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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 v odbore právo, 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 TU,      
PRÁVNICKEJ FAKULTY ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK 

 

a) Organizovanie vedeckých a odborných podujatí 
 
V doterajšom vedeckom živote fakulty neuplynul ani jeden rok, aby sa na fakulte nekonali 

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

V roku 2016 bolo zorganizovaných 48 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho  
jedenásť medzinárodných vedeckých konferencií, medzi ktorými významné miesto zastávajú Trnavské 
právnické dni, štyri vedecké konferencie na národnej úrovni, dve medzinárodné vedecké konferencie, 
ktoré fakulta spoluorganizovala v zahraničí, tri vedecké kolokviá, šesť odborných seminárov, jedenásť 
workshop, cyklus prednášok Právo a náboženstvo, 19 odborných prednášok a štyri simulované súdne 
spory.  

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016 (7. - 13. 11. 2016), 
ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta organizovala 
šesť vedeckých podujatí. 

V roku 2016 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné zahraničné a domáce  
osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to boli napríklad 
prof. Dr. Gábor Hamza, Maďarská akadémia vied, prof. David Lewis, Middlesex University v Londýne, 
prof. Yaroslav Lazur, DrSc., Užhorodská národná univerzita, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, 
Viedenská univerzita, prof. Tatiana Senyushkina, DrSc., Krymská federálna univerzita V. I. 
Vernadského, prof. Agnes Christian C. F. Alexandrovna Dybova, Pápežská katolícka univerzita v Rio 
de Janeiro, prof. Tatiana Chumakova, DrSc., Petrohradská štátna univerzita, prof. dr. hab. Józef 
Krukowski, Poľská akadémia vied, prof. Balázs Schanda, PhD., Katolícka univerzita Petra Pázmaňa 
v Budapešti, prof. Ks. Dr hab. Mirosław Sitarz, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, prof. Olga 
Popova, DrSc., Petrohradská štátna univerzita, prof. Nikolay Baranov, DrSc., Baltická štátna univerzita 
v Petrohrade, prof. zw. Dr hab. Józef Ciagwa, Sliezska univerzita v Katoviciach, prof. Dr. Dr. h.c.mult. 
Andreas Wacke, LL.D.h.c., Univerzita v Kolíne, prof. François Crépeau, McGill University  v Montreale, 
prof. James Moliterno, Washington and Lee Univerzita, prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. PhDr. 
Luboš Kropáček, CSc., Univerzita Karlova v Prahe, prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., emeritný 
sudca Ústavného súdu ČR, Mr. Sebastian de Groot, Medzinárodná asociácia azylových sudcov 
(IARLJ), Gruša Matevžič, Maďarský helsinský výbor,  Dr. Dina Hadad, Kuvajtská medzinárodná škola 
práva - KILAW, Doha City, Kuvajt, Dr. Daria Kostecka-Jurczyk, Univerzita vo Vroclavy,  Dr. Sebastian 
Mock, LL.M., Univerzita v Hamburgu, Nemecko, Dr. Corrado Malberti, Univerzita v Trente, Taliansko, 
lingvistka dr. Tatiana Galochkina, Prvá moskovská štátna lekárska univerzita I. Sečenova, Mr. John 
Paul Ngotty, katolícky misionár z Tanzánie a mnoho ďalších. 
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Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených podujatiach to boli 
napríklad JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV Bratislava, JUDr. Marica Pirošíková, 
zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti SR, plk. JUDr. 
Tomáš Rulíšek, PhD., námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby, Dr. Imre Molnár, riaditeľ 
Maďarského inštitútu v Bratislave, Ing. Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR,  plk. 
Ing. Martin Krčmárik, zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, Mgr. Pamela Záleská, sudkyňa 
Okresného sudu Nitra, JUDr. Rastislav Kresl, sudca Okresného súdu Trnava, JUDr. Juraj Chylo, 
PhD., prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava, JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezno, 
JUDr. Peter Bročka LL.M., primátor mesta Trnava, JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva 
SR, Ing. Jana Mochňacká, Národný inšpektorát práce, Mgr. Marian Mesároš, Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva, JUDr. Ľudmila Gajdošíková, sudkyňa Ústavného súdu SR, Mgr. Emíre 
Khidayer, PhD., spisovateľka a diplomatka, Mohamad Safwan Hasna, predseda Islamskej nadácie na 
Slovesku, sinológ prof. Marin Slobodník z Univerzity Komenského v Bratislave, a ďalší. 

 
b)    Prehľad udalostí fakulty v jednotlivých mesiacoch roka 2016 
 
Medzinárodné vedecké konferencie:  
 
4. 5. 2016, Praha, ČR 
„Průmyslové vzory a ochranné známky“, česko-slovenské sympózium, ktoré organizoval Ústav 
práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty v spolupráci s Ústavom práva 
a technológií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Ústavom štátu a práva Akadémie vied 
ČR Praha. V rámci sympózia sa konali panelové diskusie na témy: Pravdepodobnosť zámeny 
ochranných známok a Výmaz/neplatnosť priemyselných vzorov.  
 
27. – 28. 5. 2016, Trnava 
„Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum“, medzinárodná konferencia, ktorá bola už 
18. pokračovaním v tradícii každoročných stretnutí právnych romanistov Slovenskej a Českej 
republiky. Konferenciu venovanú Justiniánskym Digestám a ich sprístupňovaniu vo vedeckej 
a odbornej komunite organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0568/14. Na konferencii sa zúčastnili renomovaní profesori z Rakúska, Nemecka 
a Českej republiky.  
 
9. 6. 2016, Trnava 
„Financovanie cirkví a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax“, 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 
v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16. Ako samotný názov konferencie napovedal podujatie sa 
koncentrovalo na teoretické východiská a súčasnú súvisiacu prax ekonomického zabezpečenia 
náboženských subjektov. Aktívni účastníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Ukrajiny sa 
zamýšľali nad základnými princípmi vzťahov cirkví a náboženských spoločností a moderných 
demokratických štátov, ktoré sa neviažu na žiadnu ideológiu a náboženstvo.   

 
6. – 7. 9. 2016, Bojnice 
„Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania“. Katedra správneho práva, práva 
životného prostredia a finančného práva bola organizátorom v poradí už 17. ročníka pravidelnej 
česko-poľsko-slovenskej medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej rôznym témam z oblasti 
environmentálneho práva.  Cieľom konferencie bolo vymedziť obsah a význam práva človeka na 
životné prostredie, analyzovať platnú právnu úpravu, identifikovať silné a slabé stránky vnútroštátnej 
právnej úpravy práva na životné prostredie. Účastníkmi konferencie boli odborníci z Poľskej akadémie 
vied, Českej akadémie vied, pedagógovia z právnických fakúlt v Poľsku, Českej a Slovenskej 
republiky.  
 
15. – 17. 9. 2016, Lublin, Poľsko  
„Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, Slovakia, 
Ukraine“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorej spoluorganizátorom bola  právnická fakulta a 
ktorá sa konala na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. Ďalšími organizátormi podujatia boli 
Poľská akadémia vied,  Vedecká spoločnosť KUL, Univerzita Marie Curie - Sklodovskej v Lubline a 
Štátna univerzita medzinárodných vzťahov vo Ľvove na Ukrajine. Členom čestného vedeckého výboru 
konferencie bol rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof.  doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., členkou 
organizačného výboru ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. z Ústavu pre právne otázky 
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náboženskej slobody fakulty. Na konferencii aktívne vystúpili viacerí zástupcovia z fakulty. Cieľom 
konferencie bolo posunúť hranice poznatkov a rozšíriť povedomie o právnej bezpečnosti a právnej 
istote štátov v rámci vnútorných, ale aj vonkajších vzťahov v procese európskej integrácie, so 
zvláštnym zreteľom na tri zúčastnené krajiny – Poľsko, Slovensko a Ukrajinu. 
 
22. – 23. 9. 2016, Trnava 
IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Trnavské právnické dni“, ktorú fakulta organizuje 
každé dva roky. Migrácia, hospodárska a finančná kríza, kríza hodnôt, hrozba terorizmu, posilňovanie 
extrémnych politických prúdov, či digitalizácia života, to sú len niektoré z prejavov modernej doby, na 
ktoré musí právo starého kontinentu efektívne reagovať, ak má v demokratickom a právnom 
spoločenstve plniť svoju funkciu. Z uvedeného vyplynul aj názov témy konferencie „Nová Európa – 
výzvy a očakávania“. Hlavným cieľom konferencie bolo uchopiť spôsobilosť práva reagovať na 
premenlivosť súčasného externého kontextu a podnietenie akademickej a praktickej diskusie 
a vytvorenie platformy pre osobné stretnutia domácich i zahraničných akademikov a praktikov práva. 
Prvý deň sa konalo plenárne zasadnutie a druhý deň účastníci vystúpili v desiatich sekciách 
zameraných na všetky oblasti práva. Novinkou tohtoročnej konferencie bola sekcia v ruskom jazyku, 
venovaná širokej téme práva, spoločnosti, kultúry a náboženstva. Organizátorov potešila účasť 
významných odborníkov nielen zo Slovenska, Českej republiky, ale aj z Maďarska, Poľska, Rakúska, 
Ukrajiny, Ruska či Brazílie.  
 
