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I. Základné informácie o vysokej škole 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len fakulta) je akademickým pracoviskom 
s dlhoročnou tradíciou realizácie vedecko-výskumných a pedagogických aktivít orientovaných na 
zvyšovanie úrovne vzdelania a konkurencieschopnosti študentov a vedecko-pedagogických 
pracovníkov, a to nielen v domácom ale aj v medzinárodnom priestore.  Fakulta poskytuje základný 
diapazón edukačných aktivít uskutočňovaných na úrovni bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského študijného programu, a to tak v dennej ako aj externej forme štúdia. Snahou fakulty 
je rozšíriť svoju vzdelávaciu pôsobnosť aj na medzinárodnej úrovni formou neustáleho napĺňania 
predpokladov vytvorenia adekvátneho akademického prostredia pre uskutočňovanie odborného 
právnického vzdelania v cudzom jazyku. Vedecké ambície fakulty sú realizované v rámci rôznorodých 
projektových aktivít poskytovaných tak domácimi ako aj medzinárodnými grantovými schémami.  

 
 

 
II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy za 

predchádzajúci rok 
 
 

Organizovanie vedeckých a odborných podujatí TU v Trnave, Právnickej fakulty v roku 
2015 
 

 
V doterajšom vedeckom živote fakulty neuplynul ani jeden rok, aby sa na fakulte neuskutočnili 

vedecké konferencie na medzinárodnej a národnej úrovni, on-line medzinárodné vedecké konferencie, 
odborné semináre, workshopy, diskusie a odborné prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy 
vystupovali ako organizátor alebo spoluorganizátor. 

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, 16 odborných prednášok a jedno spoločenské stretnutie akademickej obce pri 
príležitosti životného jubilea významného pedagóga a vedca fakulty prof. PhDr. Gustáva Dianišku, 
CSc. 

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2015 (9. - 15. 11. 2015), 
ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta organizovala 
šesť vedeckých a odborných podujatí. 

V roku 2015 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné domáce a zahraničné 
osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to 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. 

 
 

 
 

Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty v jednotlivých mesiacoch roka 2015 
 
Medzinárodné vedecké konferencie: 
 
29. 4. 2015, Trnava 
„Právo na azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorú 
organizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty v rámci 
riešenia projektu APVV-0024-12. Cieľom konferencie bolo analyzovať medzinárodnoprávne aspekty 
práva na azyl, posúdiť ústavnoprávne základy a východiská výstavby a činnosti verejnej správy v EÚ 
a na Slovensku z hľadiska presadzovania práva na azyl, analyzovať zákonnosť činnosti verejnej 
správy pri aplikácii práva na azyl a navrhnúť zmeny platnej zákonnej úpravy tak, aby sa predchádzalo 
ohrozovaniu a porušovaniu práva na azyl činnosťou verejnej správy. Významnými hosťami 
konferencie boli prof. Rosemary Byrne z Právnickej fakulty Trinity College v Dubline, ktorá je 
v súčasnosti predsedníčkou vedeckej rady Európskej agentúry pre ľudské práva a JUDr. Ján Šikuta, 
PhD., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva.  
 
21. 5. 2015, Trnava 
„Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej spoločnosti“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorá sa konala pri príležitosti 15. výročia podpísania Základnej zmluvy medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou. Organizátorom konferencie bol Ústav pre právne otázky náboženskej 
slobody PF TU a Nadácia Konrada  Adenauera. Cieľom konferencie bolo zhrnúť doterajšie domáce 
i zahraničné diskusie o uplatňovaní slobody svedomia v demokratickej spoločnosti, diskutovať o tom, 
čo je v tejto oblasti prípustné, čo nie, ako aj načrtnúť východiská pre budúcnosť. Na konferencii sa zišli 
predstavitelia viacerých krajín, zástupcovia cirkevného a akademického života z Francúzska, 
Talianska, Ruska,  Španielska, Maďarska, Vatikánu, USA, Cypru, Českej a Slovenskej republiky.  
 
5. 6. 2015, Trnava 
„Princípy konštitucionalizmu“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra 
teórie práva a ústavného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty. Konferencie sa zúčastnili významní 
domáci aj zahraničný hostia z právnických fakúlt SR a ČR, napríklad JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. z 
Univerzity Komenského v Bratislave, JUDr. Tomáš Sobek, PhD. z Masarykovej Univerzity v Brne, doc. 
JUDr. Jan Kysela, PhD. z Univerzity Karlovej v Prahe. Konferencie sa zúčastnili aj významní odborníci 
z právnej praxe napríklad prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. z Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Lájosz 
Mészáros a JUDr. Ján Štiavnický, PhD. z Ústavného súdu SR, prof. Michal Bobek, generálny advokát 
Súdneho dvora EÚ a JUDr. Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora EÚ. Účastníci konferencie sa 
zaoberali aktuálnymi témami s ústavnoprávnym rozmerom.  
 
24. 6. 2015, Trnava 
„Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 
v rámci riešenia projektu APVV-0068-11 pod záštitou vedúcej katedry prof. JUDr. Heleny Barancovej, 
DrSc. Hlavným obsahovým zameraním vedeckej konferencie bola identifikácia prekážok pri realizácii 
a uskutočňovaní čo najplnšej podstaty sociálnych práv v systéme pracovného práva a v systémoch 
sociálneho zabezpečenia v spojení s ohrozením / porušením a nevyhnutnosťou nápravy smerujúcej k 
rešpektovaniu základného ľudského práva, akým je predovšetkým právo na ľudskú dôstojnosť. 
Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia 
ako napríklad JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. z Ústavného súdu SR, doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. 



z Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, doc. JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D. z Právnickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.  
 
17. – 18. 9. 2015, Smolenice 
Nadácia Štefana Lubyho a  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta usporiadali v dňoch 17. - 
18. septembra 2015 v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach v poradí už XII. ročník 
významnej medzinárodnej konferencie Lubyho právnické dni na tému „Náhrada škody ako 
prostriedok nápravy v súkromnom práve“. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov, 
boli to významní zástupcovia slovenskej právnej vedy  ako aj mnohí významní hostia zo zahraničia, 
napríklad Em. o. Univ. Prof. DDr. h. c. Dr. Rudolf Welser z Univerzity vo Viedni, prof. JUDr. Jan 
Hurdík, DrSc. z Masarykovej univerzity v Brne, prof. Dr. Karel Eliáš z Vysoké školy podnikání a práva 
v Prahe, prof. Dr. Attila Menyhárd, Ph.D. z Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, prof. Dr. Sc. 
Tatjana Josipović z Univerzity v chorvátskom Záhrebe,  Uni. Doz. Dr. Christian Alunaru z Univerzity 
v rumunskom Arade, priv. Doz. Dr. Sebastian Mock, LL.M. z Univerzity v Hamburgu, prof. Dr. Meliha 
Povlakić z Univerzity v Sarajeve, prof. Dr. hab. Fryderyk Zoll z Jagelovskej univerzity v Krakove, prof. 
Dr. Damjan Možina, univ. dipl. práv., LL.M. z Univerzity v Ľubľane v Slovinsku, JUDr. Petr Bezouška, 
Ph.D. a JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. z Univerzity Palackého v Olomouci. Téma náhrady škody 
bola analyzovaná z odlišných uhlov pohľadu v odlišných právnych odvetviach (napr. občianke právo, 
pracovné právo, právo rozhodcovského konania, obchodné právo) či v právnych systémoch iných 
štátov (Nemecko, Rumunsko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko). 
Zaujímavú diskusiu viedli panelisti s hosťami, ktorých bolo viac ako 40. Možno konštatovať, že 
konferencia bola úspešná, a to nielen z odborného, ale aj z organizačného hľadiska a zachovala si 
vysoký štandard. 
 
29. 9. 2015, Trnava 
„Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia druhej 
etapy projektu APVV-0179-12. V štyroch blokoch aktívnych vystúpení sa predstavili aj významní 
domáci a zahraniční hostia, napríklad PhDr. Miroslav Scheinost, riaditeľ Inštitútu pre kriminológiu 
a sociálnu prevenciu so sídlom v Prahe, JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci 
či doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. z Karlovej univerzity v Prahe. Zmyslom odborných diskusií 
o tomto pomerne mladom modeli trestnej justície v podmienkach kontinentálnej Európy bolo priniesť 
riešenia, ktoré nemalou mierou prispejú k tvorbe precíznejšej a efektívnejšej právnej úpravy, ktorá 
bude reflektovaná aj v praxi jednotlivých súdov. 
 
30. 9. 2015, Trnava 
„Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo“, konferencia s medzinárodnou účasťou, 
ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v spolupráci 
s Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Konferencia sa konala v rámci riešenia 
projektu VEGA 1/2577/12 „Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve SR“. Cieľ konferencie 
bol poukázať na základ sociálnej náuky cirkvi, ktorým je dôstojnosť človeka s jeho právami a poukázať 
na jej vzťah a vplyv na pracovné právo. So svojimi príspevkami vystúpili napríklad doc. PhDr. Mária 
Šmidová, PhD. z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., 
JCD. z Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. ThLic. Damián Němec, 
dr. a ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D. z Cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.  
 
10. 11. 2015, Trnava 
„Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú v rámci riešenia projektu VEGA 1/0315/14 a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
2015 organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty. Ochrana mládeže je kľúčovou 
úlohou modernej spoločnosti, ktorá rezonuje v každej dobre. Konferencia vytvorila vhodný priestor na 
výmenu zahraničných skúseností s uplatňovaním samostatného zákona o súdnictve vo veciach 
mládeže, priestor na diskusiu o výsledkoch vyplývajúcich z empirických výskumov, zároveň vytvorila 
i možnosti medziodborovej spolupráce pri ochrane mládeže. Výstupom z konferencie bude 
recenzovaný zborník príspevkov členov katedry a pozvaných hostí napríklad Dr. JUDr. Libora 
Klimeka, PhD. z Výskumného kriminologického centra pri PEVŠ Bratislava, doc. JUDr. Jaroslava 
Klátika, PhD. z Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, JUDr. Filipa Ščerbu, Ph.D. z Právnickej 
fakulty UP v Olomouci a ďalších.  
 



On-line medzinárodné vedecké konferencie:  
 
15. 10. – 15. 11. 2015, Trnava 
„Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru“, 
medzinárodná vedecká on-line konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0023/12. Konferencia bola venovaná 
právne zložitej problematike vysielania zamestnancov v rámci krajín EÚ. Výstupom on-line 
konferencie bude recenzovaný zborník prihlásených príspevkov.  
 
