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1. CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2019 poskytovala v rámci kreditového 
systému štúdia vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch študijných programov v študijnom odbore 
právo, a to v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. 

Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia pozostáva z 
povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súlade s cieľmi kreditového systému štúdia 
je koncipovaný tak, aby mal študent počas semestra okrem škály povinných predmetov aj širokú 
možnosť výberu predmetov povinne voliteľných a výberových. Je tým študentovi daná možnosť, aby si 
vybral predmety, o ktoré má najväčší záujem, a tak ovplyvňoval svoj odborný profil. V roku 2019 
poskytoval bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 62 povinne voliteľných predmetov 
a 59 výberových predmetov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov v 
cudzom jazyku, v roku 2019 ponúkala 19 povinne voliteľných a výberových predmetov vyučovaných v 
cudzom jazyku. Ide o predmety vyučované v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Študenti 
môžu tiež absolvovať výučbu piatich povinných predmetov v anglickom jazyku, a to Medzinárodné 
právo verejné I a II, Európske právo I a II a Medzinárodné právo súkromné. Fakulta pre študentov 
zabezpečovala aj výučbu anglického jazyka. 

Fakulta má záujem úzko prepájať výučbu študentov s praxou, a preto podporuje aj realizáciu 
predmetov formou právnych kliník. Vyše desať rokov rozvíja a v študijných programoch bakalárskeho 
a magisterského štúdia zabezpečuje niekoľko druhov takých kliník, pričom počet kliník neustále 
rozširuje. V roku 2019 sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia realizovali nasledovné právne 
kliniky: Právna klinika pre komunity I, II, III a IV, Klinika azylového práva I a II, Klinika práva verejného 
obstarávania, Klinika notárskej praxe, Klinika advokácie, Klinika daňového práva a účtovníctva pre 
podnikateľov, Klinika právnickej žurnalistiky I a II, Klinika obecnej samosprávy, Klinika správneho 
súdnictva, Klinika trestného konania, Klinika práva sociálneho zabezpečenia, Klinika penitenciárnej 
starostlivosti, Klinika spravodajských služieb, Klinika ochrany zamestnancov, Klinika obchodného 
práva, Klinika ochrany práv detí, Klinika ochrany spotrebiteľa, Klinika občianskej spoločnosti, Klinika 
negociácií zmlúv, Klinika trestného práva, Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania, Klinika 
výkonu súdnictva a správy súdov, Klinika trestného práva. V spolupráci s mestom Trnava fakulta 
realizuje Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I a II. Okrem toho fakulta podporuje orientáciu 
študentov na prax aj prostredníctvom jednotlivých právnych kliník, realizovaných formou  
krátkodobých individuálnych stáží na jednotlivých orgánoch verejnej správy alebo v oblasti súdnictva 
(stáže na Krajskom súde v Trnave a  Okresnom súde Trnava), či v oblasti zahraničných vzťahov 
a diplomacie (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) alebo iných oblastí právnej 
praxe (advokácia, notárstvo), ktoré sú už pravidelne úspešne a s veľkým ohlasom realizované.  

 
Na výučbe participujú viacerí odborníci z praxe a súčasťou výučby sú aj rôzne exkurzie (napr. 

návšteva väznice, reedukačného centra, detského domova, notárskeho úradu, účasť na súdnom 
pojednávaní a pod.).  

 
1.1 Bakalársky študijný program 

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

V roku 2019 bol realizovaný trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 
a štvorročný študijný program v externej forme štúdia, a zároveň dobieha pôvodný trojročný študijný 
program v bakalárskom študijnom programe v dennej i externej forme štúdia. Súčasne od 
akademického roka 2019/2020 prvý 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 2019 sa uskutočňoval dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia 
a trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, taktiež zároveň dobieha dvojročný 
magisterský študijný program v dennej i externej forme štúdia. 
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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 2019 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v piatich odboroch štúdia, a to v odbore 
Teória a dejiny štátu a práva (3.4.2), v odbore Ústavné právo (3.4.3) v odbore Pracovné právo (3.4.6) 
a v odbore Trestné právo (3.4.7) a v odbore Občianske právo (3.4.11.). 