22. – 23. 9. 2016, Trnava 
„Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Spoluorganizátorom konferencie bol Ústav pre 
konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode na Ukrajine. 
Konferencie sa zúčastnili poprední vedci z Brazílie, ČR, Rakúska, Ruskej federácie, Slovenska 
a Ukrajiny. Vo svojich príspevkoch všetci vyzdvihli mimoriadnu aktuálnosť témy v súvislosti so 
súčasnou situáciou v Európe podmienenou migráciou a s ňou súvisiacimi sociálnymi a kultúrnymi 
zmenami. O úspešnej konferencii informovalo aj Mediálne centrum Užhorodskej národnej univerzity.  
 
23. 9. 2016, Trnava 
„Princípy trestania a správne delikty“, česko-slovenská vedecká konferencia, ktorú organizovala 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0092/13. Cieľom vedeckej konferencie bolo na základe analýzy platnej právnej 
úpravy v členských štátoch Európskej únie a Rady Európy  sformulovať konkrétne návrhy de lege 
ferenda, predovšetkým pravidlá pre tzv. kódex správneho trestania v Slovenskej republike. 
 
23. 9. 2016, Trnava 
„Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva v Slovenskej republike“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 
v rámci riešenia projektu VEGA 1/0203/16. Na konferencii vystúpilo 22 účastníkov z právnických fakúlt 
SR a ČR, Ústavného súdu SR a advokácie, ktorí sa venovali analýze súčasného stavu a vývoju 
slovenského pracovného práva.  
 
18. 10. 2016, Trnava 
„Chránené oznamovanie (whistleblowing) ako účinný nástroj na odhaľovanie nekalých 
praktík“, medzinárodná konferencia. Podujatie zorganizovala Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, Asociáciou pracovného práva, 
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, Transparecy International Slovensko 
a študentskou organizáciou ELSA Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0423/14. Zvláštne 
pozvanie patrilo študentom fakulty, konferencia bola tiež alternatívnou metódou výučby študentov o 
tejto oblasti pracovného práva. Pozvaní hostia svojimi skúsenosťami z praxe ponúkli pohľad na právnu 
úpravu chráneného oznamovania vo viacerých štátoch sveta a na základe skúseností v iných 
krajinách následne aj odporúčania pre Slovensko, ďalej sa venovali významu chráneného 
oznamovania pri vytváraní etického prostredia na pracovisku so zvláštnym zreteľom na súčasný stav 
vo verejnej správe. Diskusia sa niesla v duchu komparácií so zahraničím, ale aj špecifikovaním 
domácich káuz. 
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22. – 26. 11. 2016, Jalta, Krym 
„Political Security and Social Time“, Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa konala v rámci 
31. Charakského fóra. Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU bol spoločne s Krymskou 
federálnou univerzitou V. I. Vernadského v Simferopole, West Michigan State University a Kubaňskou 
štátnou univerzitou v Krasnodare spoluorganizátorom vedeckého podujatia. Predmetom rokovania 
medzinárodnej vedeckej konferencie boli politické právne a sociálne fenomény v meniacom sa svete 
reflektujúcom náboženské hodnoty, tradície a zvyky, ako aj multipolaritu súčasnej politickej reality. 
Zvláštna pozornosť bola venovaná otázkam civilizačnej identity a náboženskému extrémizmu 
a terorizmu. ThLic. Mgr. M. Moravčíková, Th.D. bola členkou programovej rady vedeckej konferencie, 
dvaja členovia UPONS PF TU prednášajúcimi. 
 
Vedecké konferencie:  
 
15. 3. 2016, Trnava 
„Vedecká študentská konferencia“, v poradí už deviaty ročník vedeckej konferencie študentov 
fakulty. Konferencia poskytla študentom  príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory a možnosť 
spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Konferencie sa zúčastnilo 27 študentov, ktorí 
prezentovali svoje príspevky pred publikom a odbornou komisiou zloženou z pedagógov a študentov. 
Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií, do sekcie medzinárodného a európskeho práva, 
sekcie občianskeho, obchodného a pracovného práva, sekcie správneho, trestného práva 
a kriminológie a sekcie teórie práva, ústavného práva a rímskeho práva. Z každej sekcie komisia 
vybrala najlepšie príspevky, ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky boli publikované v zborníku, 
ktorý bol vydaný elektronicky a je zverejnený na internetovej stránke fakulty. Konferenciu organizovala 
študentská organizácia ELSA Trnava v spolupráci s fakultou. 
 
1. 4. 2016,  Trnava 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty“, tradičná konferencia doktorandov a školiteľov sa pravidelne koná 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. 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.  
 
6. 10. 2016, Trnava 
„Úvahy o pracovnom práve“, vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0423/14. Účastníci konferencie 
sa zaoberali aktuálnymi témami v oblasti pracovného práva ako je napríklad problematika závislej 
práce, predzmluvných vzťahov v pracovnoprávnych vzťahoch, možnosťami niektorých zmien právnej 
úpravy Zákonníka práce, či ochranou zamestnanca v rámci zodpovednostných vzťahov pracovného 
práva.  
 
7. 11. 2216,  Bratislava 
„Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za 
poskytnutie úveru spotrebiteľovi.“, 3. ročník odbornej konferencie venovanej ochrane práva 
spotrebiteľov vo finančných službách a neprijateľným obchodným podmienkam organizovala 
spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o. pod odbornou záštitou Právnickej  fakulty Trnavskej univerzity a 
Ústavu štátu a práva SAV. Konferencia bola rozdelená do dvoch odborných blokov, ktoré sprevádzala 
panelová diskusia. Prvý blok bol venovaný otázkam nekalých praktík a informačných povinností pri 
uzatváraní zmlúv a druhá časť konferencie sa zaoberala otázkami úrokov, spravodlivého úročenia, 
vplyvom úrokov na parametre úverov, preplácaniu úrokov a ďalších súvisiacich tém.  
Konferencia bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.  
 
Vedecké kolokviá: 
 
18. 3. 2016, Trnava 
„Právne postavenie duchovných“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizoval 
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Účastníci kolokvia z oblasti konfesného, 
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kánonického, pracovného a správneho práva sa venovali otázkam súvisiacim so statusom 
duchovných a ich pôsobením v rôznych sektoroch spoločenského života.  
 
9. 11. 2016, Trnava  
„1956 Rok maďarskej slobody“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou.  
Fakulta si pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity 
(1667) a  25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave (1997) v roku 2017, naplánovala   
organizovať cyklus vedeckých podujatí na tému:  „Naši susedia, naši priatelia naši sousedé, naši 
přátelé -  szomszédaink, barátaink - nasisąsiedzi, nasiprzyjaciele – нашісусіди, нашідрузі – unsere 
Nachbarn, unsere Freunde“. Ide o cyklus vedeckých podujatí zameraných na právne, spoločenské a 
politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou. 
Uvedené kolokvium bolo „prvé“ z  cyklu vedeckých podujatí, ktoré fakulta zorganizovala v spolupráci 
s Maďarským inštitútom v Bratislave a konalo sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 
V rámci kolokvia vystúpili so svojimi prednáškami aj pozvaní  hostia, profesor Dr. Gábor Hamza, z 
Maďarskej akadémie vied na tému „Hungary in Europe“ a Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského 
inštitútu v Bratislave na tému „O maďarsko-slovenskom kultúrnom priestore v Karpatskej 
doline“. V rámci podujatia bola v priestoroch fakulty otvorená výstava „1956 – Za slobodu 
a nezávislosť“, ktorá bola otvorená do konca roka 2016. 
Kolokvium bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.  
 
2. 12. 2016, Trnava 
„Aktuálne otázky v kánonickom a konfesnom práve“, vedecké kolokvium s medzinárodnou 
účasťou. Organizátormi kolokvia boli Ústav pre právne otázky náboženskej slobody v spolupráci 
s Katedrou rímskeho a cirkevného práva fakulty. Aktuálne témy, ktorým sa venovali účastníci kolokvia 
nielen z domácej fakulty, ale aj z Univerzity Palackého v Olomouci a Juhočeskej univerzity v Českých 
Budejoviciach boli najmä prijatie novely zákona č. 308/1991 zb. o slobode náboženskej viery 
a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorým sa upravil vyžadovaný počet členov cirkví 
a náboženských spoločností, ktoré žiadajú Slovenskú republiku o štatút uznanej, registrovanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti; uzatvorené zmluvy a dohody medzi štátom a cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami a ich realizácia v rôznych segmentoch spoločenského života. 
V oblasti kánonického práva boli diskutované najmä témy pápežských dokumentov s priamym 
dosahom na právo cirkvi a problematika novelizácií v kánonickom práve, predovšetkým dôsledky 
a dopad pápežskej reformy manželského procesného práva v praxi. 
 
