem škály povinných predmetov aj širokú možnosť výberu predmetov 
povinne voliteľných a výberových. Je tým študentovi daná možnosť, aby si vybral predmety, o ktoré má 
najväčší záujem, a tak ovplyvňoval svoj profil. V roku 2018 poskytoval bakalársky a magisterský študijný 
program fakulty spolu 79 povinne voliteľných predmetov a 44 výberových predmetov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov v cudzom 
jazyku, v roku 2018 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 kliník, pričom ich počet  neustále rozširuje. V roku 2018 
sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia realizovali nasledovné právne kliniky: Právna klinika pre 
komunity I, II, III a IV, Klinika azylového práva I a II, Klinika práva verejného obstarávania, Klinika notárskej 
praxe, Klinika advokácie, Klinika daňového práva a účtovníctva pre podnikateľov, Klinika právnickej 
žurnalistiky, Klinika obecnej samosprávy, Klinika správneho súdnictva, Klinika trestného konania, Klinika 
práva sociálneho zabezpečenia, Rímskoprávna klinika, Klinika penitenciárnej starostlivosti, Klinika 
spravodajských služieb, Klinika ochrany zamestnancov, Klinika kolektívneho vyjednávania, Klinika 
obchodného práva, Klinika ochrany práv detí, Klinika ochrany spotrebiteľa, Klinika občianskej spoločnosti, 
Klinika negociácií zmlúv, Klinika antidiskriminačného práva, Klinika trestného práva, Klinika teórie hier 
a racionálneho rozhodovania, Klinika výkonu súdnictva a správy súdov, Klinika spotrebiteľského práva. 
V spolupráci s mestom Trnava fakulta realizuje Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I a II. Okrem toho 
fakulta podporuje orientáciu študentov na prax aj prostredníctvom jednotlivých právnych kliník, realizovaných 
formou krátkodobých individuálnych stáží na jednotlivých orgánoch verejnej správy alebo v oblasti súdnictva 
(stáže na Krajskom súde v Trnave a  Okresnom súde v Trnave), či v oblasti zahraničných vzťahov 
a diplomacie (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) alebo iných oblastí právnej praxe 
(advokácia, notárstvo), ktoré sú už pravidelne úspešne a s veľkým ohlasom realizované.  

Na výučbe participujú viacerí odborníci z praxe a súčasťou výučby sú aj rôzne exkurzie (napríklad 
návšteva Najvyššieho súdu, väznice, reedukačného centra, detského domova, 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 3.4.1 právo.  
V roku 2018 bol realizovaný nový trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 

a štvorročný bakalársky študijný program v externej forme štúdia a zároveň dobieha pôvodný trojročný 
študijný program v bakalárskom študijnom programe v dennej i externej forme štúdia. 
 
 
1.2 Magisterský študijný program 
 

Štúdium v magisterskom študijnom programe je na fakulte kreditové jednoodborové štúdium v 
študijnom odbore 3.4.1 právo. 

Od roku 2017 sa uskutočňuje nový 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. 
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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 2018 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v piatich odboroch štúdia, a to v odbore Teória 
a dejiny štátu a práva (3.4.2), v odbore Ústavné právo (3.4.3) v odbore Pracovné právo (3.4.6), v odbore 
Trestné právo (3.4.7) a v odbore Občianske právo (3.4.11). 
 
 

2. ŠTUDENTI A ICH ŠTRUKTÚRA 
 

V  roku 2018 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom 927 študentov, a to 690 
študentov v dennej forme štúdia a 237 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo stavu ku dňu 31. 
10. 2018. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je prístupné: 
http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok 

 
 
2.1 Bakalársky študijný program  

 
V roku 2018 na fakulte študovalo 530 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 423 

študentov v dennej forme štúdia a 107 študentov v externej forme štúdia.  
 