9. 11. 2015, Trnava 
„Právno-historické trendy a výhľady I.“, on-line medzinárodná vedecká konferencia, ktorú v rámci 
Týždňa vedy a techniky 2015 organizovala Katedra dejín práva fakulty. Výsledkom medzinárodnej 
vedeckej on-line konferencie bude recenzovaný zborník. Predstavenie aktuálnej vedeckej činnosti 
bude nosnou časťou pripravovaného zborníka a má potenciál informovať širšiu právno-historickú 
obec. Svojím zameraním zborník obsiahne oblasť národných aj svetových dejín štátu a práva, oblasť 
rímskeho práva, teórie práva a dejín právneho a politického myslenia. 
 
9. 11. 2015, Trnava 
„Verejná správa a priestupky“, on-line medzinárodná vedecká konferencia, ktorú v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0092/13 a Týždňa vedy a techniky 2015 organizovala Katedra správneho práva, 
práva životného prostredia a finančného práva fakulty. Cieľom konferencie bol dať priestor vedeckej 
diskusii o právnej úprave princípov správneho trestania a ich presadzovanie v rámci regulácie 
zodpovednosti za priestupky v členských štátoch EÚ a Rady Európy a na základe analýzy 
medzinárodných dokumentov a ústavnoprávnej a zákonnej úpravy, ako aj na základe analýzy súdnej 
judikatúry vnútroštátnych a medzinárodných súdov sformulovať konkrétne hmotnoprávne 
a procesnoprávne návrhy na novelizáciu slovenskej právnej úpravy priestupkového práva. 
 
Domáce vedecké konferencie: 
 
16. 3. 2015, Trnava 
„Vedecká študentská konferencia“ študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
V poradí už ôsmy ročník konferencie. Konferencia poskytla študentom  príležitosť podeliť sa o svoje 
myšlienky a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti vo forme 
písomnej odbornej práce pred publikom a komisiou zloženou z pedagógov a študentov v troch 
sekciách (Sekcia ústavného práva a právnej histórie, Sekcia trestného práva a správneho práva a 
Sekcia občianskeho práva). Odborná komisia ocenila najlepšie písomné práce študentov, ktoré boli 
publikované v zborníku. Konferenciu organizovala študentská organizácia ELSA Trnava v spolupráci 
s fakultou. 
 
27. 3. 2015,  Trnava 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty“, tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa pravidelne konaná od roku 
2005. 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. Konferenciu pravidelne organizuje fakulta pod gesciou prof.  JUDr. Heleny Barancovej, 
DrSc., dekankou fakulty. Zámerom vedeckej konferencie je podporiť individuálny vedecký rast 
každého doktoranda a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského štúdia na fakulte a zároveň podporiť 
záujem Trnavskej univerzity v Trnave profilovať sa ako výskumná univerzita.  
 
31. 3. 2015, Bratislava 
„Duševné vlastníctvo na Slovensku a v EÚ a jeho perspektíva“, vedecká konferencia 
organizovaná Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0783/13. Cieľom konferencie bolo poukázať na najnovší vývoj v oblasti 
práva duševného vlastníctva z perspektívy ľudských práv, ochranných známok, doménových mien 
a vymožiteľnosti práv priemyselného vlastníctva a tiež oboznámiť účastníkov s návrhom nového 
autorského zákona. Na konferencii vystúpili významní odborníci pre oblasť práva duševného 
vlastníctva prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Právnická fakulta UP v Olomouci, Mgr. Martin Husovec, Inštitút 



Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo a súťažné právo v Mníchove, JUDr. Tomáš Klinka, Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, Mgr. Radoslav Kutaš, Fórum kreatívneho priemyslu a ďalší. 
 
Odborné semináre, kolokvia: 
 
6. - 7. 2. 2015,  Demänovská dolina 
„Konvergencia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, 
odborný seminár organizovaný Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0256/12. Seminár upozornil na problémy, ktoré môžu nastať v aplikačnej praxi 
v oblasti zodpovednosti za jadrové škody, ako aj v oblasti zodpovednostných vzťahov v rámci 
civilného práva v širšom ponímaní. Na seminári sa aj napriek veľmi špecifickej a úzko odborne 
špecializovanej téme zúčastnili tri desiatky hostí. Medzi prednášajúcimi a diskutujúcimi bolo možné 
nájsť tak právnych teoretikov z iných právnických fakúlt, ako i zástupcov právnej praxe z radov 
poisťovateľov, advokátov a odborníkov na prevádzku a dekontaminácie jadrových zariadení, čo 
umožnilo obsiahlejšiu a názorovo bohatú diskusiu.  
 
11. 12. 2015, Trnava 
„Aktuálne otázky manželstva a rodiny v konfesnom a kánonickom práve“, vedecké kolokvium 
s medzinárodnou účasťou, ktoré zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. 
Téma inštitútu manželstva a rodiny je v ostatnom čase predmetom diskusií v súvislosti s úsiliami o 
rozširovanie katalógu ľudských práv a ich redefinovanie. Účastníci sa v rámci vedeckého kolokvia  
venovali aspektom moderného spoločenského diskurzu a jeho vplyvu na právny rámec vzťahov štátu 
a cirkví a ďalšiu vybranú legislatívu ako aj problematikou najnovšieho vývinu v manželskom 
kánonickom práve a konkrétnym zmenám Kódexu kánonického práva a Kódexu kánonov východných 
cirkví.  
 
Diskusné fóra, workshopy:  
 
26. – 27. 2. 2015, Trnava 
„Workshop pre azylových právnikov“, workshop organizovaný TU, Právnickou fakultou a Ligou za 
ľudské práva, o. z. s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Téma podujatia 
ako aj odborná diskusia boli zamerané na prezentáciu výsledkov štúdie o právnej pomoci v konaní 
o azyle v SR, hlavné zistenia a odporúčania projektu a prezentáciu navrhnutých pomôcok pre 
právnikov. Pozvanie prijali napríklad sudkyňa Najvyššieho súdu SR JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,  
právnici z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brne, asistent sudkyne Ústavního soudu ČR a 
odborný asistent Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., 
LL.M. ako aj ďalší právnici a advokáti venujúci sa azylovému právu. 
 
6. 3. 2015, Trnava 
„Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete“, okrúhly stôl spojený 
s diskusiou s poslancami Európskeho parlamentu a odborníkmi pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien. Podujatie organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty a Informačná 
kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Medzi hosťami, ktorí v diskusii vystúpili boli Robert 
Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Monika Flašíková-
Beňová a Ivan Štefanec, poslanci EP, Mgr. Monika Korkošová, riaditeľka Odboru celoživotného 
vzdelávania MŠVVaŠ SR, Ing. Oľga Pietruchová, MA, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí pri MPSVaR SR, PhDr. Oľga Gyarfášová, Ph.D., Inštitút pre verejné otázky, Mgr. Jana 
Cviková, PhD., Aspekt, feministická vzdelávacia a publikačná organizácia a ďalší. 
 
10. 11. 2015, Trnava 
V rámci Týždňa vedy a techniky 2015 Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty zorganizovala 
odbornú diskusiu o stave a perspektívach slovenského súdnictva. Pozvaní hostia: JUDr. Anton 
Jaček, predseda Krajského súdu v Trnave, Zuzana Wienk, riaditeľka Aliancie Fair Play a doc. JUDr. 
Lucia Žitňanská, PhD., bývalá ministerka spravodlivosti. Diskusie sa zúčastnili študenti fakulty.  
 
 
 
 
 



Odborné prednášky: 
 
11. 3. 2015, Trnava 
„Medzinárodný trestný súd“, odborná prednáška spojená s diskusiou JUDr. Petra Klanducha, 
LL.M., PhD. zástupcu riaditeľa Medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. Organizátori podujatia Katedra medzinárodného práva a európskeho 
práva fakulty a MZVaEZ SR.  
 
25. 3. 2015, Trnava 
„Štátne občianstvo a medzinárodné právo“, odborná prednáška spojená s diskusiou JUDr. Metoda 
Špačeka, riaditeľa Medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. Organizátori podujatia Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty 
a MZVaEZ SR.  
 
23. 4. 2015, Trnava 
„Presadzovanie a obmedzovanie práva na prístup k informáciám v aplikačnej praxi na 
Slovensku. Štátne tajomstvo v modernej dobe.“, odborná prednáška JUDr. Romana Konečného, 
námestníka riaditeľa Národného bezpečnostného úradu SR. Prednášku organizovala Katedra 
správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty.  
 
30. 4. 2015, Trnava 
„Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti zneužitia práva, daňových podvodov vs. 
konanie v dobrej viere“, odborná prednáška Ing. Milana Vargana, prezidenta Slovenskej komory 
daňových poradcov, ktorú organizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia 
a finančného práva fakulty.  
 
13. 5. 2015, Trnava 
„Comparison of the legal rules about severance pay and period of notice in cases of 
termination of employment in between European Countries and Turkey“, odborná prednáška 
Asst. Prof. Dr. Zeynep Şişli z Ekonomickej univerzity, Právnickej fakulty v Izmire, Turecko. 
 
21. 10. 2015, Trnava 
Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty spoločne s ELSA Trnava zorganizovala odbornú 
prednášku Jamesa Ndiga z Kene na tému: „Intellectual Property in Technological Innovations: 
Perception from Tech Startups in Kenyan ICT Hubs“. 
 
21. 10. 2015, Trnava 
Na pôde fakulty sa konala odborná prednáška JUDr. Zuzany Števulovej, predsedníčky Ligy za ľudské 
práva na Slovensku, na tému „Utečenecká kríza – máme sa báť?“ V rámci prednášky sa o svoje 
skúsenosti podelil aj špeciálny hosť, Nalma Abdiová, azylantka zo Somálska, ktorá žije v Trnave. 
Prednáška bola určená študentom a pedagógom fakulty.  
 
29. 10. 2015, Trnava 
V rámci každoročného podujatia fakulty „Deň Právnickej fakulty“ ako súčasť celodenného programu 
pre študentov a zamestnancov  fakulty sa 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 prednášky „Alternative dispute 
resolution/ Mimosúdne riešenie sporov“. 
 