Odborné semináre: 
 
4. – 5. 2. 2016, Tatranská Lomnica 
„Prostriedky nápravy v zmluvnom práve“, odborný seminár, ktorý organizovala Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15. Členovia 
riešiteľského kolektívu a pozvaní hostia sa v rámci seminára zaoberali problematikou následkov 
nesplnenia zmluvy a ich vzájomnou previazanosťou. Prednesené príspevky, ktoré boli publikované 
v zborníku, ako aj diskusia, prispeli svojimi návrhmi a závermi k riešeniu problematiky v rámci 
rekodifikácie Občianskeho zákonníka. 
 
26. 4. 2016, Trnava 
„Právne a ľudskoprávne výzvy takzvanej „utečeneckej krízy“ - odborný seminár venovaný  
komplikovanej situácii vo svete súvisiacej s migráciou. Seminára sa zúčastnili významní zahraniční 
hostia, a to p. Sebastian de Groot, čestný predseda Medzinárodnej asociácie azylových sudcov 
(IARLJ), p. François Crépeau, profesor práva na Univerzite McGill a špeciálny spravodajca OSN pre 
ľudské práva migrantov,  p. Gruša Matevžič z Maďarského helsinského výboru a p. Dina Hadad, 
profesorka na Kuvajtskej medzinárodnej škole práva, pôvodom zo Sýrie. Organizátorom seminára 
bola fakulta a  Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.  
 
7. 9. 2016, Trnava 
„Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva“, odborný seminár k aktuálne pripravovanej 
novele zákona o kolektívnom vyjednávaní a súvisiacich pracovnoprávnych predpisov. Organizátorom 
seminára bola Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu 
VEGA č. 1/0423/14. V rámci seminára vystúpili odborníci z praxe z oblasti kolektívnych 
pracovnoprávnych vzťahov na podnikovej i odvetvovej úrovni z radov odborových zväzov, Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a advokátov. Cieľom seminára bolo oboznámiť širokú odbornú 
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i laickú verejnosť s praktickými problémami súvisiacimi s uzatváraním KZVS a postupmi 
reprezentatívnych sociálnych partnerov.  
 
11. 11. 2016, Bratislava 
„Uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy“ odborný seminár k uplatňovaniu antidiskriminačnej 
legislatívy v Slovenskej republike. Organizátorom seminára bola Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva.  Seminár bol určený pre študentov fakulty a konal sa v priestoroch Slovenského 
národného strediska pre ľudské práva („SNSĽP“) v Bratislave. Pozvaní hostia a lektori pripravili 
študentom úvod do antidiskriminačnej legislatívy a na prípadoch z praxe sa venovali rozboru 
vzniknutých problémov. Prípady sa týkali tak šikanovania na pracovisku a jej rôznych foriem (mobbing, 
bossing) z pohľadu antidiskriminačnej legislatívy ako aj oznamovaniu protispoločenskej činnosti 
a právnym možnostiam ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Ďalej išlo o predzmluvné 
pracovnoprávne vzťahy z pohľadu antidiskriminačného zákona, otázky diskriminácie ľudí so 
zdravotným postihnutím atď. 
Odborný seminár bol organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 
 
7. 12. 2016, Trnava 
Seminár s interaktívnou prednáškou JUDr. Veroniky Tomoszkovej, Ph.D., vedúcej „Centra pro 
klinické právní vzdělávaní“ Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a čestnej ambasádorky 
Fulbrightovho programu. Interaktívna prednáška bola zameraná na aktuálne otázky klinického 
právneho vzdelávania, najmä na spôsob a formu zavádzania prvkov klinického vzdelávania do 
systému výučby, ako aj sprostredkovanie bohatých poznatkov a zahraničných skúseností s vedením 
právnych kliník na Právnickej fakulte UP v Olomouci. Prednáška bola určená tak pedagógom 
zastrešujúcich výučbu právnych kliník fakulty, ale aj pre tých, ktorí majú záujem skvalitňovať svoj 
výučbový proces aj takouto formou „zážitkového“ učenia.    
 
8. 12. 2016, Trnava 
„Autorské právo, otvorené vzdelávanie a licencie creative commons“, odborný seminár 
organizovaný v rámci riešenia medzinárodného projektu Ústavu práva duševného vlastníctva 
a informačných technológií fakulty o otvorenom vzdelávaní s finančnou podporou Foundation Open 
Society Institute Švajčiarsko. Prednášajúci sa venovali aktuálnym témam z oblasti autorského práva, 
verejných licencií, vyhľadávaniu a šíreniu otvorených (vzdelávacích) zdrojov a praktickým prípadom. 
Seminár bol určený pre študentov a pedagógov fakulty. 
 
Workshopy: 
 
19. 4. 2016, Trnava 
„Ako skúšať právnikov“, Katedra teórie práva a ústavného práva v spolupráci s Veľvyslanectvom 
USA v Bratislave zorganizovala workshop, ktorý bol zameraný na témy ako možnosti uplatnenia 
interaktívnych metód vzdelávania, metodika hodnotenia študentov a reforma vzdelávania na 
právnických fakultách. Workshop viedol významný americký profesor James E. Moliterno, ktorý sa 
špecializuje na právnickú etiku a reformovanie výučby, prednáša právnu etiku, civilný proces 
a profesijné zručnosti na Washington and Lee univerzite v USA. 
 
23. 9. 2016, Trnava 
„Spotrebiteľská arbitráž (východiská a ciele)“, workshop organizovaný Katedrou obchodného 
a občianskeho práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Workshop bol zameraný na 
právne aktuálnu tému s ohľadom na nedávnu podstatnú novelizáciu spotrebiteľskej arbitráže. Na 
workshope bol predstavený manuál pre spotrebiteľov o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, 
ktorého autormi sú členovia katedry. Medzi prednášajúcimi boli odborníci z domáceho prostredia a tiež 
z Českej republiky. 
 
8. 11. 2016, Trnava,  
„Trestné právo v aplikačnej praxi“ - workshop organizovaný Klinikou trestného práva na fakulte. 
Workshop poskytol náhľad na skúsenosti, postrehy a myšlienky pozvaných odborníkov pôsobiacich v 
rôznych oblastiach právnickej praxe (prokuratúra, súdnictvo, advokácia, výkon trestu). Vystúpenia 
účastníkov boli osobitne zamerané na identifikáciu nedostatkov právnej úpravy de lege lata, 
pomenovanie problémov, s ktorými sa prednášajúci stretávajú v rámci svojej aplikačnej praxe, ako aj 
na formulovanie vhodných spôsobov ich riešenia. Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor na to, aby si 
študenti doplnili teoretické vedomosti získané štúdiom na fakulte o poznatky praktického charakteru a 
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aby tak získali pohľad aj na inú, aplikačnú dimenziu trestného práva. Študentom bol v rámci diskusie 
poskytnutý priestor na prezentovanie vlastných myšlienok, názorov a predovšetkým priestor pre 
formulovanie otázok dotýkajúcich sa vybraných oblastí trestného práva. 
Workshop bol organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 
 
20. 12. 2016, Trnava 
„Klinické vzdelávanie na PF TU“, workshop, organizovala fakulta najmä pre supervízorov právnych 
kliník. Témy workshopu bola štruktúra a obsahová náplň klinického vzdelávania, ciele a metódy 
výučby právnych kliník, možnosti organizovania a financovania workshopov a exkurzií v rámci 
klinického vzdelávania, zhodnotenie klinického vzdelávania a diskusia o pokračovaní v rozvoji 
klinického vzdelávania na fakulte.  
 
20. 12. 2016, Trnava 
„Princípy slovenského civilného procesu“, workshop organizovaný Katedrou občianskeho 
a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0505/14. Workshop sa konal pod 
odborným vedením členky katedry JUDr. Kataríny Geškovej, PhD., členky rekodifikačnej komisie,  
ktorá sa  dlhodobo zaoberá  civilným právom procesným, spoluautorka komentára k Občianskemu 
súdnemu poriadku a Civilnému sporovému poriadku. Workshop  bol určený najmä pre doktorandov 
a pedagógov fakulty. 
 
21. 10., 03. 11., 11. 11., 23. 11. 29. 11. a 09. 12. 2016, Trnava  
V priebehu mesiacov október - december 2016 fakulta organizovala pre pedagógov a doktorandov 
fakulty cyklus workshopov pod názvom: „Inovatívne metódy učenia a efektívna komunikácia so 
študentmi“. Lektormi boli: PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Pavol Žilinčík a Mgr. Zuzana Fialová, PhD. 
z mimovládnej organizácie PDCS Bratislava poskytujúcej profesionálne vzdelávacie a facilitačné 
služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, 
občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.  
  
Odborné prednášky: 
 
22. 2. 2016, Trnava 
„Civilný mimosporový poriadok“, odborná prednáška spojená s diskusiou na tému týkajúcu sa 
rekodifikácie občianskeho práva procesného. Prednášajúca JUDr. Romana Smyčková, PhD., členka 
Rekodifikačnej komisie pre OSP, vedúca autorského kolektívu komentára k Civilnému 
mimosporovému poriadku. Organizátor podujatia fakulta a Katedra občianskeho a obchodného práva 
fakulty. Prednáška bola určená študentom a doktorandom fakulty.  
 