Tab. č. 1 – Počty študentov v bakalárskom študijnom programe 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Denná forma 147 129 147 - 

Externá forma 42 24 34 7 

 

Zo štúdia bolo počas roka 2018 vylúčených pre neprospech 76 študentov, z toho 57 študentov dennej 
formy štúdia a 19 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 21 študentov dennej formy štúdia a 12 
študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo 6 študentov dennej formy štúdia a 8 
študentov externej formy štúdia 

Tab. č. 2 – Iné ukončenie štúdia v roku 2018 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 
57 21 6 

Externé 
19 12 8 

Spolu 
76 33 14 

 

V roku 2018 štúdium úspešne ukončilo spolu 146 študentov bakalárskeho študijného programu, z 
toho 111 študentov dennej formy štúdia a 35 študentov externej formy štúdia. 
 
 

2.2 Magisterský študijný program  
 
V roku 2018 na fakulte študovalo 335 študentov magisterského študijného programu, z toho 250 

študentov v dennej forme štúdia a 85  študentov v externej forme štúdia.  
 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok
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                Tab. č. 3 – Počty študentov v  magisterskom študijnom programe 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Denná forma 123 127 - 

Externá forma 28 24 33 

 

 V priebehu roka 2018 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 12 študentov dennej formy štúdia 
a 7 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechali 2 študenti dennej formy štúdia a 6 študentov externej 
formy štúdia. Počas roka 2018 štúdium prerušilo 5 študentov dennej formy štúdia a 2 študenti externej formy. 

 

Tab. č. 4 – Iné ukončenie štúdia v roku 2018 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 12 2 5 

Externé 7 6 2 

Spolu 19 8 7 

Štúdium v  roku 2018 úspešne ukončilo spolu 132 študentov, z toho v dennej forme štúdia 124 
študentov a v externej forme štúdia 8 študentov.  

 
2.3 Doktorandský študijný program  

 
V roku 2018 študovalo na fakulte celkom 17 doktorandov v dennej forme štúdia a 45 doktorandov 

v externej forme štúdia, spolu 62 doktorandov.  
V priebehu roka 2018 štúdium prerušili 3 študenti v externej forme štúdia a 1 študent dennej formy 

štúdia, 5 študentov externej formy štúdia zanechalo štúdium, 2 študenti v externej forme štúdia boli vylúčení 
pre nesplnenie podmienok. 

V roku 2018 sa na fakulte uskutočnilo 15 obhajob dizertačných prác, z toho 6 obhajob doktorandov 
dennej formy štúdia. 

Tab. č. 5– Prehľad absolventov obhajob dizertačných prác 

Absolventi doktorandského štúdia 

rok 
2012/2013 

 

rok 2014 

 

rok 2015 

 

rok 2016 

 

 rok 
2017  

 

rok 2018 

Občianske právo - - - - 0 0 

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

Pracovné právo 4 11 8 6 5 3 

Ústavné právo 0 0 0 0 0 0 

Trestné právo 10 13 9 9 10 9 

Spolu 23 28 20 19 21 15 
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Dizertačnú skúšku v roku 2018 vykonalo 12 doktorandov, z toho 7 doktorandov v dennej forme 
štúdia.  

 

Tab. č. 6– Prehľad dizertačných skúšok 

Dizertačné skúšky 

rok 
2012/2013 

 

rok 2014 

 

rok 2015 

 

rok 2016 

 

rok 2017 

 

rok 2018 

Občianske právo - - - - 0 1 

Teória a dejiny štátu a práva 2 3 4 7 6 5 

Ústavné právo 0 0 0 0 0 1 

Pracovné právo 11 0 6 3 2 2 

Trestné právo 21 8 6 5 5 3 

Spolu 34 11 16 15 13 12 

 

2.4   Rigorózne skúšky  
 

V  roku 2018 bolo prijatých 110 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu odovzdalo 101 
uchádzačov. Celkovo 107 uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku, ktorá sa skladala z dvoch na 
seba bezprostredne nadväzujúcich častí, teda obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky zo študijného 
predmetu a súvisiaceho študijného predmetu. Po vykonaní rigoróznej skúšky bol absolventom udelený 
akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).  