12. 11. 2015, Trnava 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty spoločne s ELSA Trnava zorganizovali v rámci 
Týždňa vedy a techniky 2015 odbornú prednášku spojenú s diskusiou na tému „Povinné očkovanie: 
prečo ÁNO, prečo NIE“. Prednáška bola zameraná na problematiku  právnej úpravy povinného 
očkovania na Slovenku. Pozvaní hostí Mgr. Natália Ľalíková, Fakulta práva PEVŠ, Mgr. Peter 
Tuhársky, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, JUDr. Karol Vojtko, právnik a Mgr. Zuzana 
Candigliota, Liga lidských práv Brno. Odborná debata sa zamerala prevažne na právne a etické 
hľadisko.  
 
 



 
19. 11. 2015, Trnava 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty zorganizovala odbornú prednášku Mgr. Róberta 
Jakubáča, PhD. z Legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na tému 
„Vecné bremená a zádržné právo“. 
 
19. 11. 2015, Trnava 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva zorganizovala odbornú 
prednášku plk. JUDr. Tomáša Rulíška, PhD., námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby na 
tému „Spravodajská služba slúži dobrej správe štátu“. 
 
23. 11. 2015, Trnava 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty zorganizovala odbornú prednášku plk. 
Ľubomíra Kolenčíka, prvého veliteľa slovenského kontingentu v mierovej misii UNPROFOR na tému 
„Mierové misie OSN“.  
 
24. 11. 2015, Trnava 
Katedra propedeutiky právnických predmetov fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 
zorganizovala pre študentov cyklus odborných prednášok zameraný na témy: Metodológia 
výskumu ako príspevok k aplikačnej praxi Restoratívnej justície. Miesto obsahovej analýzy v 
metodológii výskumu. Páchateľ ekonomickej kriminality vo výskumných súvislostiach. Prednášajúcimi 
boli pedagógovia katedry. 
 
25. 11. 2015, Trnava 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v spolupráci s ELSA Trnava zorganizovala 
prednášku s diskusiou Mgr. Emíre Khidayer, PhD., prvej ženy slovenskej diplomacie pre oblasť 
Blízkeho východu na tému „Blízky východ a islámske právo“. Prednáška bola spojená 
s autogramiádou a predajom kníh prednášajúcej. 
 
1. a 8. 12. 2015, Trnava 
Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty zorganizoval cyklus 
odborných prednášok JUDr. Tomáša Klinku, riaditeľa odboru legislatívno-právneho 
a medzinárodných vzťahov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Témy prednášok „Patentové právo 
a právo úžitkových vzorov v kontexte aktuálneho vývoja medzinárodnoprávnej ochrany“ 
a Práva na označenie a vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva vo svetle práva EÚ“.  
Prednášky boli určené pre študentov a pedagógov fakulty.  
 
Iné: 
 
24. 2. 2015, Trnava 
„Psychológ medzi právnikmi: pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi“ - Katedra propedeutiky 
právnických predmetov spoločne s Katedrou trestného práva a kriminológie fakulty organizovala 
spoločenské stretnutie členov akademickej obce spojené s prezentáciou publikácie „Psychológ medzi 
právnikmi“. TU v Trnave, Právnická fakulta si tak uctila svojho dlhoročného pedagóga prof. PhDr. 
Gustáva Dianišku, CSc. pri príležitosti jeho životného jubilea, ktorý patrí k významným a uznávaným 
osobnostiam pôsobiacim na akademickej pôde v oblasti kriminológie, sociálnej a forenznej 
psychológie. 
 
 

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2015 

v porovnaní s rokom 2014 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

 
 

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
konferencie  

Domáce 
vedecké 
konferencie   

Odborné 
semináre 

Diskusné 
fóra, 
workshopy 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 

 
Spolu 
 

2014 10 2 1 3 10 4 30 
2015 11 3 2 3 16 1 36 



Ocenenia pedagógov fakulty 
 
Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

V septembri 2015 Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 
udelila cenu Literárneho fondu „Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo“ v kategórii 
spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas na dielo P. Blaho - K. 
Rebro: Rímske právo, 1. vyd., Vydavateľstvo Obzor, 1991.  

V októbri 2015 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Blahovi ocenenie „Medaila rektora 
Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti slávnosti 380. výročia založenia starobylej Trnavskej 
univerzity“. 
 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
 V októbri 2015 rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil prof. Barancovej ocenenie „Zlatá 
medaila Trnavskej univerzity“ za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorou prispela k 
zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu univerzity.  
 
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.  

Vo februári 2015 rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil prof. Dianiškovi ocenenie „Zlatá 
medaila Trnavskej univerzity v Trnave“, za tvorbu a rozvoj odborov a interdisciplinárnych vzťahov 
v odboroch sociálna a forenzná psychológia, kriminológia, penológia a ich uplatnenie v pedagogickej 
a vedeckej práci.  
 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

V júni 2015 udelil výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava doc. Švecovej 
„Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2015 v kategórii Edícia prameňov“ za publikáciu 
Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700-1871). I. - II. zväzok. Bratislava: TYPI TU – 
VEDA SAV Bratislava, 2014. 
 
Vyžiadané prednášky: 

 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V rámci zahraničného študijného pobytu na Právnickej fakulte Univerzity v Bergene v Nórsku 
v októbri 2015 predniesol JUDr. Maslen pred študentmi fakulty prednášku na tému „The Slovak 
constitutional regulation of the Right to a favourable environment and its transposition to the water 
management and water protection.“ 
 
doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
 V rámci zahraničného študijného pobytu na Právnickej fakulte Univerzity Palackého 
v Olomouci v novembri 2015 doc. Vladár absolvoval vyžiadanú prednášku na tému „Zvláštnosti 
kanonického trestného práva“.  
 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  
Od októbra 2015 sa doc. Jurčová stala členkou medzinárodnej organizácie European Law 

Institute (ELI) so sídlom vo Viedni.  
 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách a komisiách: 
 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

Na základe návrhu prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa stal prof. Šimovček  v júli 
2015 členom Národnej výberovej komisie programu CEEPUS za oblasť spoločenských vied. 

Od novembra 2015 bol prof. Šimovček menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR za člena Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy. 



 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Od októbra 2015 sa doc. Jurčová stala členkou redakčnej rady medzinárodného 
trojmesačného časopisu pre právnu teóriu a prax pod názvom „Evropski pravnik: međunarodni 
tromesečni časopis za pravnu teoriju i praksu = European lawyer journal: international quarterly 
journal for legal theory and practice“, publikovaný v Novom Sade v Srbsku (ISSN 1452-3620). 
 
JUDr. Michal Maslen, PhD.  

Od marca 2015 sa JUDr. Maslen stal členom redakčnej rady novozaloženého 
medzinárodného vedeckého časopisu so zameraním na právo a práve vedy „Public Governance, 
Administration and Finances – Law Review“. Vydavateľom je Právnická fakulta Univerzity Istvána 
Széchenyi v Györ v Maďarsku a vydavateľstvo  Wolters Kluwer Maďarsko.  

 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

V roku 2015 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady novozaloženého vedeckého 
časopisu - ročenky pod názvom: „Социология религии в обществе позднего модерна“ (ISSN 2411-
2089) a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu „Research Result. Sociology and Managmenet 
Series“ (ISSN 2408-9338), ktorých vydavateľom je  Belgorodská univerzita v Belgorode, Rusko. 
  
 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

V roku 2015 sa doc. Strémy stal členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu 
„Česká kriminologie“ (ISSN 2464-6210), ktorého vydavateľom je Česká kriminologická spoločnosť 
v Prahe. 
 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

Od roku 2015 pôsobí ako predseda Osobitnej komisie pre veci vyplývajúce zo zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám pri Ministerstve spravodlivosti SR a je členom 
Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve spravodlivosti SR. 
 
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
 Od roku 2015 navrhnutá Národnou radou SR za členku Disciplinárneho senátu pri Súdnej 
rade SR, zvolenie podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) Ústavy SR.  
 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD.  

Od roku 2015 členka Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť 
správy daní pri Ministerstve financií SR. 
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

Od roku 2015 menovaná predsedom Konferencie biskupov Slovenska za členku pracovnej 
skupiny pre financovanie cirkvi (pracovná skupiny v rámci Rady pre realizáciu zmlúv so Svätou 
Stolicou Konferencie biskupov Slovenska).  
 
JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Od roku 2015 členka Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve 
spravodlivosti SR.  

 
 
 
 

 
 

 
 



III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
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 a 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 a II, Európske právo I a II a Medzinárodné právo súkromné. 
Fakulta má záujem úzko prepájať výučbu študentov s praktickou aplikáciou vzdelania 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. 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 
(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. 
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). 
 

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 – študijný odbor právo 

 

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 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 - študijný odbor právo 

 

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 študenti externej formy štúdia. Štúdium zanechali 5 študenti 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. 

 

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

Občianske právo 5 4 0 0 0 0 

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

Pracovné právo 1 8 5 4 11 8 

Rímske právo 0 1 0 0 0 0 

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 4doktorandi v dennej forme 
štúdia.  

 

Tab. č. 4– Prehľad dizertačných skúšok 

Dizertačné skúšky 
rok 2009 rok 2010 rok 2011 

rok 
2012/2013 

rok 2014 rok 2015

Občianske právo 10 0 0 0 0 0 

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“).  

Rigorózne konania upravuje Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní, účinná od júna 
2012. 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. 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 



2. Sociálna	problematika		
 

3.1 Sociálne štipendiá 

 

Sociálne štipendiá, ktoré prispievajú študentom na úhradu nákladov so štúdiom, boli v roku 2015 
vyplatené podľa § 96 ods. 1 až 7 zákona o VŠ 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. 

 

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

Motivačné štipendiá boli v roku 2015 vyplatené podľa § 96 a § 97 zákona. 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 €. 

 

 

3.3 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. 

 

3.4 Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Fakulta v roku 2014 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: 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.  

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., 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: http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity. Za fakultu organizuje celouniverzitný florbalový tím 
študent Michal Pavlovčík.   

 

4. Prijímacie	konanie	
 

4.1 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 

 

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. 

 

 

4.2 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.  

 

4.3 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 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 tohto 
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 zapísali 6 študenti, na externú formu štúdia 12 študentov. Podiel 
zapísaných študentov predstavuje 94,7 % z celkového počtu prijatých študentov. 



 

 
 
 
e) Absolventi vysokoškolského štúdia 
 

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. 