2. 3. 2016, Trnava 
„O právnych obyčajach v Afrike“, odborná prednáška katolíckeho misionára z tanzánskej Mbezy 
Johna Paula Ngotty, ktorú organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva.  
 
3. 3. 2016, Trnava 
„Boj proti daňovým únikom. Spolupráca orgánov činných v trestnom konaní s finančnou 
správou SR pri presadzovaní verejného záujmu v oblasti správy daní.“, odborná prednáška plk. 
Ing. Martina Krčmárika, zástupcu riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry. Odborná prednáška, určená 
najmä študentom, sa venovala otázkam spolupráce orgánov činných v trestnom konaní s finančnou 
správou SR pri presadzovaní verejného záujmu v oblasti správy daní. Organizátor Katedra správneho 
práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty. 
 
9. 3. 2016, Trnava 
„Štátne občianstvo z pohľadu medzinárodného práva“, odborná prednáška JUDr. Metoda 
Špačeka, PhD. pre študentov venujúca sa aktuálnym problémom štátneho občianstva, organizovaná  
Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. 
 
9. 3. 2016, Trnava 
„Právo a životná prax Moslimov“, odborná prednáška predsedu Islamskej nadácie na Slovensku p. 
Mohamada Safwana Hasnu určená najmä pre študentov fakulty. Organizátor fakulta a Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty. 
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17. 3. 2016, Trnava 
„Kontrola a verejná správa. Kontrolné štandardy a kontrolná činnosť NKÚ SR vo vzťahu 
k verejnej správe.“, odborná prednáška predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Karola 
Mitríka, organizovaná najmä pre študentov Katedrou správneho práva, práva životného prostredia 
a finančného práva fakulty.  
 
31. 3. 2016, Trnava 
Katedra občianskeho a obchodného práva spoločne so študentskou organizáciou ELSA Trnava 
zorganizovali pre študentov a pedagógov fakulty dve odborné prednášky zahraničných lektorov. 
Prednáška p. Sebastiana Mocka z nemeckej Univerzity v Hamburgu na tému: „One Share One Vote 
– Shareholders Democracy and Its Limits“ a p. Corrada Malbertiho z talianskej Univerzity v Trente 
na tému „The Recent Evolution of the One-Tier and the Two-Tier Board Structures in the 
European Context“.  
 
6. 4. 2016, Trnava 
„Mao a Buddha: Vzťah štátu a náboženstva v Číne“, odborná prednáška pre študentov a 
pedagógov, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody. Prednášajúci doc. Mgr. 
Martin Slobodník, PhD., popredný slovenský sinológ a tibetológ. 
 
6. 4. 2016, Trnava 
„Diplomatické a konzulárne právo v praxi“, odborná prednáška bývalého konzula SR v Kanade 
JUDr. Martina Bartoňa. Prednášku organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 
fakulty v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  
 
7. 4. 2016, Trnava 
„Civilný sporový poriadok“, odborná prednáška doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., predsedu 
rekodifikačnej komisie pre OSP. Prednášku organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva 
pre študentov, doktorandov a pedagógov fakulty.  
 
11. 4. 2016, Trnava 
„Zaistenie osôb na účely trestného konania“, odborná prednáška spojená s diskusiou. 
Prednášajúci sudca Okresného súdu v Trnave JUDr. Rastislav Kresl. Organizátor Katedra trestného 
práva a kriminológie fakulty. 
 
12. 4. 2016, Trnava 
„25 Years of Transformation of Polish Economy – Advantages and Disadvantages“ odborná 
prednáška, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva v spolupráci 
s ELSA Trnava. Prednášajúca p. Daria Kostecka – Jurczyk, Univerzita Wroclav, Poľsko.  
 
28. 4. 2016, Trnava 
„Štátoprávne systémy Blízkeho východu“, odborná prednáška Mgr. Emíre Khidayer, PhD., 
spisovateľky, diplomatky, odborníčky na arabistiku a islamistiku. Podujatie organizoval Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty najmä pre študentov a doktorandov fakulty. 
 
2. 5. 2016, Trnava 
„Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy 
vojnové“, odborná prednáška JUDr. Adriána Caka, odborníka z aplikačnej praxe a advokáta, ktorú 
organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty.  
 
2. 6. 2016, Trnava 
„Harmonization of Ukrainian Civil Procedural Law to EU standards: problems and 
perspectives“, odborná prednáška Mgr. Kateryny Gychky z Podkarpatskej národnej univerzity Vasyla 
Stefanyka v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. Po prednáške nasledovala diskusia o Ukrajine a jej 
právnom poriadku. Organizátorom bola Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty.  
 
25. 10. 2016, 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. Ing. Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva SR na tému „Aktuálne otázky poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike“ a prednáška JUDr. Marice Pirošíkovej, 
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zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva na tému „Ochrana práv detí v kontexte 
rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva“. 
 
7. 11. 2016, Trnava  
„Právno-aplikačné otázky výkonu samosprávy“, odborná prednáška primátora mesta Brezna 
JUDr. Tomáša Abela, PhD. Prednášku organizovala Katedra správneho práva, práva životného 
prostredia a finančného práva fakulty pod záštitou dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, 
PhD. 
Odborná prednáška bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 
 
10. 11. 2016, Trnava  
„Spravodajská služba slúži dobrej správe štátu“, odborná prednáška námestníka riaditeľa 
Slovenskej informačnej služby plk. JUDr. Tomáša Rulíška, PhD. Organizátorom prednášky bola  
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty.  
Odborná prednáška bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 
 
29. 11. 2016, Trnava  
„Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.“, 
odborná prednáška JUDr. Marice Pirošíkovej, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské 
práva, MS SR. Prednáška spojená s diskusiou bola určená študentom, doktorandom a pedagógom 
fakulty. Organizátor prednášky Katedra občianskeho  a obchodného práva fakulty.  
 
Simulovaný súdny spor:  
 
13.4.2016, Trnava 
„Rímskoprávny Moot Court: fakultné kolo“  - Katedra rímskeho a cirkevného právo v spolupráci so 
študentskou organizáciou ELSA usporiadala fakultné kolo simulovaného sporu v rímskom práve. 
 
25. – 26. 4. 2016, Trnava 
„International Asylum Law Moot Court Competition 2016“ – „Simulovaný súdny spor v azylovom 
práve 2016“. Toto medzinárodné podujatie sa na pôde fakulty konalo už po druhý raz. Zúčastnilo sa 
ho desať tímov z Českej republiky, Belgicka, Holandska, Slovenska, Poľska, Slovinska a Ukrajiny. 
Študenti si vyskúšali argumentovať v prípade žiadateľky o azyl zo Sýrie, zadržanej vo fiktívnej 
európskej krajine, ktorá má byť deportovaná do Turecka. Príbeh tak veľmi pripomínal súčasnú 
politickú a právnu situáciu v EÚ a študenti tak mali možnosť pracovať s reálnymi argumentmi. 
Medzinárodný simulovaný spor zorganizovala Liga za ľudské práva v spolupráci s fakultou, 
Veľvyslanectvom USA a Kanady v SR.  
 
27.4.2016, Trnava 
„Medzinárodný Rímskoprávny Moot Court“ - po fakultnom kole sa konal medzinárodný simulovaný 
súdny spor organizovaný študentskou organizáciou ELSA pod odborným vedením členov Katedry 
rímskeho a cirkevného práva 
 
12.5.2016, Trnava 
„Simulované rozhodcovské konanie 2016“ – fakultný simulovaný súdny spor v oblasti 
rozhodcovského konania zorganizovala ELSA pre študentov fakulty pod gesciou Katedry občianskeho 
a obchodného práva. 
 
Iné:  
 
23. 2. 2016 
V priestoroch fakulty sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Výstava o právach vyplývajúcich 
z občianstva v EÚ“, ktorú v spolupráci s Katedrou medzinárodného a európskeho práva organizovalo 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Výstava bola umiestnená počas letného semestra 
v priestoroch budovy fakulty. Výstava mala putovný charakter, pozostávala zo 16 informačných 
panelov, pričom ich obsah Zastúpenie EK na Slovensku prispôsobilo podmienkam na Slovensku.  
 
6. 4. 2016, Trnava 
„Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave“, prvé stretnutie 
absolventov fakulty. Súčasťou programu bola projekcia filmu „Srbský právnik“ a diskusia s bývalou 
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študentkou PF TU Alexandrou Kubizniakovou z občianskeho združenia Človek v ohrození, ktorú 
moderoval taktiež bývalý študent PF TU Roman Juraško. Prvé stretnutie absolventov splnilo hneď dva 
ciele. Na jednej strane to bola dobrá príležitosť pre nadviazanie či udržanie kontaktov medzi bývalými 
(i súčasnými) študentmi a učiteľmi fakulty, na strane druhej, keďže súčasťou stretnutia bola aj odborná 
diskusia, to bola príležitosť pre zamyslenie sa nad vážnymi problémami, s ktorými sa právnici musia 
vyrovnať, a pre ktoré neprávnici častokrát ani nemajú pochopenie. Odborný rozmer podujatia 
podčiarkla prednáška A. Kubizniakovej o jej práci v tíme Medzinárodného trestného tribunálu pre 
bývalú Juhosláviu a projekcia filmu Srbský právnik. 
 