Rigorózne konanie upravuje Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní, účinná od júna 2012, 
ktorá bola novelizovaná s účinnosťou od 1.9.2018. Vyhláška vymedzuje trvanie rigorózneho konania, ktoré sa 
začína prijatím prihlášky uchádzača na rigoróznu skúšku fakultou, čo písomne potvrdí dekan fakulty do 30 dní 
odo dňa doručenia prihlášky. Rigorózne konanie sa skončí na základe jedného z taxatívne uvedených 
dôvodov, predovšetkým úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky alebo nezaplatením poplatku za úkony 
spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce alebo márnym uplynutím 
doby, v ktorej je uchádzač povinný predložiť fakulte rigoróznu prácu (2 roky odo dňa doručenia potvrdenia 
prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku). 

 

Tab. č. 7  – Prehľad absolventov rigoróznych skúšok 

Absolventi rigoróznych 

skúšok – oblasť zamerania 

rok 
2012/2013 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

 

rok 2018 

 

Občianske právo 6 17 32 22 29 12 

Obchodné právo 8 45 40 49 39 39 

Pracovné právo 7 6 2 7 6 4 

Trestné právo 27 61 46 55 68 40 

Správne právo 3 4 6 5 6 2 
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3. PRIJÍMACIE KONANIE 

 
 
3.1       Bakalársky študijný program 

 
Do prijímacieho konania sa v roku 2018 prihlásilo 300 uchádzačov na dennú formu štúdia a 77 

uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2018/2019.  
 Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 

a štvorročný študijný program v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Bc.“), je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné 
absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali 
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z 
predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie; zároveň overuje 
spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia uchádzača. Prijímacia skúška je 
realizovaná tak, že na štúdium sa prijmú uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. 
j. dosiahnu najvyšší počet bodov. Zoznam literatúry, z ktorej vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, 
fakulta rozosiela všetkým uchádzačom a tento zoznam zverejňuje aj na svojom webovom sídle. Fakulta 
počas prijímacej skúšky po vyplnení a odovzdaní písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti 
počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky 
testu a o výške bodového hodnotenia výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium do akademického roka 
2018/2019 celkom 302 uchádzačov v bakalárskom študijnom programe, z toho 241 uchádzačov na dennú 
formu štúdia a 61 uchádzačov na externú formu štúdia. 

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia dekanky fakulty boli v súlade so zákonom, vnútornými 
predpismi univerzity a fakulty a s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekanky 
fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 232 študentov, z toho 181 študentov do dennej formy 
štúdia a 51 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 134 uchádzačov na dennú formu štúdia a 34 uchádzačov na 
externú formu štúdia.  
 Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 167 uchádzačov, z toho 134 uchádzačov na dennú formu štúdia a 34 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

Medzinárodné a európske právo 4 2 6 8 5 3 

Ústavné právo 3 0 5 0 4 0 

Dejiny štátu a práva 4 8 2 1 2 5 

Rímske právo 0 0 1 1 0 0 

Teória práva 0 0 1 0 3 2 

Spolu 62 143 141 148 162 107 
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 Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 163 študentov, z toho 132 študentov do dennej formy 
štúdia a 31 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 97,6 % 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 anglického jazyka – posudzuje sa podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou 
prijímacieho konania. 

 
Do prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa v priebehu roka 2018 prihlásilo 27 uchádzačov, 

a to na štúdium od akademického roka 2018/2019. Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka 
fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe 14 uchádzačov, z toho 4 uchádzačov na 
dennú formu štúdia a 10 uchádzačov na externú formu štúdia.  