V magisterskom študijnom programe štúdium v  roku 2015 úspešne ukončilo spolu 230 študentov, 
z toho v dennej forme štúdia 165 študentov a v externej forme štúdia 65 študentov. 

 V rámci doktorandského študijného programu v roku 2015 na fakulte po obhajobe dizertačnej 
práce úspešne ukončilo štúdium  20 doktorandov, z toho 2 obhajoby doktorandov dennej formy štúdia 
a 18 doktorandov externej formy štúdia..  

 

f)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 študent Michal Slamka sa v roku 2015 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. 7. – 1. 8. 2015 v slovinskom Maribore, sa v tej istej kategórii umiestnil na treťom mieste. 
 
Michal Slamka sa stal v roku 2015 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. KorinaHirjaková, 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 LegalWorkshop – Corporate Governance. 
 
 

 

 

 



g)Ocenenie študentov v rámci vysokej školy 

 

Dňa 16. marca 2015 sa na fakulte uskutočnil ôsmy ročník študentskej vedeckej konferencie, ktorý je 
organizovaný v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA. Súťažilo sa v troch sekciách, v sekcii 
ústavného práva a právnej histórie, v sekcii trestného a správneho práva a v sekcii občianskeho 
práva. 
 
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 simulovanú súdny spor. Víťazným tímom 
sa stali študentky Dominika Neupauerová, Petra Medňanská a Katarína Močková. 
 
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 to 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.  
 
 
h) Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku, ktorú zabezpečuje 
univerzita. Výrazný podiel výučby práva charakterizuje II. a III. ročník Univerzity tretieho veku. Učitelia 
fakulty participujú aj na výučbe v I. ročníku. 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. 

 

 

 



i)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. Vedecká rada fakulty na svojom 
zasadnutí dňa 26.2.2015 prerokovala Správu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
o hodnotení úrovne vo vzdelávacej činnosti za akademický rok 2012/2013 a prijala uznesenie VR PF 
TU č. 7/2015: VR PF TU kladne hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave za  rok 2014. 

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 2014, 
zverejnenom v novembri 2015,  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave získala už piaty krát 
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. Fakulta 
pripravuje zabezpečenie výučby študijných programov v bakalárskom a magisterskom štúdiu aj 
v anglickom jazyku. 

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. 

 

 
 
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 
 

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele výskumnej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave patrí zapájanie sa do riešenia výskumných projektov, nakoľko projektová úspešnosť fakulty 
je nevyhnutnou podmienkou rozvoja vedy a výskumu na vysokej škole.  

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa kladie veľký dôraz na stimuláciu vysokej participácie 
vedeckopedagogických pracovníkov fakulty na vedecko-výskumných úlohách základného výskumu 
Vedeckej edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len 
VEGA), Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(ďalej len KEGA) a Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), rovnako tak na 
vyhľadávanie nových možností získania zahraničných výskumných projektov, či na podporu riešenia 
inštitucionálnych projektov.  
 V roku 2015 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali celkom na 49 
výskumných projektoch, z toho na piatich projektoch na medzinárodnej úrovni, piatich projektoch 
APVV, dvanástich projektoch VEGA, jednom projekte KEGA a  26 inštitucionálnych projektoch. 

 Zámerom fakulty pre budúce obdobia je zintenzívniť vedeckú prácu katedier fakulty a ich 
jednotlivých členov väčším zapájaním sa do riešenia vedeckých projektov, a to nielen ako členov 
riešiteľského kolektívu, ale aj ako zodpovedných riešiteľov projektov. 
 

 

 

 

 

 



Prehľad o počte a type projektov riešených na fakulte v roku 2015 znázorňuje nasledujúci graf:  
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Počet a typ projektov riešených na Právnickej fakulte TU v Trnave 
v roku 2015

Spolu

Projekty inštitucionálne

Projekty VEGA

Projekty APVV

Projekty medzinárodné

Projekty KEGA

 

 

A/  Projekty na medzinárodnej úrovni  
Môžeme konštatovať, že rok 2015 bol v oblasti riešenia medzinárodných projektov veľmi úspešným, 
nakoľko sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil nielen celkový počet riešených projektov, ale 
zároveň Právnická fakulta v pozícii hlavného riešiteľa získala na riešenie dvoch projektov aj finančnú 
dotáciu od nadácie Foundation Open Society Institution, Švajčiarsko v sume 22.938,18 EUR.  
 Vedeckopedagogickí zamestnanci boli v roku 2015 zapojení celkovo do riešenia piatich  
vedeckovýskumných projektov na medzinárodnej úrovni, čo je o dva projekty viac v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Z uvedeného počtu dva projekty pokračovali v riešení a zároveň bolo 
zahájené riešenie 3 nových projektov.  Do riešenia medzinárodných projektov bolo zapojených 5 
vedeckovýskumných pedagógov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje rovnaký počet 
riešiteľov.  
  
1. 
Názov projektu: TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe 
Obdobie riešenia 04/2012 – 10/2015 
Číslo zmluvy: 290694 
Hlavný riešiteľ: University of Bremen, Nemecko 
Poskytovateľ dotácie: projekt je riešený v rámci 7RP v programe Socio-Economic Sciences and the 
Humanities SSH.2011.5.2-2 SSH.2011.2.1-2  
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre PF TU v Trnave 
Zapojenosť: doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. a Mgr. Štefanko Jozef, LL.M. boli členmi pracovnej 
skupiny jedného zo spoluriešiteľov projektu, ktorým bola University of Silesia, Poľsko. 
 
2. 
Názov projektu: International Copy Camp Conference 2014 
Obdobie riešenia: 01/07/2014 – 30/06/2015 
Číslo zmluvy: 21410288 
Hlavný riešiteľ: Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 



Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 
Partneri projektu: Iuridicum Remedium p.s. Praha, Česká republika; Open SMK Agency Kft, Budapešť, 
Maďarsko; Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená  JUDr. Zuzanou Adamovou, 
PhD. 
 
3. 
Názov projektu: Tax authorities in the Visegrad Group countries. Common experience after accession 
to the European Union 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2015 
Číslo zmluvy: 21420111 
Hlavný riešiteľ: Katolícka univerzita Pána Pavla II v Lubline, Poľsko 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund – standard grants 
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 
Partneri projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika, Univerzita v Debrecene, 
Maďarsko, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená  JUDr. Michalom Maslenom, 
PhD. a JUDr. Ľubivou Masárovou, PhD., ktorí sa v novembri 2015 aktívne zúčastnili na konferencii v 
Lubline, Poľsko usporiadanej v rámci riešenia projektu. 
 
4. 
Názov projektu: Open Eduation KickOff Meeting 
Obdobie riešenia: 01/04/2015 – 31/05/2015 
Číslo projektu: OR2015-20696 
Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená JUDr. Zuzanou Adamovou, 
PhD. 
Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution Švajčiarsko 
Finančná dotácia: 1.290,06EUR 
 
5. 
Názov projektu: Open Eduation in Slovakia: first steps 
Obdobie riešenia: 15/9/2015-29/2/2016 
Číslo projektu: OR2015-22833 

Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená JUDr. Zuzanou Adamovou, 
PhD. 

Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution Švajčiarsko 
Finančná dotácia: 21.648,12EUR 
 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty v priebehu roka 2015 aktívne vyhľadávali 
možnosti zapojenia sa do riešenia aj ďalších medzinárodných projektov. V rámci výzvy zverejnenej 
Medzinárodným vyšehrádskm fondom Právnická fakulta ako hlavný riešiteľ projektu zastúpená JUDr. 
Jozefom Zámožíkom, PhD. predložila návrh na riešnie projektu s názvom CE Consumer Law Forum 
2015, ktorý však v rámci hodnotiaceho procesu nebol odsúhlasený na financovanie. 
 Právnická fakulta ako partner za Slovenskú republiku zastúpená doc. JUDr. Tomášom 
Strémym, PhD., prof. PhDr. Gustávom Dianiškom, CSc. a JUDr. Luciou Šimunovou, PhD. potvrdila 
účasť na riešení projektu predkladaného v rámci Horizont 2020 s názvom Offending Risk Assessment 
Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent - Organised - eCrime and Internet. Predložený návrh 
na riešenie projektu však v rámci hodnotiaceho procesu nebol odsúhlasený na financovanie. 
 
  
B/ Projekty podporované z domácich grantových schém 
1. Projekty APVV 
 Môžeme konštatovať, že rok 2015 bol zatiaľ najúspešnejším rokom čo sa týka riešenia 
projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, nakoľko vedeckopedagogickí 
zamestnanci boli riešiteľmi celkovo piatich projektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
znamená nárast o jeden financovaný projekt. V rámci grantovej schémy Verejná výzva VV 2011 bola 
agentúrou poskytnutá dotácia na riešenie dvoch projektov, v rámci Verejnej výzvy VV 2012 taktiež na 
dva projekty a v rámci Verejnej výzvy VV 2014 na jeden projekt.   
  
 Na riešenie APVV projektov bola Právnickej fakulte TU v Trnave v roku 2015 pridelená dotácia 
vo výške 198.211 EUR, čo je o 50.918 EUR viac v porovnaní s rokom 2014. 



 
 V roku 2015 bolo do riešenia APVV projektov zapojených 41 vedeckovýskumných pedagógov, čo 
je o 10 viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom a taktiež bolo zapojených 8 študentov doktorandského 
štúdia, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje o jedného študenta menej.  
 
  
a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2011:  
1.  
Názov projektu: Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v pracovnom práve  
Číslo projektu: APVV-0068-11 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová,  DrSc. 
Obdobie riešenia: 07/2012- 12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 07/ 2012 - 12/2015: 160.717EUR 
Z toho dotácia na rok 2015: 49.742EUR  
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
2.  
Názov projektu: Právne argumenty a právne princípy ako pramene  práva 
Číslo projektu: APVV-0562-11 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/ 2012- 12/2015  
Pridelená dotácia za obdobie 07/ 2012 - 12/2015: 114.837EUR 
Z toho dotácia na rok 2014: 36.142,50EUR  
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2012: 
3.  
Názov projektu: Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi 
Číslo projektu: APVV-0024-12  
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 
Pridelená dotácia za obdobie 10/2013 – 12/2015: 97.787EUR 
Z toho dotácia na rok 2014: 47.027,50EUR 
Riešiteľský kolektív: 11 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
4.  
Názov projektu: Restoratívna justícia  a systém alternatívnych trestov  v podmienkach Slovenskej 
republiky 
Číslo projektu: APVV-0179-12  
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 
Pridelená dotácia za obdobie 10/2013 – 12/2014: 91.500EUR 
Z toho dotácia na rok 2014: 45.285EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 3 študenti doktorandského štúdia 
 
 
c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 
5.  
Názov projektu: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad 
európskeho práva  
Číslo projektu: APVV-14-0061 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 
Pridelená dotácia na rok 2015: 20.014EUR 
Riešiteľský kolektív: 10 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
  
 V roku 2015 bolo ukončené riešenie dvoch projektov APVV riešených v rámci Verejnej výzvy 
VV 2011 a tri projekty pokračujú v riešení aj v nasledujúcich rokoch. 
 