9.4.2016, Dobrá voda 
„Právnici na horách“ – študentská organizácia ELSA spolu s dekankou fakulty zorganizovali túru na 
hrad Dobrá voda.  
 
22. 4. 2016, Plavecké Podhradie  
„Plavecký hrad ťa potrebuje!“ – študentská organizácia ELSA spolu s dekankou fakulty 
zorganizovala teambuildingovú aktivitu spočívajúcu v úprave okolia zrúcaniny Plaveckého hradu 
určenú tak pre študentov, ako aj zamestnancov fakulty. 
 
12. 5. 2016, Trnava 
„Cesta do hlbín štúdia práva“ – fakulta s cieľom verejnosti predstaviť výučba práva zorganizovala 
stáž pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej pedagógovia fakulty sprostredkovali základné 
informácie z jednotlivých právnych odvetví.  
 
5. – 20. 5. 2016 
Na pôde fakulty sa konalo pokračovanie putovnej výstavy „Advokácia včera a dnes“, ktorej 
gestorom je Slovenská advokátska komora. Cieľom výstavy je informovať v jednotlivých regiónoch 
Slovenska o histórii a súčasnosti advokácie.  
 
18.10.2016 
„Exkurzia študentov“ - návšteva zariadenia núdzového bývania pre ženy – Jozefínum Dobrota sv. 
Alžbety v Dolnej Krupej, kde sa študenti mohli oboznámiť s príbehmi žien (matiek), ktoré sa stali 
obeťami domáceho násilia, špeciálneho výchovného zariadenia  - Reedukačné centrum Trstín, a 
Detského domova v Seredi.   
 
9. 11. 2016  
V rámci vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou „1956 Rok maďarskej slobody“ bola 
v priestoroch fakulty otvorená výstava „1956 – Za slobodu a nezávislosť“, ktorá bola prístupná 
všetkým členom a návštevníkom  do konca roka 2016. 
 
5.12.2016, Trnava 
„Dobrovoľníctvo v súčasnosti“ - odborné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva, 
v rámci ktorého bol predstavený dokument o Antonovi Srholcovi autorkou Mgr. Alenou Čermákovou, 
spojený s diskusiou. 
 
13.- 14.12.2016 
„Seminár k zvyšovaniu odborných a osobnostných zručností právnych profesií pri ochrane 
práv detí a exkurzia“ - pre študentov JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. ako vyučujúci Kliniky 
ochrany práv detí zabezpečil v Inštitúte vzdelávania, Ministerstvo spravodlivosti SR seminár, ktorý na 
druhý deň pokračoval prednáškou na tému Ochrana práv detí v rozhodovacej činnosti súdu 
a následne študenti navštívili detský domov Ilava Klobušice. 
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III. INFORMÁCIE O  POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 
1 Charakteristika a organizácia štúdia 

 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta v roku 2016 poskytovala v rámci kreditového 

systému štúdia vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch študijných programov v študijnom odbore 
právo, a to v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe. 

Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia pozostáva z 
povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súlade s cieľmi kreditového systému štúdia 
je koncipovaný tak, aby mal študent počas semestra okrem škály povinných predmetov aj širokú 
možnosť výberu predmetov povinne voliteľných a výberových. Je tým študentovi daná možnosť, aby si 
vybral predmety, o ktoré má najväčší záujem, a tak ovplyvňoval svoj profil. V roku 2016 poskytoval 
bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 78 povinne voliteľných predmetov a 43 
výberových predmetov.  

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov v 
cudzom jazyku, v roku 2016 ponúkala 22 povinne voliteľných a výberových predmetov vyučovaných v 
cudzom jazyku. Ide o predmety vyučované v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Študenti 
môžu tiež absolvovať výučbu piatich povinných predmetov v anglickom jazyku, a to Medzinárodné 
právo verejné I a II, Európske právo I a II a Medzinárodné právo súkromné. Fakulta pre študentov 
zabezpečuje aj výučbu anglického jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka. 

Fakulta má záujem úzko prepájať výučbu študentov s praktickou aplikáciou vzdelania, a preto 
podporuje aj realizáciu predmetov formou právnych kliník. Viac ako desaťročie rozvíja a v študijných 
programoch bakalárskeho a magisterského štúdia zabezpečuje niekoľko druhov takýchto na prax 
orientovaných kliník. V roku 2016 sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia realizovali 
nasledovné právne kliniky: Právna klinika pre komunity I, II, III a IV, Právna klinika azylového práva I a 
II, Klinika práva verejného obstarávania Európskej únie, Klinika súťažného práva Európskej únie 
a Klinika spotrebiteľského práva. 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.  

V roku 2016 fakulta, uvedomujúc si potrebu kladenia stále väčšieho dôrazu prepojenia 
vzdelávania na prax, okrem posilnenia prednášok odborníkov z praxe, výrazne rozšírila okruh 
predmetov vyučovaných formou právnych kliník. Do výučby bola zavedená Klinika kolektívneho 
vyjednávania, Klinika spravodajských služieb, Klinika racionálneho rozhodovania, Klinika ochrany 
zamestnancov, Klinika antidiskriminačného práva, Klinika medzinárodnoprávnej ochrany detí, Klinika 
ochrany práv detí, Klinika práva verejného obstarávania, Klinika negociácií zmlúv, Klinika 
penitenciárnej starostlivosti, Klinika občianskeho práva, Klinika ochrany spotrebiteľa, Klinika 
obchodného práva, Klinika trestného práva, ako aj Právna klinika občanov mesta Trnava. Výučba 
kliník je ponúkaná študentom všetkých rokov štúdia, a to aj študentom externého štúdia. Na jej výučbe 
participujú viacerí odborníci z praxe a súčasťou výučby sú aj rôzne exkurzie (napr. návšteva väznice, 
reedukačného centra, detského domova, notárskeho úradu, účasť na súdnom pojednávaní a pod.). 
Pre potreby klinického vzdelávania bola vytvorená na stránke fakulty samostatná zložka, v rámci ktorej 
študenti nájdu všetky informácie o výučbe jednotlivých kliník.  
 
 
1.1 Bakalársky študijný program 
 

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

V roku 2016  (v zimnom semestri) sa začal v prvom roku štúdia realizovať novo akreditovaný 
trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia a štvorročný bakalársky študijný program 
v externej forme štúdia a zároveň v druhom a treťom roku štúdia dobiehal pôvodný trojročný študijný 
program v bakalárskom študijnom programe v dennej i externej forme štúdia. 
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1.2 Magisterský študijný program 
 

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

V roku 2016 (v zimnom semestri) sa začal v prvom roku štúdia realizovať novo akreditovaný 
dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia a trojročný magisterský študijný 
program v  externej forme štúdia, taktiež v druhom a treťom roku štúdia zároveň dobiehal dvojročný 
magisterský študijný program v dennej i externej forme štúdia.    
 
1.3 Doktorandský študijný program  
 

V roku 2016 (v zimnom semestri) sa začal v prvom roku štúdia uskutočňovať novo 
akreditovaný trojročný doktorandský študijný program v dennej forme štúdia a štvorročný 
doktorandský študijný program v externej forme štúdia. Zároveň v druhom a treťom roku štúdia 
dobiehal aj trojročný doktorandský študijný program v dennej a externej forme štúdia. 

V roku 2016 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v štyroch odboroch štúdia, a to v odbore 
Teória a dejiny štátu a práva (3.4.2), v odbore Ústavné právo (3.4.3), v odbore Pracovné právo (3.4.6) 
a v odbore Trestné právo (3.4.7). 

 
 

2 Študenti a ich štruktúra 
 

V  roku 2016 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom 1 015 študentov, 
a to 737 študentov v dennej forme štúdia a 278 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 
stavu ku dňu 31.10. 2016. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je 
prístupné: http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/uradna-vyveska/studijny-poriadok.  

 

2.1   Bakalársky študijný program – študijný odbor právo 

 

V roku 2016 na fakulte študovalo 571 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 
441 študentov v dennej forme štúdia a 130 študentov v externej forme štúdia.  

 

Graf. č. 1 – Počty študentov v trojročnom bakalárskom študijnom programe 
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Zo štúdia bolo počas roka 2016 vylúčených pre neprospech 73 študentov, z toho 53 študentov 
dennej formy štúdia a 20 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 21 študentov dennej 
formy štúdia a 25 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušilo 20 študentov 
dennej formy štúdia a 18 študentov externej formy štúdia. 

 

Tab. č. 1 – Iné ukončenie štúdia v roku 2016 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 53 21 20 

Externé 20 25 18 

Spolu 73 46 38 

V roku 2016 štúdium úspešne ukončilo spolu 174 študentov bakalárskeho študijného programu, z 
toho 131 študentov dennej formy štúdia a 43 študentov externej formy štúdia. 