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

 

2. ŠTUDENTI A ICH ŠTRUKTÚRA 
 

V  roku 2019 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom 936 študentov, 
a to 711 študentov v dennej forme štúdia a 225 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 
stavu ku dňu 31. 10. 2019. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je 
prístupné: http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok.  

 

2.1 Bakalársky študijný program  

V roku 2019 na fakulte študovalo 566 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 
443 študentov v dennej forme štúdia a 123 študentov v externej forme štúdia.  

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

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

 
 

2.2 Magisterský študijný program  

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

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

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

 

2.3 Doktorandský študijný program  

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

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

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok
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V roku 2019 sa na fakulte uskutočnili štyri obhajoby dizertačných prác doktorandov dennej 
formy štúdia a celkovo 16 obhajob dizertačných prác, z toho v študijnom programe: Trestné právo 
sedem obhajob, Teória a dejiny štátu a práva štyri obhajoby, Pracovné právo dve obhajoby, 
Občianske právo dve obhajoby a Ústavné právo jedna obhajoba. 

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

 

2.4   Rigorózne skúšky  

V  roku 2019 bolo prijatých 83 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu 
odovzdalo 99 uchádzačov. Celkovo 79 uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku, ktorá sa 
skladala z dvoch na seba bezprostredne nadväzujúcich častí, teda obhajoby rigoróznej práce a ústnej 
skúšky zo študijného predmetu a súvisiaceho študijného predmetu. Najviac uchádzačov úspešne 
vykonalo rigoróznu skúšku v študijných odboroch Trestné právo (34 uchádzačov), Obchodné právo 
(20 uchádzačov) a Občianske právo (17 uchádzačov). Po vykonaní rigoróznej skúšky bol absolventom 
udelený akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).  

Rigorózne konanie upravuje Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní, účinná od júna 
2012, ktorá bola novelizovaná a účinná od 1. 9. 2018. Vyhláška vymedzuje trvanie rigorózneho 
konania, ktoré sa začína prijatím prihlášky uchádzača na rigoróznu skúšku fakultou, čo písomne 
potvrdí dekan fakulty do 30 dní odo dňa doručenia prihlášky. Rigorózne konanie sa skončí na základe 
jedného z taxatívne uvedených dôvodov, predovšetkým úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky 
alebo nezaplatením poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou 
rigoróznej práce, alebo márnym uplynutím doby, v ktorej je uchádzač povinný predložiť fakulte 
rigoróznu prácu (2 roky odo dňa doručenia potvrdenia prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku). 

 

 
3. PRIJÍMACIE KONANIE 

 

3.1 Bakalársky študijný program  

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

 
Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme a 

štvorročný študijný program v externej forme (ukončený získaním titulu „Bc.“), je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia je 
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa na 
štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia skúška pozostáva z 
písomného testu z predmetov: dejepis, základy práva, základy sociológie, psychológie, filozofie a 
ekonómie; zároveň overuje spoločensko-politický, právny a kultúrny prehľad ako aj logiku myslenia 
uchádzača. Prijímacia skúška je realizovaná tak, že na štúdium sa prijmú uchádzači, ktorí preukážu 
najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov. Zoznam literatúry, z ktorej 
vychádzajú skúšobné otázky písomného testu, fakulta rozosiela všetkým uchádzačom a tento zoznam 
zverejňuje aj na svojom webovom sídle. Fakulta počas prijímacej skúšky po vyplnení a odovzdaní 
písomného testu umožní uchádzačovi, za prítomnosti počítačového operátora z radov učiteľov fakulty, 
presvedčiť sa o správnosti/nesprávnosti odpovedí na otázky testu a o výške bodového hodnotenia 
výsledkov testu ešte v deň prijímacej skúšky. Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka 
fakulty prijala na štúdium do akademického roka 2019/2020 celkom 344 uchádzačov v bakalárskom 
študijnom programe, z toho 277 uchádzačov na dennú formu štúdia a 67 uchádzačov na externú 
formu štúdia.  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia dekanky fakulty boli v súlade so zákonom, 