 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2015 boli z Právnickej fakulty predložené dva nové 
návrhy na riešenie projektov, ktoré sú v štádiu hodnotenia. 
 
 
   

2. Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 
V roku 2015 bolo na Právnickej fakulte riešených celkovo dvanásť VEGA projektov, z toho tri  projekty so 
začiatkom riešenia v roku 2012, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2013, päť projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2014 a dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2015.  
  
 Z dôvodu poklesu počtu riešených projektov VEGA o dva v porovnaní s predchádzajúcim rokom, 
zaznamenala Právnická fakulta zároveň aj pokles v sume pridelenej dotácie. Na riešenie VEGA projektov 
bola Právnickej fakulte TU v Trnave v roku 2015 pridelená dotácia vo výške 82.404 EUR, čo je o 17.975 
EUR menej  v porovnaní s rokom 2014 
 
 Do riešenia VEGA projektov bolo v roku 2015 celkovo zapojených 47 riešiteľov, čo je o sedem 
riešiteľov menej v porovnaní s rokom 2014. Členmi riešiteľských kolektívov bolo aj 6 študentov 
doktorandského štúdia, čo je o šesť študentov menej v porovnaní s rokom 2014.  
  
 V roku 2015 bolo ukončené riešenie šiestich VEGA projektov a šesť projektov pokračuje 
v riešení aj v roku 2016.  

 
a) projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 
1. 
Názov projektu: Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie sociálnych práv v európskom 
integračnom procese 
Číslo projektu: 1/0023/12 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc 
Obdobie riešenia: 01/ 2012 – 12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2012 - 12/2015: 47.999EUR 
Z toho dotácia na rok 2015: 10.570EUR  
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
2. 
Názov projektu: Občianskoprávny režim  zodpovednosti za jadrové škody – perspektívy a možnosti 
jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, medzinárodného a európskeho práva 
Číslo projektu: 1/0256/12 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2012 – 12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2012 - 12/2015: 26.207EUR 
Z toho dotácia na rok 2014: 9.402EUR  
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
3.  
Názov projektu: Sociálna náuka Katolíckej Cirkvi v pracovnom práve SR 
Číslo projektu: 1/2577/12 
Zodpovedný riešiteľ JUDr. Viktor Križan, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2012 –  12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2012 - 12/2015: 23.392EUR 
Z toho dotácia na rok 2015: 7.083EUR  
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2013 
4. 
Názov projektu: Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava a právna prax 
Číslo projektu: 1/0092/13 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2016 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2013 - 12/2015: 18.027EUR 



Z toho dotácia na rok 2014: 6.698EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
Názov projektu: Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo 
orientovanej spoločnosti 
Číslo projektu: 1/0783/13 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2013 - 12/2015:33.179EUR 
Z toho dotácia na rok 2014: 11.069EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2014 
6. 
Názov projektu: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní 
Číslo projektu: 1/0043/14 
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2014 - 12/2015: 11.174EUR 
Pridelená dotácia na rok 2015: 6.470EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 
7.  
Názov projektu: Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou v Európskej únii 
Číslo projektu: 1/0315/14 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2014 - 12/2015: 9.882EUR 
Pridelená dotácia na rok 2015: 5.120EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
 
8.  
Názov projektu: Zákonník práce a jeho možné variácie 
Číslo projektu: 1/0423/14 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2014 - 12/2015: 6.522EUR 
Pridelená dotácia na rok 2014: 3.306EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
9. 
Názov projektu: Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a možnosti inšpirácie 
slovenskej právnej úpravy de lege ferenda 
Číslo projektu: 1/0505/14 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2014 - 12/2015: 10.745EUR 
Pridelená dotácia na rok 2015: 5.314EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
10. 
Názov projektu: Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite 
Číslo projektu: 1/0568/14 
Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr.h.c. prof. JUDr. Peter  Blaho, CSc. 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2017 
Pridelená dotácia za obdobie 01/ 2014 - 12/2015: 19.786EUR 
Pridelená dotácia na rok 2015: 9.351EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 



d) projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
11. 
Názov projektu: Právne postavenie Židov  naúzemí Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 so 
zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte 
Číslo projektu: 1/0549/15 
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Ján Drgo, Phd. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2015: 3.741EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 

12. 
Názov projektu: Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky 
– analýza a tvorba teminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného  systému nápravných 
prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov 
Číslo projektu: 1/0094/15 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2015: 5.280EUR 
Riešiteľský kolektív v roku 2015: osem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 
doktorandského štúdia 
 

 V rámci výzvy zverejnenej MŠVVaŠ SR bolo v roku 2015 predložených ďalších osemnásť 
nových návrhov na riešenie VEGA projektov so začiatkom riešenia v roku 2016. Predsedníctvo VEGA 
zatiaľ zverejnilo iba zoznam projektov podľa dosiahnutého bodového hodnotenia.  

  

  

3. Projekty KEGA MŠVVaŠ SR 
 V roku 2015 vedeckopedagpgickí zamestnanci Právnickej fakulty ako partnerskej organizácie 
pokračovali v riešení KEGA projektu, ktorého hlavým riešiteľom bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave  
 
1.  
Názov projektu: Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných 
odboroch 
Číslo projektu: 008UCM-4/2013 
Zodpovedný riešiteľ projektu na UCM Trnava: JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. 
Zodpovedná riešiteľka projektu na PF TU v Trnave: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015 
Dotácia pridelená pre PF TU v Trnave v roku 2015: 1.132EUR 
Ďalší spoluriešitelia projektu za Právnickú fakultu TU v Trnave: JUDr. Patrik Príbelský, PhD.  
  
 
 V rámci výzvy MŠVVaŠ SR  na predkladanie nových návrhov na riešenie KEGA projekov so 
začiatkom riešenia v roku 2016 JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. predložil návrh projektu číslo 
013TTU-4/2016 s názvom Vytvorenie komplexného e-learningového média pre slovenské súkromné 
právo s celoslovenskou bezplatnou využiteľnosťou, ktorý však v rámci hodnotiaceho procesu nebol 
odsúhlasený na financovanie.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
C/ Výskumná činnosť nepodporená z grantov 

1. Inštitucionálne projekty fakulty 

 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2015 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 
Právnickej fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2015 bolo 
celkovo riešených 26 inštitucionálnych výskumných projektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom predstavuje nárast o 2 riešené projekty. Z uvedeného počtu   bolo desať nových projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2015. Do riešenia tohto typu projektu bolo zapojených 26 
vedeckopedagogických zamestnancov, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 7 riešiteľov. 
Na riešenie žiadneho inštitucionálneho projektu nebola v roku 2015 pridelená finančná dotácia. 

 

2. Ostatné domáce projekty 
 V rámci výzvy Ministerstva vnútra SR  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 doc. JUDr. 
Vráblová, PhD. predložila žiadosť s názvom Internet a trestné činy extrémizmu, ktorá je v štádiu 
hodnotenia  

 
 
D/ Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi 
 Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov riešených na Právnickej fakulte 
nachádzajú svoje využitie nielen bezprostredne vo vzdelávacom procese, ale aj v podobe expertíz pre 
legislatívne orgány Slovenskej republiky.  
 
 
E/ Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
 Právnická fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 
 
 
F/ Vnútorná grantová schéma univerzity 
 V priebehu roka 2015 bolo na fakulte riešených celkom 26 inštitucionálnych výskumných 
projektov, pričom v roku 2015 začalo riešenie desiatich nových inštitucionálnych projektov. Do riešenia 
tohto typu projektu bolo zapojených 26 vedeckopedagogických zamestnancov, ktoré neboli v roku 
2015 finančne podporené.  
 
 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
 

V súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave v roku 
2015 patrí Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte právo uskutočňovať habilitačné konania 
a konania na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich študijných odboroch:  
 

- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  
- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  
- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. 

 
Tri habilitačné konania, ktoré začali na fakulte plynúť v roku 2014 a pokračovali v roku 2015.  

Z toho jedno habilitačné konanie bolo v roku 2015 úspešne ukončené. V roku 2015 predsedníčka 
vedeckej rady fakulty prijala dve nové žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Habilitačné konanie externého uchádzača Mgr. Janusza Wiśniewského, PhD. z Inštitútu práva 
Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczy v Poľsku v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, ktorý 
podal žiadosť o začatie habilitačného konania v novembri 2013 bolo v decembri 2013 prerušené 
a v decembri 2014 konanie začalo opätovne plynúť. Vedecká rada fakulty na svojom riadnom 
zasadnutí vo februári 2015 schválila zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce. 
V auguste 2015 sa konala habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. V decembri 
2015 rozhodla vedecká rada fakulty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 



odbore 3.4.6. pracovné právo. Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom dekrétu o udelení 
vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od februára 2016 rektorom univerzity.   

 

Habilitačné konanie interného odborného asistenta fakulty JUDr. Petra Vyšného, PhD. 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva začalo vo februári 2014. Vedecká rada fakulty 
na svojom riadnom zasadnutí v marci 2014 schválila zloženie habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce. V novembri 2014 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce. 
Vo februári 2015 rozhodla vedecká rada fakulty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom 
dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od apríla 2015 rektorom 
univerzity.   

 
Habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorá podala žiadosť o začatie habilitačného 
konania vo februári 2014, bolo v marci 2014 prerušené a vo februári 2015 konanie začalo opätovne 
plynúť.  Vedecká rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí vo februári 2015 schválila zloženie 
habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce. V júni 2015 sa konala habilitačná prednáška 
a obhajoba habilitačnej práce. V decembri 2015 rozhodla vedecká rada fakulty o udelení vedecko-
pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Habilitačné 
konanie bolo ukončené podpisom dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 
s účinnosťou od februára 2016 rektorom univerzity.   