 

2.2    Magisterský študijný program - študijný odbor právo 

 

V roku 2016 na fakulte študovalo 371 študentov magisterského študijného programu, z toho 278 
študentov v dennej forme štúdia a 93  študentov v externej forme štúdia.  

 

Graf. č. 2 – Počty študentov v dvojročnom magisterskom študijnom programe 
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Tab. č. 2 – Iné ukončenie štúdia v roku 2016 

  Vylúčenie Zanechanie Prerušenie 

Denné 3 6 3 

Externé 8 9 5 

Spolu 11 15 8 

Štúdium v roku 2016 úspešne ukončilo spolu 200 študentov, z toho v dennej forme štúdia 139 
študentov a v externej forme štúdia 61 študentov.  

 

2.3   Doktorandský študijný program  

 

V roku 2016 študovalo na fakulte celkom 18 doktorandov v dennej forme štúdia a 55 
doktorandov v externej forme štúdia, spolu 73 doktorandov.  

V priebehu roka 2016 štúdium prerušilo 5 študentov v externej forme štúdia, 1 študent externej 
formy štúdia zanechal štúdium, 2 študenti v externej forme štúdia boli vylúčení pre nesplnenie 
podmienok a 2 študenti v dennej forme štúdia neskončili v stanovenom termíne. 

V roku 2016 sa na fakulte uskutočnilo 19 obhajob dizertačných prác, z toho 4 obhajoby 
doktorandov dennej formy štúdia.  

Tab. č. 3– Prehľad absolventov obhajob dizertačných prác 

Absolventi doktorandského štúdia 
rok 2011

rok 
2012/2013

rok 2014 rok 2015 rok 2016

Teória a dejiny štátu a práva 6 9 4 3 4 

Pracovné právo 5 4 11 8 6 

Trestné právo 0 10 13 9 9 

Spolu 11 23 28 20 19 

Dizertačnú skúšku v roku 2016 vykonalo 15 doktorandov, z toho šiesti doktorandi v dennej 
forme štúdia.  

Tab. č. 4– Prehľad dizertačných skúšok 

Dizertačné skúšky 
rok 2011

rok 
2012/2013

rok 2014 rok 2015 rok 2016 

Teória a dejiny štátu a práva 9 2 3 4 7 

Pracovné právo 8 11 0 6 3 

Trestné právo 5 21 8 6 5 

Spolu 22 34 11 16 15 
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2.4   Rigorózne skúšky  

 

V  roku 2016 bolo prijatých 132 prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu odovzdalo 165 
uchádzačov. Celkovo 148 uchádzačov vykonalo rigoróznu skúšku, ktorá sa skladala z dvoch na seba 
bezprostredne nadväzujúcich častí, teda obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky zo študijného 
predmetu a súvisiaceho študijného predmetu. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky bol 
absolventom udelený akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).  

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 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3   Akademická mobilita študentov 

 
ERASMUS+ 

Medzinárodná kooperácia fakulty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rámci programu 
ERASMUS+ poskytla možnosť našim študentom študovať v zahraničí a tiež študentom zo zahraničia 

Absolventi rigoróznych 
skúšok – oblasť 
zamerania 

rok 2011 
rok 

2012/2013
rok 2014 rok 2015 rok 2016 

Občianske právo 3 6 17 32 22 

Obchodné právo 18 8 45 40 49 

Pracovné právo 4 7 6 2 7 

Trestné právo 14 27 61 46 55 

Správne právo 4 3 4 6 5 

Medzinárodné právo 1 4 2 6 8 

Ústavné právo 0 3 0 5 0 

Dejiny štátu a práva 2 4 8 2 1 

Rímske právo 0 0 0 1 1 

Teória štátu a práva 4 0 0 1 0 

Spolu 50 62 143 141 148 
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študovať na našej fakulte aj počas roka 2016. Taktiež fakulta ponúka študentom aj študijné pobyty na 
univerzite F. M. Dostojevského v Omsku v Ruskej federácii. 

Od začiatku kalendárneho roka 2016 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 34 
našich študentov, z toho 14 sa vrátilo z mobilít najneskôr do skončenia februára v rámci ukončenia 
zimného semestra akademického roka 2015/2016, 5 z nich študovalo výlučne počas letného semestra 
akademického roka 2015/16, 15 študovalo počas zimného semestra akademického roka 2016/2017. 

Na našej fakulte študovalo 10 zahraničných študentov počas roka 2016 – počas letného 
semestra akademického roka 2015/2016 1 študent z Turecka, 1 študentka z Ukrajiny, 1 študentka 
z Ruskej federácie, počas zimného semestra akademického roka 2016/2017 3 študenti z Malty, 1 
študent z Talianska a 1 z Francúzska, 1 študent z Ruskej federácie a 1 študent z Talianska študovali 
aj v letnom aj v zimnom semestri. 

 

4     Prijímacie konanie 

 

4.1 Bakalársky študijný program 

 

Do prijímacieho konania sa v roku 2016 prihlásilo 357 uchádzačov na dennú formu štúdia a 87 
uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2016/2017.  

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

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium do 
akademického roka 2016/2017 celkom 345 uchádzačov v bakalárskom študijnom programe, z toho 
272 uchádzačov na dennú formu štúdia a 73 uchádzačov na externú formu štúdia.  

 

Tab. č. 6 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Počet uchádzačov  

Prijatí 345 

Neprijatí 99 

Spolu 444 
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Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutia dekanky fakulty boli v súlade so zákonom, 
vnútornými predpisomi univerzity a fakulty a s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o 
VŠ, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 236 študentov, z toho 173 študentov do dennej 
formy štúdia a 63 študentov do externej formy štúdia.  

 

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 160 uchádzačov na dennú formu štúdia a 46 uchádzačov 
na externú formu štúdia.  

Na základe výsledkov prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v magisterskom 
študijnom programe celkom 202 uchádzačov, z toho 157 uchádzačov na dennú formu štúdia a 45 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

 

Tab. č. 7 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Denná forma Externá forma 

Prijatí 157 45 

Neprijatí 3 1 

Spolu 160 46 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 184 študentov, z toho 146 študentov do dennej formy 
štúdia a 38 študentov do externej formy štúdia.  

 

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, 
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 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 2016 prihlásilo 44 
uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2016/2017. Na základe výsledkov tohto 
prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe 24 
uchádzačov, z toho 5 uchádzačov na dennú formu štúdia a 19 uchádzačov na externú formu štúdia.  

 

Tab. č. 8 – Počet prijatých a neprijatých uchádzačov 

  Denná forma Externá forma 

Prijatí 5 19 

Neprijatí 16 4 

Spolu 21 23 

Na dennú formu štúdia sa zapísali 5 študenti, na externú formu štúdia 18 študentov.  

 

 

5    Absolventi vysokoškolského štúdia 

 

V roku 2016 štúdium úspešne ukončilo spolu 174 študentov bakalárskeho študijného programu, z 
toho 131 študentov dennej formy štúdia a 43 študentov externej formy štúdia. 

V magisterskom študijnom programe štúdium v  roku 2016 úspešne ukončilo spolu 179 študentov, 
z toho v dennej forme štúdia 139 študentov a v externej forme štúdia 40 študentov. 

 V rámci doktorandského študijného programu v roku 2016 na fakulte po obhajobe dizertačnej 
práce úspešne ukončilo štúdium 19 doktorandov, z toho 4 obhajoby doktorandov dennej formy štúdia 
a 15 doktorandov externej formy štúdia. 

 

 

6 Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

 
Fakulta si osobitne cení študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ako aj študentov, 

ktorí svojimi ďalšími aktivitami vynikajú spomedzi celej študentskej obce a reprezentujú týmto 
spôsobom fakultu. Bc. Petra Lukáčiková a Bc. Dominik Fabian, študenti 2. roka denného 
magisterského štúdia, sa umiestnili na 2. mieste medzinárodnej súťaže Moot court z práva Evropské 
unie, ktorá sa konala dňa 2. decembra 2016 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe pod 
záštitou Českej společnosti pro evropské a srovnávací právo. 
 

Bc. Mária Mikulašková  a Bc. Michaela Vieriková, študentky 1. roka denného magisterského 
štúdia, sa ako tím Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave umiestnili na 2. mieste 
v celoslovenskom finále súťaže Simulované rozhodcovské konanie 2016, ktoré sa konalo dňa 12. 5. 
2016 v priestoroch advokátskej kancelárie Allen & Overy Bratislava. 
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Bc. Ivan Janiš, študent 1. roka denného magisterského štúdia, získal osobitné ocenenie 

a poďakovanie veľvyslankyne Českej republiky, pani Lívie Klausovej, za mimoriadne profesionálny 
prístup pri príprave rokovaní ako aj pri samotných priebehoch návštev delegácii štátnych 
predstaviteľov v rámci jeho pôsobenia vo funkcii styčného dôstojníka na Ministerstve zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. 
 