Na dennú formu štúdia sa zapísali 4 študenti, na externú formu štúdia 9 študentov. Podiel zapísaných 
študentov predstavuje 92,9 % 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 2018 vyplatené podľa § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých 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 2018 predstavovala 71 580 €. Sociálne 
štipendium bolo vyplatené 54 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 aj svojich študentov, ktorí dosiahli úspechy v roku 
2018, a to tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2018 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 
v celkovej sume 53 120 €. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
predstavovali 35 950 € a z vlastných prostriedkov univerzity 17 170 €.  

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 81 študentom v dennej forme štúdia 
bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity 78 študentom 
denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 
 

4.3 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 2018 o ubytovanie požiadalo 134 študentov prvého ročníka 
všetkých študijných programov a 110 študentov vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského študijného 
programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia komisia zriadená na rektoráte univerzity. Od 
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akademického roka 2014/2015 univerzita otvorila svoj vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra 
Pázmaňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 300 lôžok 

. 
4.4 Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Fakulta v roku 2018 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: 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/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 prof. PhDr. Gustáv 
Dianiška, CSc. 

Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné: 
http://www.truni.sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu v tomto 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 môžu študenti získať: http://www.truni.sk/sportove-aktivity.    

 
 

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 2018 
fakulta zaevidovala 52 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 2018 ponúkala výučbu anglického jazyka prostredníctvom jazykových kurzov anglického jazyka.  

Fakulta aj v roku 2018 venovala pozornosť podpore študentov v konzultantskej a poradenskej 
činnosti. Pre potreby študentov má každý vyučujúci počas týždňa konzultačné hodiny, a to najmenej 
v rozsahu dvoch vyučovacích hodín, pričom popri tom vyučujúci poskytujú možnosť študentom konzultovať aj 
elektronickou formou. Priestor na konzultácie využívajú študenti predovšetkým na konzultáciu seminárnych a 
záverečných prác, ako aj na pomoc pri príprave príspevkov na študentskú vedeckú konferenciu, prípadne 
prípravu na študentské súťaže. Prodekan pre vzdelávanie má zároveň konzultačné hodiny, počas ktorých 
rieši študijné, prípadne aj osobné problémy študentov.  

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

Fakulta pravidelne stimuluje študentov v ich študijnom a vedeckom raste. Dňa 7. marca 2018 sa 
konal v poradí už jedenásty ročník „Vedeckej študentskej konferencie“. Konferencia poskytla študentom  
príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté 
vedomosti. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 20 študentov, ktorí prezentovali svoje príspevky pred publikom 
a odbornou komisiou zloženou z pedagógov a študentov. Program konferencie bol rozdelený do štyroch 
sekcií, do sekcie ústavného práva, teórie práva a právnych dejín, sekcie medzinárodného práva, sekcie 
občianskeho, obchodného a pracovného práva a sekcie trestného práva. 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. Konferenciu organizovala študentská 
organizácia ELSA Trnava v spolupráci s fakultou. 

Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia členovia študentského spolku ELSA v spolupráci 
s členmi Katedry rímskeho a cirkevného práva tradične zorganizovali fakultné kolo „Rímskeho 
simulovaného súdneho sporu“.  

http://www.truni.sk/psychologicke-poradenstvo
http://www.truni.sk/psychologicke-poradenstvo
http://www.truni.sk/pravne-poradenstvo
http://www.truni.sk/sportove-aktivity
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Fakulta podporuje aj svojich doktorandov v ich vedeckom raste a 23. 3. 2018 zrealizovala na svojej 
pôde už v poradí štrnástu „Vedeckú konferenciu doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave“. 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 41 doktorandov dennej a externej formy štúdia. 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. 