vnútornými predpisomi univerzity a fakulty a s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o 
vysokých školách, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 
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Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 262 študentov, z toho 200 študentov do dennej 
formy štúdia a 62 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 76 % z 
celkového počtu prijatých študentov. 

 

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 162 uchádzačov, z toho 141 uchádzačov na dennú 
formu štúdia a 21 uchádzačov na externú formu štúdia.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 152 uchádzačov, z toho 132 uchádzačov na dennú formu štúdia a 20 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 143 študentov, z toho 124 študentov do dennej 
formy štúdia a 19 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 94 % 
z celkového počtu prijatých študentov.  

 

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 2019 prihlásilo 15 
uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2019/2020. Na základe výsledkov tohto 
prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe deväť 
uchádzačov, z toho dvaja uchádzači na dennú formu štúdia a sedem uchádzačov na externú formu 
štúdia.  

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

 
 

4. SOCIÁLNA PROBLEMATIKA 
 

4.1 Sociálne štipendiá  

Sociálne štipendiá, ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom 
boli v roku 2019 vyplatené podľa § 96 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 102/2006 
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.  

Celková suma vyplateného sociálneho štipendia v roku 2019 predstavovala 56 435 EUR. 
Sociálne štipendium bolo vyplatené 44 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 

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 2019, a to tak na národnej ako i na medzinárodnej úrovni. 

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

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

 

4.3 Ubytovanie študentov 

Keďže fakulta nemá vlastné ubytovacie kapacity (internát), starostlivosť o ubytovanie 
študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom zmluvne 
zabezpečených subjektov v meste Trnava a v blízkom okolí. V roku 2019 o ubytovanie požiadalo 110 
študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 131 študentov vyšších ročníkov 
bakalárskeho a magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia 
komisia zriadená na rektoráte univerzity. Od akademického roku 2014/2015 univerzita otvorila svoj 
vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra Pazmáňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 
300 lôžok. 

 

4.4 Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

Fakulta v roku 2019 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/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/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 (StreetDance, Reggaeton, Zumba, Salsa single, aj Joga) môžu študenti 
získať: http://www.truni.sk/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 2019 fakulta zaevidovala 65 stáží. Tieto stáže sa uskutočnili napr. v Kancelárii 
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verejného ochrancu práv, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na 
Ministerstve spravodlivosti SR, na okresných a krajských súdoch, na prokuratúre, v advokácii, na 
mestských  úradoch, vo viacerých občianskych združeniach a pod. 

   Fakulta si uvedomuje potrebu zvyšovania vedomostí svojich študentov aj v oblasti cudzích  
jazykov. V roku 2019 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykového kurzu 
anglického jazyka.  

   Fakulta aj v roku 2019 venovala pozornosť podpore študentov v konzultantskej a poradenskej 
činnosti. Pre potreby študentov má každý vyučujúci počas týždňa konzultačné hodiny, a to najmenej 
v rozsahu dvoch vyučovacích hodín, pričom popri tom vyučujúci poskytujú možnosť študentom 
konzultovať aj elektronickou formou. Priestor na konzultácie využívajú študenti predovšetkým na 
konzultáciu seminárnych a záverečných prác, ako aj na pomoc pri príprave príspevkov na študentskú 
vedeckú konferenciu, prípadne prípravu na študentské súťaže. Prodekan pre vzdelávanie má zároveň 
konzultačné hodiny, počas ktorých rieši študijné, prípadne aj osobné problémy študentov.  