Mário Šimončík, študent 3. roka denného bakalárskeho štúdia, sa zúčastnil na 2. ročníku 
súťaže Moskovský model európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa konal v dňoch 23. – 25. 
novembra 2016 v Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. 
 

Mária Alena Hasáková, študentka 1. roka denného bakalárskeho štúdia, sa zúčastnila v rámci 
študijného pobytu na Univerzite F. M. Dostojevského v Omsku na odbornej študentskej súťaži 
v právnej oblasti Omský medzinárodný model OSN 2016. 
 

Michal Slamka, študent 3. roka denného bakalárskeho štúdia, sa umiestnil na 5. mieste na 
Univerzitných majstrovstvách sveta v športovej streľbe 2016, ktoré sa konali v dňoch 14. 9. – 18. 9. 
2016 v Poľsku a na 10. mieste vo Svetovom pohári v športovej streľbe, ktorý sa konal v dňoch 20. 6. – 
29. 6. 2016 v Baku.  
 

Študenti fakulty Bc. Pavlína Čapkovičová, Bc. Petra Lukáčiková, Bc. Dominik Fabian a Peter 
Gombala sa zúčastnili na jesennej škole práva na tému „Právna regulácia politiky v Európe“, ktorá sa 
konala v dňoch 11. – 19. novembra 2016 v Piešťanoch pod záštitou Ústavu štátu a práva SAV. 
 
 

7 Ocenenie študentov v rámci vysokej školy 

 
Dňa 15. marca 2016 sa uskutočnil deviaty ročník vedeckej študentskej konferencie. Celkovo 

sa ho zúčastnilo 27 študentov. Súťažilo sa v štyroch sekciách, konkrétne v sekcii medzinárodného 
a európskeho práva, v sekcii občianskeho, pracovného a obchodného práva, v sekcii správneho, 
trestného práva a kriminológie a napokon v sekcii teórie práva, ústavného práva a rímskeho práva. 
Študenti, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach boli ocenení motivačnými štipendiami.  

Aj v roku 2016 udelila fakulta motivačné štipendium študentom za najlepšie bakalárske 
a diplomové práce. Ocenenie dekanky získali štyria absolventi magisterského štúdia a osem 
absolventov bakalárskeho štúdia.  
 

Za dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov počas celého štúdia a za celkový výsledok 
absolvovaného magisterského štúdia s hodnotením „prospel s vyznamenaním“ boli v roku 2016 
ocenení dvaja absolventi denného magisterského štúdia: Bc. Annamária Ondrejičková a Bc. Vojtech 
Milošovič. 
 

Dňa 12. mája 2016 sa konalo fakultné kolo súťaže Simulované rozhodcovské konanie. Na 
prvom mieste sa umiestnili študentky Bc. Mária Mikulašková a Bc. Michaela Vieriková. Obe postúpili 
do celoslovenského finále tejto súťaže, v ktorej sa umiestnili na druhom mieste.  
 

Študenti fakulty mali možnosť overiť si svoje znalosti z rímskeho práva na fakultnom kole 
súťaže Rímskoprávny Moot Court, ktoré sa konalo dňa 13. apríla 2016. Na prvom mieste sa 
umiestnilo družstvo študentov v zložení Frederik Šiška, Juraj Valentovič a Erik Zliechovský. Uvedení 
študenti postúpili do medzinárodného kola tejto súťaže, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2016 na pôde 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
 

V dňoch 25. a 26. apríla 2016 sa uskutočnila na fakulte medzinárodná študentská súťaž 
v simulovanom súdnom spore  z azylového práva, ktorá bola venovaná problematike utečencov. Za 
účasť na tejto súťaži boli ocenení  študenti denného magisterského štúdia: Bc. Juraj Marček, Bc. 
Marián Mészáros, Bc. Zuzana Podstrelená a Bc. Katarína Galajdová. 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 

Učitelia fakulty sa významne podieľali na realizácii Univerzity tretieho veku, ktorú zabezpečuje 
univerzita. Ohlasy na výučbu práva sú pozitívne a často zaznievajú  požiadavky na jej rozšírenie. 

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2016 fakulta 
ponúkla študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. Záujem vyvolalo aj 
organizovanie „Intenzívneho kurzu prípravy na prijímacie skúšky“. Pozitívny ohlas na tento 
semestrálny kurz vyvolal potrebu uskutočniť ešte jeden intenzívny päťdňový kurz. Tento sa uskutočnil 
týždeň pred prijímacím konaním.  

 

 

V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 
VYSOKEJ ŠKOLY 

 
 V roku 2016 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali celkom na 
riešení 44 výskumných projektoch, z toho na troch projektoch na medzinárodnej úrovni, štyroch 
projektoch financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), ôsmich 
projektoch základného výskumu Vedeckej edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu  SR (ďalej len VEGA) a dvadsiatich deviatich inštitucionálnych projektoch. 
 V roku 2016  bola fakulte pridelená dotácia z vyššie uvedených projektov vo výške 
215.039,25EUR. 
 
  
1 Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
 

1. 1    Projekty APVV 
 

 V roku 2016 boli vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty zapojení do riešenia štyroch 
projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. V rámci verejnej výzvy VV2012 
bola agentúrou poskytnutá dotácia na riešenie dvoch projektov, v rámci Verejnej výzvy VV 2014 na 
jeden projekt a v rámci Verejnej výzvy VV 2015 taktiež na jeden projekt.   
 Na riešenie APVV projektov bola  fakulte  v roku 2016 pridelená dotácia vo výške 139.860 
EUR. 
 V roku 2016 bolo do riešenia APVV projektov zapojených celkovo 31 vedeckopedagogických 
zamestnancov. Do riešenia APVV projektov bolo zapojených 5 študentov doktorandského štúdia.  
 
a)   Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2012: 
1.  
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 – 12/2016: 139.888EUR 
Z toho dotácia na rok 2016: 42.101EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
2.  
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 – 12/2016: 123.506EUR 
Z toho dotácia na rok 2016: 32.006EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
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b)   Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 
3.  
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 za obdobie 07/2015-12/2016: 62.395EUR 
Z toho dotácia na rok 2016: 42.381EUR 
Riešiteľský kolektív: 10 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
c)   Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2015 
4. 
Názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca  
Číslo projektu: APVV-15-0066 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 
Pridelená dotácia na rok 2016: 23.372EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
  
 V roku 2016 nebolo ukončené riešenie žiadneho z projektov APVV a všetky štyri projekty 
pokračujú v riešení aj v nasledujúcom roku. 
  
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2016 boli  fakultou predložené tri nové návrhy na 
riešenie projektov, ktoré sú v štádiu hodnotenia. 
 
 

1.2   Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 
 

 V roku 2016 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia ôsmich VEGA projektov. 
VEGA MŠ VVaŠ SR pridelila dotáciu na riešenie jedného projektu so začiatkom riešenia v roku 2013, 
troch projektov so začiatkom riešenia v roku 2014, dvoch projektov so začiatkom riešenia v roku 2015 
a dvoch projektov so začiatkom riešenia v roku 2016.  
 Na riešenie VEGA projektov bola j fakulte  v roku 2016 pridelená dotácia vo výške 44.256 EUR. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo v roku 2016 celkovo zapojených 45 riešiteľov. Členmi 
riešiteľských kolektívov boli aj 4 študenti doktorandského štúdia.  
 V roku 2016 bolo ukončené riešenie troch VEGA projektov a päť projektov pokračuje v riešení 
aj v roku 2017.  

 
a) projekty so začiatkom riešenia v roku 2013 
1. 
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 na rok 2016: 5.006EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2014 
2. 
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 na rok 2016: 4.136EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
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3. 
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 na rok 2016: 4.030EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
4. 
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 na rok 2016: 9.516EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
5. 
Názov projektu: Právne postavenie Židov na území 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: prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2016: 2.985EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
6. 
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 2016: 5.534EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
d) projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
7. 
Názov projektu: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych 
vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0203/16 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr.Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2016: 8.289EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a dvaja študenti doktorandského štúdia 

 
8. 
Názov projektu: Financovanie cirkví a náboženských spoločností 
Číslo projektu: 1/0254/16  
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2016: 4.760EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 

 

 V rámci výzvy zverejnenej VEGA MŠVVaŠ SR bolo v roku 2016 predložených desať nových 
návrhov na riešenie VEGA projektov so začiatkom riešenia v roku 2017, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
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2 Projekty na medzinárodnej úrovni  
 

Vedeckí a pedagogickí zamestnanci boli v roku 2016 zapojení do riešenia troch projektov na 
medzinárodnej úrovni, z toho v jednom projekte v pozícii hlavného riešiteľa a v dvoch projektoch 
v pozícii partnera. V roku 2016 fakulta v pozícii hlavného riešiteľa získala dotáciu od nadácie 
Foundation Open Society Institution, Švajčiarsko vo výške 30.923,25EUR.  
 Do riešenia medzinárodných projektov boli zapojení 2 zamestnanci fakulty.  
     