S cieľom vytvoriť intelektuálnu platformu, v ktorej doktorandi a postdoktorandi môžu predstaviť 
a prediskutovať svoje vedecké závery a témy, sa v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2018 na pôde fakulty konala 
medzinárodná vedecká konferencia „6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“.   
 Fakulta tradične na jeseň organizuje „Deň právnickej fakulty“, ktorý sa konal 4. 10. 2018 s nosnou 
témou (Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku. Hlavným hosťom bola ministerka školstva SR Martina 
Lubyová.  
 Pre študentov bol tiež zorganizovaný trojdňový „Workshop právnickej latinčiny“ zameraný na 
osvojenie si základov latinského jazyka so zameraním na právnickú terminológiu. Cieľom bolo nadobudnutie 
základného slovného fondu z právnej terminológie, s ktorým sa študenti stretávajú najmä pri predmetoch 
rímskeho a cirkevného práva, ako aj v ďalšom štúdiu a neskôr aj v praxi. Absolventi workshopov nadobudli 
schopnosť samostatného prekladu bežných latinských výrokov, slovných spojení a jednoduchších viet, ako aj 
porozumenia a správneho použitia cudzích slov latinského pôvodu v odbornej a bežnej komunikácii.    

Dňa 11. 12. 2018 sa konal zážitkový workshop „Korupčníci v nás“, o vlastných hodnotách, ktorý 
zorganizovala fakulta v spolupráci s nadáciou „Zastavme korupciu“. Študenti spolu s pedagógmi fakulty si 
mali možnosť vyskúšať, aké je to byť v úlohe korupčníka, či obete korupcie. 

Fakulta sa tiež podieľala na organizácii v poradí už štvrtého ročníka „Letnej školy medzinárodného 
práva“, ktorá sa konala v dňoch 9. – 13. 7. 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia bol v úzkej spolupráci s odborom ochrany 
finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska Katedrou občianskeho a obchodného práva v dňoch 25. 
– 26. 10. 2018 zorganizovaný výjazdový seminár „Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu“, v rámci 
ktorého boli pre študentov pripravené praktické prípadové štúdie, na ktorých si študenti mohli precvičiť 
a nadobudnúť ďalšie vedomosti a argumentačné schopnosti predovšetkým v oblasti ochrany spotrebiteľov 
pred neprijateľnými podmienkami a nekalými praktikami. Študenti mali možnosť vyskúšať si rolu advokáta, 
združenia na ochranu spotrebiteľov, dodávateľa a orgánu dohľadu pri vypracovaní právnych podaní a žalôb, 
ako aj pri ich prezentácii na simulovaných súdnych sporoch. Vďaka workshopu študenti získali nie len cenné 
vedomosti, ale tiež možnosť absolvovania stáže priamo v Národnej banke Slovenska na odbore ochrany 
finančných spotrebiteľov. 
 Pre študentov fakulty boli zorganizované viaceré výstavy, napríklad „Laureáti ceny Andreja 
Sacharova za slobodu myslenia“. 
 Dňa 13. 4. 2018 sa konal tretí ročník stretnutia absolventov fakulty „Naši absolventi v talári“, ktorý 

sa niesol v duchu problematiky uplatnenia študentov práva v justícii.  
 Pre študentov fakulty bolo zorganizovaných aj viacero akcií spoločenského charakteru, ktorých 
cieľom je posilnenie väzieb medzi nimi. Za všetky môžeme spomenúť imatrikuláciu študentov, Beániu alebo 
tradičný piknik, ktorý fakulta organizuje nielen pre študentov, ale aj pre uchádzačov o štúdium, absolventov 
fakulty, vyučujúcich, či jej priaznivcov.  

 Fakulta s cieľom predstaviť verejnosti výučbu práva zorganizovala stáž pre študentov stredných škôl 
pod názvom „Cesta do hlbín štúdia práva“, v rámci ktorej sa mohli dozvedieť základné informácie o 
zaujímavých inštitútoch trestného, medzinárodného, občianskeho práva a iných právnych odvetví ako aj o 
fungovaní fakulty. Pedagógovia a študenti fakulty sa snažili zaujať zaujímavými prednáškami budúcich 
vysokoškolákov. O stáž bol zo strany študentov stredných škôl vysoký záujem. Vysokému záujmu študentov 
stredných škôl sa tešil aj „Deň otvorených dverí“, ktorý fakulta organizovala v januári a následne vo februári 
2018.    