 
Vo februári 2015 začalo habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. Mgr. 

Martiny Gajdošovej, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. V júni 2015 bolo 
konanie prerušené a v septembri 2015 konanie začalo opätovne plynúť. V januári 2016 sa konala 
habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. Rozhodnutie habilitačnej komisie 
predložil predseda habilitačnej komisie predsedníčke vedeckej rady fakulty na prerokovanie 
a schválenie vo vedeckej rade fakulty, ktorej zasadnutie je plánované v marci 2016.  

 
V máji 2015 začalo habilitačné konanie interného odborného asistenta fakulty JUDr. Mgr. 

Daniela Krošláka, PhD., LL.M. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, v júni 2015 bolo 
konanie prerušené najdlhšie na jeden rok. 

 
 V roku 2015 predsedníčke vedeckej rady fakulty nebola doručená žiadna žiadosť 
o vymenovanie za profesora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII. Zamestnanci vysokej školy    
 

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 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.  

Počet odborných zamestnancov sa za rok 2015 sa nezmenil. Počet administratívnych 
zamestnancov sa v roku 2015 znížil o 0,55 zamestnancov.  

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch vysokej školy v roku 2015 
v porovnaní s rokom 2014. 

 
 2014 2015 
Vysokoškolskí učitelia spolu 62,01 58,29 

z toho: profesori 7,33 6,91 
            docenti 13,14 14,07 
            učitelia s titulom CSc. PhD. 38,84 36,67 
            ostatní učitelia  2,70 0,64 
Odborní pracovníci 4,00 4,00 
Administratívni pracovníci  16,00 15,45 
Výskumní pracovníci             4,86 4,21 
Prevádzkoví zamestnanci   
 
SPOLU   86,87 81,95 

 
 

V roku 2015 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 16 
výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho štyri na 
obsadenie funkcie profesora, päť na obsadenie funkcie docenta a sedem na obsadenie pracovných 
miest odborných asistentov a asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere 
jeden uchádzač. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na 
základe výberového konania bola v roku 2015 2,31 roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to 
isté pracovné miesto na základe 15 výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 
uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2015 obsadených 6 pracovných miest bez 
výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej zmluve 
bola 77%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII. Podpora študentov 
 

Jedným z dlhodobých cieľov fakulty je podporovať študentov v orientácii na prax. Preto sa fakulta 
neustále snaží prehlbovať teoretické vedomosti svojich študentov aj vo väzbe na ich  praktickú 
aplikáciu. Fakulta sústavne vyvíja snahu rozvíjať a skvalitňovať nielen klasickú výučbu, ale aj 
výučbu formou právnych kliník, zároveň sa snaží o rozširovanie možností krátkodobých stáží 
študentov. Fakulta kladie dôraz na spoluprácu s orgánmi verejnej správy, ale aj v oblasti 
súdnictva, s cieľom zabezpečiť študentom možnosť absolvovať stáž na okresných a krajských 
súdoch, spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR, s Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR, s Generálnou prokuratúrou SR a Protimonopolným úradom SR. 
Fakulta udržuje úzku spoluprácu s Centrom právnej pomoci v oblasti zabezpečenia vzdelávania 
študentov fakulty prostredníctvom právnych kliník fakulty zriadených pri Centre, Právnej kliniky 
občianskeho práva, Právnej kliniky pracovného práva a Právnej kliniky rodinného práva. 

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 podporuje tiež intenzívnu osobnú angažovanosť študentov, ktorí si môžu stáž zabezpečiť 
aj bez sprostredkovania fakultou. Fakulta preto oceňuje takéto prehlbovanie vedomostí získaných 
štúdiom na fakulte účasťou na odbornej stáži 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 fakulta ponúkla výučbu cudzích jazykov, a to prostredníctvom jazykových kurzov 
anglického jazyka I a II  a jazykového kurzu ruského jazyka.  

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. Prodekan pre vzdelávanie má zároveň konzultačné 
hodiny, počas ktorých riešia študijné, prípadne aj osobné problémy študentov.  

Na fakulte taktiež pôsobí koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami - prof. PhDr. Gustáv 
Dianiška, CSc.  

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 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: 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: 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.  

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., 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: http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity.  

 
 
 

IX. Podporné činnosti 
 

Knižnica PF TU 
 

 
Knižnica Právnickej fakulty TU (ďalej len „knižnica“) zabezpečuje odborné knižnično - 

informačné činnosti, uchováva a  bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje 
knižnično-informačné služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti. Profil 
knižnice je v súlade so študijným programom Právnickej fakulty TU. 

 
 

Akvizícia knižničného fondu 
 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý tvorí domáca 
a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  
 
K 31.12. 2015 je počet evidovaných knižničných jednotiek 16 318 (r. 2014: 14 968). 
Ročný prírastok za rok 2015 je 1 348 knižničných jednotiek (r. 2014: 1 473), z tohto počtu je 607 
kvalifikačných prác. 
 
 
    Periodiká 

 
Odber tlačených periodík sa zmenil iba mierne. Knižnica odoberala 58 titulov periodík, z toho 35 
zahraničných.  Na základe dopytu boli do knižnice predplatené 2 zahraničné periodiká, a to European 
Labour Law Journal a Restorative Justice., taktiež na základe požiadavky zo strany čitateľov knižnica 
začala počnúc mesiacom september odoberať denník „Denník N“. 
Zoznam všetkých periodík, dochádzajúcich do knižnice PF TU je dostupný prostredníctvom 
internetovej stránky fakulty. 
 
    Databázy 
 
Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov. Elektronické služby 
rozširujú prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 
V kategórii elektronických informačných zdrojov majú záujemcovia  tieto služby k dispozícii tieto 
databázy: Aspi, Judikáty.info – od mesiaca september 2015 a od mesiaca november 2015 skúšobnú 
verziu plnotextovej databázy periodik Oxford Journals Law, ktorá ponúka prístup k 38 titulom 
právnických periodík vydavateľstva Oxford University Press. 
V ponuke knižnice sú aj databázy, ktoré sa kupujú centrálne pre celú univerzitu z rozvojového 
programu NISPEZ. Sú to napríklad  Ebsco, Proquest, Knowell. Ďalej je zabezpečený prístup 
k citačných indexovacím registrom, napr. Web of Science a Scopus. Prístup k týmto databázam je 
zabezpečený zo stánky Univerzitnej knižnice TU. 
 
 
 



     Akvizícia a jej financovanie 
 
Prírastok akvizície bol tvorený nákupom (625 k.j.) a darmi (723 k.j.), z ktorých bolo 607 záverečných 
a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli knižné dary od fyzických osôb – 
darov predovšetkým z radov vyučujúcich fakulty. 
Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi boli granty 
a projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty.  
 
Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania knižničného 
fondu poukázalo 18 176,59 € (r. 2014: 20 430,35 €). Do knižničného fondu knižnice takto 
prispeli katedry: katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, katedra 
medzinárodného práva, katedra správneho práva, katedra trestného práva, katedra teórie práva a 
katedra rímskeho a cirkevného práva. 
Financovanie nákupu kníh z grantových prostriedkov má zásadný vplyv na kvalitu akvizície a teda aj 
knižničného fondu ako takého. 
V sledovanom období podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 502 
knižničných jednotiek. 
 
Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu (fond kníh) vynaložených 
4 318,16 € (r. 2014: 5 851,11  €). 
 
V roku 2015 sa na doplňovanie knižničného fondu (fond kníh) celkovo vynaložilo 22 494,75 €  (r. 
2014: 26 281,46 €). 
 
Nákup periodík bol financovaný hlavne z rozpočtu fakulty, a to vo výške  4 998 €. Katedry, ktoré sa 
finančne podieľali na nákupe periodík z prostriedkov grantov sú: katedra pracovného práva a katedra 
rímskeho a cirkevného práva, katedra trestného práva. 
 
Celkovo bolo pre potreby knižnice v r. 2015 na nákup kníh a periodík poukázaných 27 494,75 € (r. 
2014: 37 305,46  €). 
 
 
      Spracovanie knižničného fondu 
 
Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica knižnično – informačný systém 
DaWinci. V r. 2015 sme do celouniverzitného systému prispeli 1348 záznamami. Z tohto počtu bolo 
607 záverečných a kvalifikačných prác. 
 
Produkt spracovania dokumentov - on line katalóg knižnice je dostupný z web stránky fakulty.  
 
Na tejto stránke možno nájsť aj priebežne aktualizovaný  zoznam najnovších prírastkov Univerzitnej 
knižnice TU a tiež aj fakultnej knižnice PF TU. 
 
Súčasťou starostlivosti o knižničný fond sú aj revízne práce. Revízia knižničného fondu vo voľnom 
výbere sa vykonáva priebežne počas celého roka, pričom je sledovaný fyzický stav kníh a periodík. 
Poškodené knižné publikácie sú dočasne vyradené z fondu a v letných mesiacoch sa zasielajú na 
opravu do kníhviazačstva. 
 
 
   Návštevnosť a výpožičky 
 
Základným zmyslom knihovníckej práce sú služby čitateľom, t.j. maximálne uspokojenie ich 
informačných potrieb.  
Primárnou službou knižnice je prezenčné vypožičiavanie dokumentov. 
 
Štruktúra používateľov knižnice sa od minulého roka nezmenila, knižnica poskytuje svoje služby 
v prvom rade interným používateľom, t.j. študentom, doktorandom a učiteľom fakulty.  
Externí používatelia sú uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných fakúlt TU, študenti 
iných vysokých škôl a verejnosť, zo strany tejto skupiny používateľov registrujeme dlhodobo stabilný 
záujem. 



V súvislosti s poklesom počtu denných a externých študentov právnickej fakulty aj knižnica 
zaznamenala  pokles návštevnosti. 
Počas kalendárneho roka 2015 knižnica registrovala celkovo 9 833 návštev, z toho 217 návštev 
externých študentov PF TU a 41 registrovaných návštev z iných fakúlt TU, resp. iných vysokých škôl. 
 