 

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

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

 

Každoročne fakulta organizuje alebo spoluorganizuje významné podujatia ako medzinárodné 
vedecké sympóziá a konferencie, vedecké sympóziá a konferencie, odborné semináre, workshopy, 
odborné diskusie, prednášky a iné vedecké a spoločenské podujatia. V roku 2019 bolo v priestoroch 
fakulty, ale aj mimo nej zorganizovaných 62 vedeckých podujatí, z toho 16 medzinárodných 
vedeckých sympózií a konferencií, osem vedeckých sympózií a odborných konferencií na domácej 
úrovni, šesť odborných seminárov a workshopov, päť odborných diskusií, 20 odborných prednášok 
a sedem iných typov podujatí, ako napr. simulovaný súdny spor, stáž pre stredoškolákov, letná škola 
medzinárodného práva, stretnutie absolventov fakulty spojené s odbornou diskusiou, premietanie filmu 
spojené s diskusiou, stretnutie supervízorov a študentov kliník, stretnutia akademickej obce fakulty 
a iné. Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 na Slovensku v mesiaci november (4. - 10. 
11. 2019), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta 
zorganizovala 19 vedeckých podujatí.  

Rok 2019 bol rokom viacerých významných výročí. Dňa 27. 11. 2019 sa konala odborná 
prednáška spojená s diskusiou JUDr. Márie Svoreňovej, právnej expertky Konfederácie odborových 
zväzov „100 rokov Medzinárodnej organizácie práce“ a dňa 5. 12. 2019 sa konala medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná fakultou „30 rokov Dohovoru OSN o právach dieťaťa“ k 30. 
výročiu podpisu Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989 Valným zhromaždením OSN.   

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a udalostí novembra 1989 fakulta zorganizovala 
pre študentov podujatia, ktoré sa niesli v duchu tohto významného výročia. Medzi tieto podujatia patril 
vedecký seminár na tému „Rehole a rehoľníci pred a po roku 1989 v Slovenskej republike“, 
odborná prednáška „Čo priniesol november 1989?“ spojená s diskusiou so študentským lídrom 
Nežnej revolúcie Antonom Popovičom, prednáška „November 1989... a 30 rokov slobody“, ktorú 
viedol kňaz, publicista a prekladateľ Mons. Marián Gavenda. Fungovanie Štátnej bezpečnosti 
študentom priblížil Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., riaditeľ Slovenskej policajno-historickej spoločnosti so 
sídlom v Bratislave v rámci prednášky „Cesta k novembru 1989“. Pri príležitosti Dňa študentstva sa 
konalo neformálne podujatie „Deň študentstva: Študentská kaviareň – na koláčik s dekankou“. 

Pre študentov magisterského štúdia bol Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty 
a študentskou organizáciou ELSA zorganizovaný „Simulovaný súdny spor“. Simulovaný súdny spor 
bol vedený podpredsedom Krajského súdu v Trnave Mgr. Michalom Novotným vo fakultnej súdnej 
sieni. Po pojednávaní nasledovala odborná diskusia.  

Fakulta podporuje aj svojich doktorandov v ich vedeckom raste a 29. 3. 2019 zrealizovala na 
svojej pôde už v poradí pätnástu „Vedeckú konferenciu doktorandov a školiteľov Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: 
teoreticko-historická sekcia – teória a dejiny štátu a práva, ústavné právo; súkromnoprávna sekcia – 
pracovné právo, súkromnoprávna sekcia - občianske právo  a verejnoprávna sekcia  – trestné právo.  
Na konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 40 doktorandov dennej a externej formy štúdia. 
Z uvedenej konferencie bol publikovaný elektronický zborník príspevkov. Konferenciu pravidelne 
organizuje fakulta pod gesciou dekanky fakulty. Zámerom vedeckej konferencie je podporiť 
individuálny vedecký rast každého doktoranda, a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského štúdia na 
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fakulte, a zároveň podporiť záujem Trnavskej univerzity v Trnave profilovať sa ako výskumná 
univerzita.  