V živote fakulty sa tiež pravidelne uskutočňujú medzinárodné vedecké podujatia, odborné semináre, 
workshopy a prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy vystupujú ako organizátor alebo 
spoluorganizátor, a na ktorých majú aj študenti možnosť prehlbovať svoje vedomosti a rozšíriť si svoj obzor 
poznania. Mnohé z nich sú organizované práve pre nich. Na týchto podujatiach za zúčastnili významné 
domáce a zahraničné osobnosti. V roku 2018 bolo zorganizovaných 54 vedeckých, odborných a iných 
podujatí, z toho jeden medzinárodný vedecký kongres, deväť medzinárodných vedeckých konferencií a štyri 
vedecké konferencie na národnej úrovni, jeden odborný seminár, desať vedeckých kolokvií, diskusií 
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a workshopov, 22 odborných prednášok a sedem iných typov podujatí, ako napríklad simulovaný súdny spor 
alebo stáž pre stredoškolákov.  

 
 
 

6. ÚSPECHY ŠTUDENTOV NA NÁRODNEJ A MEZINÁRODNEJ ÚROVNI 
 
Mária Alena Hasáková, študentka tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, sa zúčastnila na Letnej 
škole medzinárodného práva a tiež sa zúčastnila na vojenskom cvičení Ius in Belo – Camp Peira 2018 
v Čechách, 
 
Barbara Bartovičová, študentka druhého ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, sa umiestnila na 1. 
mieste v plaveckých disciplínach na Akademických majstrovstvách SR 2018, taktiež sa zúčastnila na Letnej 
svetovej univerziáde, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 28. augusta 2018 v Taipei (Thajsko), 
 
Bc. Mário Šimončík, študent prvého ročníka dennej formy magisterského štúdia, sa umiestnil na 3. mieste  
v trojboji na 30. moskovských študentských športových hrách, ktoré sa konali na Moskovskej polytechnickej 
univerzite,   

 
Bc. Tomáš Dilong, študent prvého ročníka dennej formy magisterského štúdia, sa umiestnil na 1. mieste  
v súťaži „Technológie a budúcnosť – E-volúcia advokátov“, ktorú organizovala Slovenská advokátska komora 
a tiež na 1. mieste v súťaži „Aký by mal byť sudca ústavného súdu?“, ktorú organizovala nezisková 
organizácia VIA JURIS, 
 
Michal Tomin, študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, úspešne absolvoval podujatie 
„Letná škola medzinárodného práva 2018“, ktoré sa konalo v dňoch 9. – 13. júla 2018, 
 
Bc. Timotej Šulek - študent druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, úspešne absolvoval 
jesennú školu práva „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“, ktorú organizoval Ústav štátu a práva SAV. 

 
 
7. OCENENIE ŠTUDENTOV V RÁMCI VYSOKEJ ŠKOLY 

 
Bc. Maroš Čelár, študent druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za umiestnenie na 2. mieste 
na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie trestného práva s prácou na tému: 
„(Ne)zákonnosť a (ne)prípustnosť dôkazov v trestnom konaní z pohľadu aplikačnej praxe“,  
 
Dominik Drdúl, študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, za umiestnenie na 2. mieste na 
XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie medzinárodného práva s prácou na tému: 
„Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím“, 
 
Mária Alena Hasáková, študentka tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, za umiestnenie na 3. 
mieste na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie medzinárodného práva s prácou na 
tému: „Minské dohody“, 
 
Bc. Lucia Hrdličková, študentka druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za umiestnenie na 1. 
mieste na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie trestného práva s prácou na tému: 
„Zadržanie a vybrané problémy jeho využívania v praxi“, 
 
Bc. František Kavulák, študent druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za umiestnenie na 1. 
mieste na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie občianskeho, obchodného a 
pracovného práva s prácou na tému: „Nakladanie s ľudskými pozostatkami a ostatkami“,   
 