 
 
Tabuľka 1 : Návštevnosť knižnice za roky 2011  – 2015 
 
   Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet  
návštev 

  14 436 13 658 12 847 11 610 9 833 

 
 
 
 
 
Tabuľka 2: Prehľad registrovaných výpožičiek za roky 2011– 2015 
 
   Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
výpožičky 
knižných 
publikácií 

60 926 57 592 52 608 46 118 53 592 

výpožičky 
periodík 

34 178 36 631 36 109 26 987 20 983 

celkom 95 104 94 223 88 717 
 

73 105 74 575 

 
Celkový počet  uskutočnených výpožičiek dosiahol v uplynulom roku počet 74 575 (r. 2014: 73 105).  
 
 
  Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
 
K základným službám knižnice patrí aj medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná 
medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 
Keďže fondy  knižnice sa propagujú prostredníctvom internetu, rastie počet partnerov MVS. Fakultná 
knižnica PF TU sa stáva vyhľadávanou adresou v oblasti právnych informácií. Okrem 
vysokoškolských knižníc sú najčastejšími žiadateľmi o MVS  (domáca MVS) vedecké knižnice. Pokiaľ 
ide o preferovaný druh informačného prameňa, najviac žiadané sú články z odborných periodík. 
V roku 2015 sme prostredníctvom MVS poskytli partnerským knižniciam výpožičku 21 časopiseckých 
článkov v elektronickej forme. 
 
Pre našich používateľov z radov vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty má obstaranie 
konkrétneho požadovaného titulu z fondu zahraničnej knižnice veľkú cenu. V uplynulom roku sme 
obstarali výpožičky 8 dokumentov, pričom v rámci medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 
(MMVS) zabezpečujeme vyžiadané dokumenty prostredníctvom špecializovaného pracoviska 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
 
 

 Informácie na internete 
 
Užitočným prameňom informácií pre používateľov je aj priebežne aktualizovaná webová stránka 
knižnice, ktorá poskytuje aktuálne informácie o prevádzke knižnice, vstup do katalógu knižnice, 
prehľad odoberaných periodík, prístup do databáz a ďalších užitočných pomôcok, oznamov 
a odkazov. Na pomoc autorom seminárnych, záverečných a kvalifikačných prác je na web stránke 
knižnice rubrika „Informačná výchova“, ktorá obsahuje pravidlá pre citovanie odbornej literatúry s  
príkladmi citovania rôznych druhov dokumentov. 
 
 
 



    Ďalšie aktivity 
 

Pracovníčky knižnice popri plnení svojich prvoradých pracovných úloh vykonávali v priebehu r. 2015 i 
ďalšie činnosti, ktoré si vyžadovala prevádzka knižnice. 
Ako najvýznamnejšiu uvádzame podporu vedeckovýskumnej činnosti fakulty, t.j. spoluprácu 
s riešiteľmi grantových úloh riešených na fakulte, zameranú na zabezpečenie akvizície pre granty 
a projekty. 
Za nemenej dôležitú považujeme úzku spoluprácu s jednotlivými katedrami, referátom  pre vedecko-
výskumnú činnosť a referátom pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty.  
Pracovníčky knižnice priebežne aktualizovali stálu výstavku „Publikačná činnosť učiteľov Právnickej 
fakulty TU“ ktorá je inštalovaná na 2. poschodí v administratívnej časti budovy.  
Fakultná knižnica  priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných našou fakultou 
do partnerských knižníc právnických fakúlt a Slovensku a v Českej republike. 
Špeciálnu pozornosť sme venovali propagácii služieb knižnice, v priebehu letných mesiacov sme 
pripravili informačné letáky, propagujúce fakultnú knižnicu a jej služby. Letáky boli distribuované 
prostredníctvom študijného oddelenia pri zápisoch študentov. 
Knižnica bola počas roka 2015 miestom konania vedeckých konferencií a prednášok, a spoločenských 
stretnutí  - podujatí poriadaných fakultou.  
 
Vďaka podpore vedenia fakulty  a financovaniu akvizície hlavne z grantových prostriedkov sa podarilo 
zabezpečiť priebežné doplňovanie knižničného fondu novými titulmi odbornej neperiodickej literatúry 
v miere vyhovujúcej možnostiam fakulty.  
 
 

 
X. Rozvoj vysokej školy 
 
 

Fakulta poskytuje vzdelávanie vo svojej zrekonštruovanej budove od roku 2005, pričom 
výučba sa uskutočňuje v dvanástich miestnostiach s kapacitou 15-80 študentov. Všetky učebne sú 
vybavené dataprojektorom, premietacím plátnom a notebookom. V troch výučbových miestnostiach sa 
nachádzajú interaktívne tabule. 

Fakulta má k dispozícii pre študentov 2 počítačové miestnosti – jednu s dvadsiatimi počítačmi, 
druhú s pätnástimi  počítačmi. Študenti doktorandského študijného programu majú k dispozícii 5 
počítačov s tlačiarňami a kopírovací stroj v miestnosti určenej pre ich pôsobenie. V knižnici fakulty sa 
nachádza ďalších 5 počítačov.  

Okrem toho sa na chodbách fakulty nachádzajú počítače pre potreby študentov v celkovom 
počte 12, z toho 1 je prispôsobený pre študentov s telesným postihnutím a 1 slúži ako úradná 
výveska. V celej budove je zabezpečený wifi prístup na internet. V spoločných priestoroch fakulty sú 
pre študentov inštalované 3 kopírky. Jednotlivé katedry a ústavy fakulty sú pre potreby vyučovacieho 
priestoru vybavené notebookom so scanerom. Okrem toho každá katedra a ústav má k dispozícii 
počítače a notebooky pre potreby učiteľov a tiež každý administratívny zamestnanec má k dispozícii 
minimálne počítač s  tlačiarňou, poprípade notebook, kopírovací stroj, scaner. Na niektorých 
pracoviskách sa nachádzajú farebné tlačiarne. Študenti majú k dispozícii šatňu na odkladanie 
osobných vecí a tiež bufet. v ktorom  môžu študenti využiť stravovací systém univerzity na 
zabezpečenie teplej stravy s využitím príspevku MŠ SR. Fakulta využíva prednáškovú sálu 
v bezprostrednej blízkosti budovy fakulty (budova Katolíckej Jednoty Slovenska). 

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

Pre mimoriadne príležitosti spojené so štúdiom (napr. študentská vedecká konferencia, 
odborné a vedecké podujatia katedier, fakulty, simulované súdne spory) fakulta využíva pre študentov 
aj miestnosť veľkej zasadačky Collegium Novum s kapacitou 40 osôb.  

Prístupnosť pre študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená do priestorov výučby, do 
priestorov knižnice a študovne, ako aj do priestorov sociálnych zariadení. Priestory fakulty sú 
vybavené tak, aby ich mohli bez problémov využívať osoby vyžadujúce bezbariérový prístup, vrátane 
výťahu a vyhradeného miesta na parkovanie.  
 
 
 
 



XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 
Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych partnerstiev, 

no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných projektov na pôde 
fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce s partnerskými inštitúciami 
v zahraničí. Fakulta vychádza týmto svojim členom v ústrety najmä odbornou a finančnou podporou 
pri zabezpečovaní ich účastí na medzinárodných vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných 
seminároch, krátkodobých alebo dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí ako aj 
vyzdvihovaním aktívnej účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji 
medzinárodných vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so 
svojimi zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného 
programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným študentom 
zdokonaľovaním svojho študijného programu a zaradzovaním čoraz väčšieho počtu študijných 
predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom. 
 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
             Právnická fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 
Faculty Association (ELFA) a International Law School Association (ILSA) a od roku 2012 i členom 
Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny informácii o akademických aktivitách, 
výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny vedeckých a pedagogických 
pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce, na výskumných projektoch, spoločného organizovania 
seminárov a konferencií. 
 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave má uzatvorené tieto dohody o medzinárodnej 
spolupráci: 

Právnická fakulta Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko 
Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika 
Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poľsko 
University of Applied Sciences Vukovar, Croatia  
Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 
Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 
Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 
The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 
University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania  
Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, Česká republika 
Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Republic of Belarus    

 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave má uzatvorené tieto zmluvy o medzinárodnej 
spolupráci: 

Sveučilište v  Zagrebu, Chorvatsko 
Rzeszowská univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika 

 

Študijné, prednáškové a vedecké pobyty 
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2015 nasledujúce študijné pobyty: 
JUDr. Gregušová od  2.3.-14.3.2015  - Právnická fakulta Karlova Univerzita Praha, ČR  
JUDr. Zeman od 2.-8.3.2015  - Právnická fakulta Karlova Univerzita Praha, ČR 
Mgr. Jurišová od 28.6.-12.7.2015 – Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, ČR 
  
Z pedagogického osadenstva Právnickej fakulty prof. JUDr. Barancová, DrSc. absolvovala študijný 
pobyt na Univerzite v Salzburgu, Rakúsko; doc. JUDr. Mgr. Olšovská, PhD. študijný pobyt na 
Právnickej fakulte Karlovy univerzity v Prahe, ČR; JUDr. Križan, PhD. študijný pobyt na University 
College of London v Londýne, Veľká Británia; JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Univerite Vitautas 



Magnus v Kaunase, Litovská republika a Univerzite v Bergene, Norsko; JUDr. Krošlák, PhD. študijný 
pobyt na Právnickej fakulte Univerzity v Bukurešti, Rumunsko a Európskom univerzitnom inštitúte vo 
Florencii Taliansko; JUDr. Mgr. Gajdošová, PhD.  študijný pobyt na Právnickej fakulte Masarykovej 
univerzite v Brne a Právnickej fakulte Západočeskej univerzite v Plzni, ČR; doc. JUDr. Strémy, PhD. 
študijný pobyt na Max-Planck Inštitúte vo Freiburgu, SRN; JUDr. Szabová, PhD. študijný pobyt na 
Max-Planck Inštitúte vo Freiburgu, SRN;  JUDr. Novotná, PhD. študijný pobyt na Právnickej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci, ČR a na Univerzite v Osnabrucku, SRN; doc. JUDr. Jurčová, PhD. 
študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ČR a na Univerzite 
v Osnabrucku, SRN; JUDr. Dobrovodský, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Bruseli, Belgicko; doc. 
JUDr. Vyšný, PhD. na Univerzite v Berlíne, SRN; JUDr. Drgo, PhD. študijný pobyt na Právnickej 
fakulte Masarykovy univerzity v Brne, ČR a doc. JUDr. Vladár, PhD. študijný pobyt na Karlovej 
Univerzite v Prahe, ČR.  
 