Dňa 28. 9. 2019 sa uskutočnilo „Stretnutie akademickej obce so študentmi externého 
štúdia fakulty“, prvé stretnutie akademickej obce fakulty v novom akademickom roku 2019/2020, 
ktoré bolo zamerané na externé štúdium. Podujatie otvorila dekanka fakulty, ktorá študentom 
predstavila vedenie fakulty a portfóliá jednotlivých prodekanov. Podujatia sa zúčastnila aj prorektorka 
Trnavskej univerzity pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Jadrom 
stretnutia bola podrobná diskusia o externom štúdiu na fakulte.  

Dňa 5. 4. 2019 sa tešilo vysokej účasti stretnutie absolventov fakulty „Naši absolventi 
v štátnej službe“, ktorý sa niesol v duchu uplatnenia absolventov v štátnom aparáte.  

Fakulta tradične na jeseň organizuje „Deň právnickej fakulty“, ktorý sa konal 10. 10. 2019. 
Hosťami tohtoročného stretnutia boli predseda samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, riaditeľka 
zariadenia núdzového bývania pre ženy v Dolnej Krupej Mgr. Zuzana Kováčová, riaditeľ 
reedukačného centra Trstín Mgr. Miloš Blaško a riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Pečeňadoch Mgr. 
Eva Martinkovičová. 

S cieľom predstaviť verejnosti výučbu práva fakulta 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. 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 2019.    

Pre študentov fakulty boli zorganizované viaceré výstavy, napríklad „Poľsko - krajina 
pamiatok UNESCO“, ktorá priblížila najhodnotnejšie pamiatky na území Poľska zapísané do 
zoznamu UNESCO, či výstava k výročiu Nežnej revolúcie s dobovými fotografiami. 

Medzi študentmi boli úspešné aj prednášky z ekonomiky, či žurnalistiky - „Manipulácia a 
propaganda v médiách“, odborná prednáška Mgr. Nikoly Kokiovej, absolventky odboru žurnalistika 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vo svojej prednáške sa venovala stále aktuálnej téme 
obmedzenia slobody prejavu. Ekonóm a analytik Ing. Róbert Chovanculiak priblížil aktuálne témy 
z oblasti ekonomiky v prednáške „Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny menia 
spoločnosť“. O kariérnych možnostiach v oblasti vesmírneho práva študentom porozprával Mgr. 
Tomáš Hrozenský, PhD., výskumník v European Space Policy Institut vo Viedni a predseda OZ 
Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku. 

Počas uplynulého roka sa uskutočnili aj dve podujatia z medicínskeho prostredia. Dňa  20. 2 
2019 sa konal „Workshop pacientskych organizácií pre študentov“ v interaktívnej forme. Nový 
jedinečný projekt fakulty pre študentov práva s možnosťou prihlásiť sa na stáž do jednotlivých 
pacientskych organizácií. Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, na ktoré potrebujú 
právnu pomoc, úlohou workshopu bola odborná diskusia ako aj výzva nových ambasádorov, dobrých 
právnikov, ktorí poznajú a rozumejú danej problematike. Vzhľadom k záujmu študentov sa dňa 4. 12. 
2019 uskutočnilo „Stretnutie študentov fakulty so zástupcami pacientskych organizácií“, 
stretnutie formou diskusie, ktoré organizovala fakulta v rámci projektu klinického vzdelávania, na 
ktorom sa otvorila aj nová Klinika práv pacientov.  