Bc. Filip Korček, študent druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za umiestnenie na 3. mieste 
na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie trestného práva s prácou na tému: 
„Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb“, 
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Marek Prudovič, študent tretieho ročníka externej formy bakalárskeho štúdia, za umiestnenie na 2. mieste 
na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie ústavného práva, teórie práva a právnych 
dejín s prácou na tému: „Rímsky senát v období republiky a jeho vplyv na ústavu USA“, 
 
Bc. Oliver Seifert, študent druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za umiestnenie na 1. mieste 
na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie medzinárodného práva s prácou na tému: 
„Zákaz jadrových zbraní a problematika jeho vynútiteľnosti“, 
Bc. Lucia Smiteková, študentka druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za umiestnenie na 3. 
mieste na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie občianskeho, obchodného 
a pracovného práva s prácou na tému: „Absencia dňa splatnosti alebo spôsobu jeho určenia v 
občianskoprávnych zmluvách“, 
 
Veronika Svoreňová, študentka tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, za umiestnenie na 3. 
mieste na XI. ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie ústavného práva, teórie práva 
a právnych dejín s prácou na tému: „Sexuálne trestné činy vo svetle právnej histórie na Slovensku“, 
 
Michal Tomin, študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia za umiestnenie na 1. mieste na XI. 
ročníku vedeckej študentskej konferencie v rámci sekcie ústavného práva, teórie práva a právnych dejín 
s prácou na tému: „Právna analýza správnosti nálezu Ústavného súdu SR vo veci Mečiarových amnestií“, 
 
Juraj Valentovič, študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia za účasť na 4

th
 Winter ELSA 

Law School in Sports Law, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. – 18. 2. 2018 na Univerzite v Innsbrucku, 
 
Lukáš Mlynár, Terézia Knorová, Tomáš Široký, študenti prvého ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, 
za umiestnenie na 1. mieste vo fakultnom kole súťaže Simulovaný súdny spor z Rímskeho práva, ktoré sa 
konalo dňa 11. apríla 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, tiež za umiestnenie na 3. 
mieste v česko-slovenskom kole tejto súťaže konanej dňa 24. apríla 2018, 
 
Viktor Valo, študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia za umiestnenie na 3. mieste 
v univerzitnej súťaži Fejtón, 
 
Bc. Lucia Hrdličková, študentka druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za absolvovanie 
denného magisterského štúdia s celkovým hodnotením štúdia „prospela s vyznamenaním“ – bola jej udelená 
cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 
 
Bc. Martin Špacír, študent druhého ročníka dennej formy magisterského štúdia, za absolvovanie denného 
magisterského štúdia s celkovým hodnotením štúdia „prospel s vyznamenaním“ – bola mu udelená cena 
dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Bc. Nikola Balážiková, téma práce: „Kultúrna kriminológia – osobitosti teoretického a metodologického 
prístupu k zločinu“, 
 
Bc. Karolína Búranová, téma práce: „Teoretické a praktické problémy vydávania a odovzdávania osôb 
v trestnom konaní“,  
 
Bc. Patrik Dekan, téma práce: „Úpadkové trestné činy v Slovenskej republike“,  
 
Bc. Lucia Hrdličková, téma práce: „Zadržanie a väzba ako prostriedky zaisťovania osôb v trestnom konaní 
a vybrané problémy ich využívania v praxi“,   
 
Bc. Mária Ištoková, téma práce: „Trestné činy proti mieru a ľudskosti – analýza judikatúry“,  
 
Bc. Mária Kasalová, téma práce: „Medzinárodné únosy detí – uplatnenie výnimiek z povinnosti nariadiť 
návrat dieťaťa“,  
 
Bc. František Kavulák, téma práce: „Právny status tela post mortem, právny status potrateného plodu 
a oddelených častí tela“,   
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Bc. Michaela Kováčiková, téma práce: „Ochrana životného prostredia prostriedkami trestného práva“,  
 