Vedeckopedagogickí zamestnanci JUDr. Dobrovodský, PhD., JUDr. Maslen, PhD., JUDr. Varga, PhD. 
a JUDr. Mgr. Krošlák, PhD. v období od 21.8. – 30.8.2015 absolvovali prednáškový pobyt na 
Univerzite v Omsku, Ruská federácia. 
 
 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2015 

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 2015 prebehli výberové konania na program Erasmus+ v zmysle nových pravidiel 
výberového konania, ktoré boli pre študentov prijaté v roku 2011 a pre zamestnancov v roku 2012. 

 
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 2015. 
Od začiatku kalendárneho roka 2015 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 40 našich 
študentov, z toho 14 sa vrátilo z mobilít najneskôr do skončenia marca v rámci ukončenia zimného 
semestra akademického roka 2014/2015, 6 z nich študovalo výlučne počas letného semestra 
akademického roka 2014/15, 20 študovalo počas zimného semestra akademického roka 2015/2016. 
Na našej fakulte študovali celkom 6 zahraniční študenti počas roka 2015 – počas letného semestra 
akademického roka 2014/2015 1 študent z Poľska a 1 študent z Talianska, počas zimného semestra 
akademického roka 2015/2016 4 študentky z Talianska a Francúzska. 
Počas roka 2015 sa uskutočnili výberové konania pre zamestnancov aj študentov fakulty. Možnosťou 
zahraničnej mobility pre študentov aj zamestnancov sú tiež stáže, v rámci ktorých môžu za účelom 
aktívnej participácie na vzdelávacom procese navštíviť rôzne zahraničné vzdelávacie inštitúcie 
nezhŕňajúce výlučne tie, s ktorými fakulta spolupracuje v rámci programu ERASMUS+, a to aj na 
kratšie, resp. dlhšie obdobie (2 – 12 mesiacov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naša fakulta spolupracuje pri realizácii zahraničných mobilít (z dôvodu pribudnutia možnosti účasti na 
stáži nie je výpočet taxatívny) s nasledujúcimi univerzitami: 
 

Názov univerzity Počet študentov Mobilita 
zamestnancov 
- výučba - 
počet  

Mobilita 
zamestnancov  
- školenie - 
počet 

Univerzita Palackého v Olomouci 2 2 1 

İzmir University of Economics 3 2 1 

Universidad de Santiago de Compostela 2 1 podľa dohody 

Universitat de les Illes Balears 3 podľa dohody podľa dohody 

University of Ljubljana 1 1 1 

University of Bucharest 2 2 / 

Uniwersytet Wrocławski 2 2 1 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 3 2 1 

Universitetet i Bergen  4 podľa dohody podľa dohody 

Vytautas Magnus University 4 podľa dohody podľa dohody 

Universitá degli Studi di Salerno 2 1 / 

Universität Osnabrück 2 1 / 

Aristotle University of Thessaloniki 3 1 1 

Pázmany Péter Catholic University 2 1 1 

Université de Strasbourg 2 1 / 

Université de Haute-Alsace 4 1 1 

Tilburg University  2 1 1 

University of Reims Champagne-Ardenne 3 1 / 

University of Zagreb 3 2 2 

University of West Bohemia 2 2 2 

Universitaet Salzburg 4 1 1 

University of Malta 2 1 1 

Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas Romeris 
University) 

2 2 2 

University of South Bohemia in Ceske Budejovice / 3 3 

University of Rijeka 2 2 podľa dohody 

 
 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2015 
Aj počas kalendárneho roka 2015 oddelenie pre zahraničné vzťahy a fakultný koordinátor pre 
ERASMUS+ aktívne vykonávali svoju činnosť pozostávajúcu najmä z poskytovania poradenstva 
a konzultácií pre študentov a členov pedagogického zboru fakulty ohľadom predmetu ich činnosti, tiež 
z informovania o možnosti zahraničných mobilít a medzinárodných projektov. Vo vzťahu 
k spolupracujúcim zahraničným inštitúciám rozvíjali vzájomnú spoluprácu, pre vedecké a študijné 
aktivity fakulty vyhľadávali nové príležitosti. 
 
V roku 2015 prebehli výberové konania pre mobilitu ERASMUS+ pre študentov aj pedagógov, a to 
prvýkrát aj pre stáže. 

 



 
XII. Systém kvality 
 

V súlade s Koncepciou rozvoja TU na obdobie rokov 2012-2015, konkrétne záväzkom 
budovania systému hodnotenia kvality, participovala fakulta na workshopoch zameraných na prípravu 
vnútorného systému kvality ako zákonnej podmienky fungovania Trnavskej univerzity. Fakulta sa 
podieľala na riešení projektu zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Zefektívnenie správy a riadenia 
univerzity s využitím moderných technológií“, v ktorom je oblasť kvality zahrnutá ako podpora princípu 
kultúry kvality implementáciou modelu CAF. V tejto súvislosti sa fakulta aktívne zúčastňuje na 
využívaní modelu CAF ako manažérskeho nástroja na Trnavskej univerzite. Osobitne v riadení fakulty 
boli i v roku 2015 vykonané prieskumy spokojnosti zamestnancov fakulty. Prieskum hodnotil 
spokojnosť pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti komunikácie, informovanosti, 
riadenia, spokojnosti a motivácie. Na jeho základe boli prijaté konkrétne návrhy, schválené vedením 
fakulty, ktoré viedli k vyššej kvalite riadenia na úrovni fakulty i jednotlivých katedier. 

V súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a s čl. 30 Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 27. júna 2013 
právnická fakulta vypracovala, zaviedla a začala používať vnútorný systém kvality. Fakulta v súlade so 
Smernicou rektora Trnavskej univerzity v Trnave o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, upravila vnútorným predpisom fakulty vnútorný systém 
kvality. 

Vnútorný systém kvality zahŕňa politiku fakulty v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality. Fakulta 
zriadila Radu fakulty pre kvalitu, ktorá je poradným orgánom dekana fakulty v oblasti zabezpečenia 
vnútorného systému kvality. Radu fakulty pre kvalitu tvoria prodekani fakulty, tajomník fakulty, 
koordinátor rady kvality, zástupca zamestnancov fakulty a zástupca študentov fakulty. Rada kvality 
sleduje vnútorné postupy fakulty v oblasti zabezpečovania kvality, navrhuje preventívne a nápravné 
opatrenia, zabezpečuje kontrolu opravných opatrení. Rozhodnutia Rady fakulty pre kvalitu majú 
odporúčací charakter. Rada fakulty pre kvalitu je koordinovaná Radou univerzity pre kvalitu. 

  
Zabezpečiť kvalitu, konkurencieschopnosť a etiku vykonávaného výskumu, zvýšiť kvalitu 

výskumnej činnosti svojich zamestnancov patrí medzi dlhodobé ciele fakulty. Rozvoj kvality 
doktorandského štúdia smeruje k zvýšeniu morálnej a vedeckej akceptácie fakulty v právnickej obci 
doma i v zahraničí. Smeroval k zvýšeniu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, ktorí 
boli dennými alebo externými doktorandmi, teda zvýšil sa počet odborných asistentov s akademickým 
titulom PhD. 

Ďalším ukazovateľom kvality boli mobility mladších učiteľov fakulty. Cieľom fakulty bolo a je, 
aby sa každý semester akademického roka najmenej jeden odborný asistent alebo docent zúčastnil 
na dlhodobejšom študijnom pobyte na prestížnych európskych a svetových univerzitách a inštitúciách, 
prinášali tak na fakultu progresívne európske trendy z oblasti vzdelávania, vedeckej a výskumnej 
činnosti a prispievali k rozvoju zahraničnej vedeckej spolupráce.  

Fakulta sa snažila podporovať účasť pedagógov fakulty na práci vo vedeckých radách, 
grémiách, rezortných komisiách, v redakčných radách, v poradných orgánoch, v legislatívnej práci. 
Podporovala účasť na medzinárodných konferenciách, vedeckých a odborných seminároch, letných 
školách doma i v zahraničí. Fakulta vytvárala podmienky pre členov katedier fakulty  na organizovanie 
medzinárodných konferencií, seminárov, prednášok na pôde fakulty, ktoré tak prispeli k vedeckému 
rastu samotných pedagógov ale aj k zviditeľneniu fakulty. 

 

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

Právnická fakulta od roku 2013 podporuje vydávanie vlastných časopisov, FORUM IURIS 
EUROPAEUM, ktorý má charakter vedeckého recenzovaného časopisu a SOCIETAS ET 



IURISPRUDENTIA, medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky 
v interdisciplinárnych súvislostiach. 

 
FORUM IURIS EUROPAEUM (vedecký časopis pre právnu vedu) vychádza s polročnou periodicitou. 
Časopis vydáva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Vydavateľstvom Typi 
Universitas Tyrnaviensis. Primárnym účelom je podporiť originálny vedecký výskum a posilnenie 
kvalitnej publikačnej, odbornej formácie právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky, ale aj 
z blízkeho či vzdialeného zahraničia. Časopis príkladne prináša vedecké štúdie, vedecké články, 
diskusné príspevky (podnety do diskusie) a recenzie vedeckých prác zo všetkých oblastí práva a 
právnych otázok náboženskej slobody. V časopise môžu byť publikované aj medziodborové štúdie 
s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných humanitných a spoločenských vied. Preferovanými 
jazykmi sú angličtina a nemčina, pričom vedecké štúdie sú podrobené recenznému konaniu 
nezávislých, anonymných recenzentov. 

Časopis „SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA“ vychádza pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave a tematicky sa zameriava na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok 
verejného a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni.   

Časopis vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne, a to v termínoch 
31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december, pričom ponúka priestor pre publikáciu príspevkov 
v podobe samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií, esejí zamýšľajúcich sa nad 
aktuálnou spoločenskou témou alebo dianím, recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie 
časopisu, a taktiež informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu. Na záver 
každého uceleného ročníka vydáva redakcia časopisu v elektronickej on-line podobe v anglickom 
jazyku zborník abstraktov sprehľadňujúci všetky individuálne príspevky uverejnené v časopise v 
danom ročníku. Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky 
v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, 
francúzskom jazyku, slovinskom jazyku, japonskom jazyku, perzskom jazyku daríjčina a po vzájomnej 
dohode podľa aktuálnych možností redakcie aj v iných svetových jazykoch. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