V uplynulom roku sa uskutočnilo aj neformálne stretnutie študentov a supervízorov kliník 
„Poď si vybrať kliniku do ďalšieho ročníka“, ktorého nosnou témou bolo zdieľanie a výmena 
skúseností a poznatkov z klinického vzdelávania na fakulte.  
 Dňa 26. 3. 2019 sa uskutočnila odborná prednáška emeritnej ústavnej sudkyne JUDr. Ľudmily 
Gajdošíkovej, CSc., „Aké je to byť sudkyňou Ústavného súdu Slovenskej republiky?“. JUDr. 
Gajdošíková  porozprávala prítomným študentom a pedagógom aké je to byť sudkyňou ústavného 
súdu, o rozhodnutiach a o systéme práce na ústavnom súde. Ďalšími hosťami z radov sudcov bol aj  
JUDr. Róbert Šorl, PhD., predseda Okresného súdu Prievidza, ktorý študentom priblížil prax sudcu 
súdu prvej inštancie, či sudkyňa JUDr. Katarína Skubáková a JUDr. Vincent Szabó, absolventi fakulty 
a sudcovia Okresného súdu Trnava, ktorí študentom uviedli zaujímavé príklady z rozhodovacej  praxe, 
ale aj zo zákulisia života sudcov. Pri príležitosti „Európskeho dňa justície“ a dňa „Otvorených dní 
notárstiev“, ktoré organizuje Rada notárstiev Európskej únie sa na fakulte konala odborná prednáška 
notárky JUDr. Ivety Vaškovej so sídlom v Skalici a JUDr. Jozefa Kolárika, notárskeho kandidáta 
pôsobiaceho v Trnave „Notárska činnosť“.  
  Pedagógovia v rámci spestrenia výučby pozývajú zaujímavých hostí z rôznych organizácií, 
ako aj zo zahraničia. Dňa 13. 3. 2019 sa uskutočnila prednáška JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., člena 
Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej 
v Prahe „Pracovné právo SR a ČR – podobnosti a odlišnosti (pracovný čas, dovolenka, 
odmeňovanie)“, dňa  7. 11. 2019  sa konala odborná prednáška profesora Dr. Markusa Wimmera 
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z Johannes Kepler Universität Linz (Rakúsko) „Spoločné problémy – spoločná reč rímskeho 
a občianskeho práva (Konštelácie prípadov k regresnému nároku ručiteľa, k náhrade škody 
z odstúpenia od zmluvy a „rušenie držby alebo už evikcia?“)“.  Dňa 20. 3. 2019 na fakulte 
prednášal absolvent a bývalý pedagóg fakulty JUDr. Jozefa Kušlita z Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR s témou prednášky „Prax vnútroštátnych orgánov štátu pre 
zahraničnú politiku a základy diplomacie“. Na pôde fakulty sme privítali aj JUDr. Jána Šantu, PhD., 
LL.M., MBA, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a odborného asistenta Katedry 
trestného práva Akadémie PZ s prednáškou „Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov EÚ“. 

Fakulta sa tiež podieľala na organizácii v poradí už piateho ročníka „Letnej školy 
medzinárodného práva 2019“, ktorá sa konala v dňoch 1. – 5. 7. 2019 na pôde Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave.  
 

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

   
 

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: 

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

7. OCENENIE ŠTUDENTOV V RÁMCI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

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

 
Mária Fančovičová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 

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

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

nestratil“. 

Bc. Patrik Polakevič - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 

stupeň, denná forma štúdia sa podieľal na organizácii workshopu pre študentov stredných škôl „Cesta 

do hlbín štúdia práva“. 

Bc. Mária Alena Hasáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. 

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

škôl „Cesta do hlbín štúdia práva“. 

Bc. Katarína Močková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 

stupeň, denná forma štúdia, za absolvovanie denného magisterského štúdia s celkovým hodnotením 

štúdia „prospela s vyznamenaním“ jej bola udelená cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 

Bc. Adam Uhaľ - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. stupeň, 

denná forma štúdia, za absolvovanie denného magisterského štúdia s celkovým hodnotením štúdia 

„prospel s vyznamenaním“ mu bola udelená cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave. 