Bc. Ivana Majerová, téma práce: „Online riešenie sporov so spotrebiteľom“,  
 
Bc. Lucia Smiteková, téma práce: „Vybrané právne inštitúty v konkurze fyzických osôb“,   
 
Bc. Martina Stančíková, téma práce: „Právo rodiča na styk s dieťaťom v teórii a v praxi“,   
 
Bc. Michal Uhelský, téma práce: „Ochrana spotrebiteľa v kontexte spotrebiteľských zmlúv v slovenskom 
a nemeckom práve“,  
 
Bc. Martina Vavreková, téma práce: „Tzv. Cochemský model súdneho konania a jeho možná implementácia 
v podmienkach slovenského právneho poriadku“.  
 
Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
 
Kristína Chovančíková, téma práce: „Prieťahy v súdnom konaní“,  

 
Adam Krajáč, téma práce: „Vzťah práva a morálky“,  
 
Tomáš Šípoš, téma práce: „Aktuálne ústavné problémy výkonu slobody podnikania v energetike“,  

 
Dagmara Tóthová, téma práce: „Porovnanie občianskych združení a spolkov podľa právnej úpravy v SR 
a ČR“,  

 
Mária Michaela Jašková, téma práce: „Štruktúra súdov a ich kompetencie v Latinskej cirkvi“,  
 
Juraj Valentovič, téma práce: „Pirátstvo a jeho postihovanie podľa medzinárodného práva“,  
 
Petronela Rybová, téma práce: „Vybrané aspekty rozhodovania o žiadostiach o medzinárodnú ochranu 
v Slovenskej republike“,  
 
Adrián Gajarský, téma práce: „Politický režim na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 a jeho právno-historická 
analýza“,  

 
Marek Prudovič, téma práce: „Rímski magistráti v období republiky“.  

 
 

8. AKADEMICKÁ MOBILITA ŠTUDENTOV 
 

Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre Erasmus na Právnickej fakulte Trnavskej  
univerzity v Trnave tvorí najmä poradenská a konzultačná činnosť adresovaná tak študentskej obci, ako aj 
akademickým pracovníkom fakulty, pričom jej účelom je predovšetkým sprostredkúvanie informácií 
o zahraničných mobilitách (Erasmus+) a medzinárodných projektoch. 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 2018 prebehli výberové konania na program Erasmus+ v zmysle nových pravidiel výberového 
konania. 

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 2018. Od začiatku kalendárneho roka 2018 do jeho skončenia 
študovalo v zahraničí celkom 25 našich študentov. Na našej fakulte študovali celkom 3 zahraniční študenti – 2 
študenti z Malty a 1 študent z Francúzska. 

 
 

9. CELOŹIVOTNÉ VZDELÁVANIE  
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Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku, 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 2018 fakulta ponúkla 
študentom výučbu anglického jazyka. 

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 73 účastníkov. 

 
 

10. ZAMESTNANCI  
 
         V roku 2018 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 63,44 
zamestnancov, z toho 6,74 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor; 17,74 s vedecko-
pedagogickým titulom docent a  20,74 odborných asistentov a asistentov. 
         V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkového počtu zamestnancov fakulty o 2,96 
zamestnancov v prepočítanom počte. Najvýraznejšie sa znížil počet vysokoškolských učiteľov o 3,2.  

Počet odborných pracovníkov sa za rok 2018 nezmenil. U administratívnych pracovníkov sa počet 
zamestnancov v roku 2018 zvýšil, nakoľko sa 1 zamestnankyňa vrátila z rodičovskej dovolenky. 

V roku 2018 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 13 výberových 
konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho dve na obsadenie funkcie profesora, 
sedem na obsadenie funkcie docenta a štyri na obsadenie pracovných miest odborných asistentov. Na 
obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere 1 uchádzač. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovného 
pomeru s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2018 2,8 roka. Opätovne 
obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe piatich výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie uvedených 
uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2018 obsadených 12 pracovných miest bez výberového 
konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej zmluve bola 38%.  

   