 
Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Bc. Nikoleta Brunovská, téma práce: Daňové trestné činy 
 
Bc. Simona Dobeková, téma práce: Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 
 
Bc. Daniela Dömenyová, téma práce: Alternatívne tresty 
 
Bc. Alžbeta Jandová, téma práce: Zviera ako predmet občianskoprávnych vzťahov 
 
Bc. Andrea Mazáňová, téma práce: Verejnosť, verejná mienka a kriminalita 
 
Bc. Alena Michalovičová, téma práce: Platobný rozkaz a Európsky platobný rozkaz v právnej úprave 
Slovenskej republiky a Českej republiky 
 
Bc. Iveta Porhinčáková, téma práce: Primeranosť pomerov v susedských vzťahoch a ich ochrana 
 
Bc. Michal Štrbáň, téma práce: Spotrebiteľský rozhodcovský súd ako garant ochrany práv 
spotrebiteľov a dodávateľov 
 
Bc. Timotej Šulek, téma práce: Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie v kontexte 
najnovšieho vývoja informačných a telekomunikačných technológií 
Bc. Zuzana Vépyová, téma práce: Práva osôb s obmedzenou a pozbavenou osobnou slobodou 
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Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Petra Bobíková, téma práce: Sloboda združovania a politické strany 

Lenka Moravanská, téma práce: Proporcionalita v ústavnom práve 

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

Zuzana Žilková, téma práce: Tvorba právneho predpisu 

 
8. AKADEMICKÁ MOBILITA ŠTUDENTOV 

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

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

V roku 2019 prebehli výberové konania na program Erasmus+ v zmysle nových pravidiel 
výberového konania. 

ERASMUS+ 

Medzinárodná kooperácia fakulty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rámci programu 
ERASMUS+ poskytla možnosť našim študentom študovať v zahraničí, a tiež študentom zo zahraničia 
študovať na našej fakulte aj počas roka 2019. 

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

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

 
 

9. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  
 

Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku, ktorú zabezpečuje 
univerzita. Výrazný podiel výučby práva charakterizuje I. a III. ročník Univerzity tretieho veku. Ohlasy 
na výučbu práva sú pozitívne a často zaznievajú  požiadavky na jej rozšírenie. 

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2019 fakulta 
ponúkla študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. 

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

 

10. ZAMESTNANCI  
           

         V roku 2019 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 63,35 
zamestnancov, z toho 7,25 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor; 20,02 
s vedecko-pedagogickým titulom docent a 16,90 odborných asistentov a asistentov a 15 
administratívnych zamestnancov. 
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Počet odborných pracovníkov sa za rok 2019 nezmenil. U administratívnych pracovníkov sa 
počet zamestnancov v roku 2019 zvýšil, pretože sa jedna zamestnankyňa vrátila z rodičovskej 
dovolenky. 
 
         V roku 2019 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 18 
výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho šesť na 
obsadenie funkcie profesora, jedno na obsadenie funkcie docenta a jedenásť na obsadenie 
pracovných miest odborných asistentov a asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásilo 
v priemere 1,2 uchádzača. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovného pomeru s vysokoškolskými 
učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2019 2,3 roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí 
učitelia to isté pracovné miesto na základe siedmich výberových konaní.  
 
 
Ocenenia pedagógov fakulty v roku 2019 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 

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

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

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

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

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

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

 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.  

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

 

JUDr. Marek Maslák, PhD.  

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

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

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

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

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

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

 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Od roku 2019 sa doc. Gajdošová stala členkou Disciplinárneho senátu pri Súdnej rade SR. 

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.  

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

 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 

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

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

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

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.  

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

 

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

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

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

Dr. Moravčíková a prof. Olšovská boli členkami vedeckého výboru 3. ročníka medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 24. – 25. 5. 2019 pod názvom 
„Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje Europejskiej: 
Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“. Fakulta bola jedným zo spoluorganizátorov spoločne 
s organizátormi -  Právny výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva 
a administratívy, Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie 
Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove a Nadácia Poľskej akadémie 
vied. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

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