1. 
Názov projektu: Open Eduation in Slovakia: Benefits for Education 
Obdobie riešenia: 01/05/2016 – 31/12/2016 
Číslo projektu: OR2016-27650 
Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution Švajčiarsko 
Finančná dotácia: 30.923,25EUR 
 
2. 
Názov projektu: School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine 
Obdobie riešenia: 12/07/2016 – 31/10/2016 
Číslo zmluvy: 11610152 
Hlavný riešiteľ: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Ivano-Frankivsk, Ukraina 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund  
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 
Partneri projektu: Karlova Univerzita Praha, Česká republika, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká 
republika, Univerzita v Szegede, Maďarsko, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Poľsko a 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, ktorú na konferencii v Ivano-Frankivsku usporiadanej 
v rámci riešenia projektu zastupovala JUDr. Števulová z Ligy pre ľudské práva.  
 
3. 
Názov projektu: V International CopyCamp Conference 
Obdobie riešenia: rok 2015-2016 
Číslo zmluvy: 21520238 
Hlavný riešiteľ: Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 
Partneri projektu: ZIPSEE Cyfrowa Poľsko, Google, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
zastúpená  JUDr.Antonom Škrekom, PhD., ktorý sa aktívne zúčastnil na konferencii organizovanej 
v rámci riešenia projektu, konanej vo Waršawe v dňoch 27.-28.10.2016.   
  
 V roku 2016 bolo ukončené riešenie všetkých troch medzinárodných projektov.  
 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci  fakulty v priebehu roka 2016 aktívne vyhľadávali možnosti 
zapojenia sa do riešenia medzinárodných projektov. V rámci výziev zverejnených Medzinárodným 
vyšehrádskm fondom Právnická fakulta potvrdila účasť na riešení projektov predkladaných Univerzitou 
v Pécsi, Maďarsko a  Masarykovou univerztiou v Brne, Česká republika, avšak predložené návrhy 
v rámci hodnotiaceho procesu neboli odsúhlasené na financovanie. 

  Fakulta ako hlavný cezhraničný partner za Slovenskú republiku potvrdila účasť na riešení 
projektu predkladaného Masarykovou univerzitou v Brne v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ s názvom 
Start up, ktorý je v štádiu posudzovania. 
 
 
3 Výskumná činnosť nepodporená z grantov 
 

Inštitucionálne projekty fakulty 

 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2016 boli vedeckopedagogickí zamestnanci  fakulty 
aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2016 bolo celkovo riešených 
dvadsať deväť inštitucionálnych výskumných projektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
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predstavuje nárast o tri projekty. Z uvedeného počtu  bolo štrnásť nových projektov so začiatkom 
riešenia v roku 2016. Do riešenia tohto typu projektu bolo zapojených 36 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o  desať riešiteľov. Na riešenie 
žiadneho inštitucionálneho projektu nebola v roku 2016 pridelená finančná dotácia. 

 
 
4 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 aplikačnej praxi, 
keďže výstupy projektov obsahujú výklad či analýzu právneho stavu de lege lata, ponúkajú možné 
riešenia problematických právnych problémov a v neposlednom rade v podobe expertíz slúžia pre 
exekutívne a legislatívne orgány Slovenskej republiky.  
 
 
 
5 Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 

 
 Právnická fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 
 
 
6 Vnútorná grantová schéma univerzity 

 
 
V rámci vnútorného grantového programu Trnavskej univerzity v Trnave je v rámci obdobia 

VIII. 2016- VIII. 2017 riešený grant „Právne vedomie a juvenilná kriminalita v úvahách profesora 
Vojtecha Hatalu“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Kristína Jurišová, dotácia 500 eur; „Poškodený verzus 
obeť v systéme slovenského trestného práva“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Kristína Jurišová, dotácia 
500 eur; a grant „Otázka právneho vzniku prvej ČSR“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Štefan Siskovič, 
PhD., dotácia 500 eur. 
 

V priebehu roka 2016 bolo na fakulte riešených celkom 29 inštitucionálnych výskumných 
projektov, pričom v roku 2016 začalo riešenie štrnástich nových inštitucionálnych projektov. Do 
riešenia tohto typu projektu bolo zapojených 36 vedeckopedagogických zamestnancov. Niektoré boli 
zo strany fakulty finančne podporené formou organizačného zabezpečenia. 
 

 

VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 

  
V súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave v roku 

2016 patrí 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. 

 

V roku 2016 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť o udelenie 
vedecko-pedagogického titulu docent. Štyri habilitačné konania, ktoré začali v predchádzajúcich 
rokoch, pokračovali aj v roku 2016. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2016 plynulo päť habilitačných 
konaní, z toho tri habilitačné konania boli v roku 2016 úspešne ukončené udelením vedecko-
pedagogického titulu docent.  

V roku 2016 predsedníčke vedeckej rady fakulty nebola doručená žiadna žiadosť o začatie 
vymenúvacieho konania.   
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V rámci habilitačného konania externého uchádzača Mgr. Janusza Wiśniewského, PhD. 
z Inštitútu práva Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczy v Poľsku v študijnom odbore 3.4.6. 
pracovné právo sa v auguste 2015 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.   

V júni 2015 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky 
fakulty JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. 
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.   

V januári 2016 predniesla habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce odborná 
asistentka fakulty JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 
a práva.  V apríli 2016 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 20. júna 2016 rektorom 
univerzity.   
 V máji 2016 začalo habilitačné konanie odborného asistenta fakulty Mgr. Mareka Káčera, 
PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. V novembri 2016 sa konala habilitačná 
prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. Návrh habilitačnej komisie predložil predseda 
habilitačnej komisie predsedníčke vedeckej rady fakulty na prerokovanie a schválenie vo vedeckej 
rade fakulty, ktorej zasadnutie je plánované v apríli 2017. 
 

Z dôvodu konkretizácie požiadaviek Akreditačnej komisie, poradného orgánu Ministerstva 
školstva, vedy, výskum a športu SR fakulta vo vzťahu k habilitačnému a vymenúvaciemu konaniu 
v apríli 2016 na riadnom zasadnutí vedeckej rady fakulty prerokovala návrh nových „Kritérií na 
získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. V apríli 2016 bol návrh kritérií schválený 
vo vedeckej rade univerzity. Nové Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá 
na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 
nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2016 a sú zverejnené na internetovej stránke fakulty. 

 
 
 

VII.  ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY    
 

V roku 2016 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 72,23 
zamestnancov, z toho 6,24 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 13,83 
s vedecko-pedagogickým titulom docent, 30,68 odborných asistentov s vedecko-akademickou 
hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 0,08 odborných asistentov bez vedecko-
akademickej hodnosti CSc. (alebo akademického titulu PhD.) a asistentov. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkového počtu zamestnancov fakulty 
o 9,72 zamestnancov v prepočítanom počte. 

Najvýraznejšie sa znížil počet vysokoškolských učiteľov o 7,46. Počet výskumných pracovníkov 
sa znížil o 0,15 pracovníka.  

Počet odborných zamestnancov sa v roku 2016 znížil o 0,25 zamestnanca. Počet 
administratívnych zamestnancov sa v roku 2016  znížil o 1,86  zamestnancov.  

 
V roku 2016 bolo na  fakulte  vyhlásených 17 výberových konaní na obsadenie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, z toho tri na obsadenie funkcie profesora, päť na obsadenie funkcie 
docenta a deväť na obsadenie pracovných miest odborných asistentov a asistentov. Na obsadenie 
pracovného miesta sa prihlásilo v priemere 1,3 uchádzača. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej 
zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2016 2,39 roka. 
Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 13 výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 
uvedených uskutočnených výberových konaní, boli v roku 2016 obsadené 4 pracovné miesta bez 
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výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej zmluve 
bola 36%.  

 
Ocenenia pedagógov fakulty 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
V apríli 2016 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Barancovej „Cenu Martina Palkoviča za 
vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“ a ocenenie „Medaila Trnavskej univerzity v Trnave za 
významný prínos pre univerzitu“. V decembri 2016 zástupca Trnavského samosprávneho kraja 
odovzdal prof. Barancovej ocenenie „Pamätná medaila predsedu TTSK“.  
 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
V máji 2016 na základe rozhodnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave bol prof. Blahovi 
udelený titul „doctor honoris causa“ za tvorivú a riadiacu činnosť na poste rektora TU.  
V októbri 2016 udelil dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. Blahovi 
ocenenie „Medaila Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty“ za dlhoročnú podporu 
a spoluprácu s fakultou. 
 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: 

 

JUDr. Marianna Novotná, PhD.   
Od apríla 2016 sa JUDr. Novotná 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: 
 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
S účinnosťou od júna 2016 bola doc. Jurčová ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR menová 
za členku Komisie č. 13 pre ekonomické a právne vedy Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR 
a SAV (VEGA). 
 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  
S účinnosťou od októbra 2016 bola doc. Laclavíková ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
menová za členku Komisie č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia 
Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). 
 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  
Prof. Šimovček bol na základe uznesenia vlády SR z novembra 2016 menovaný za člena Akreditačnej 
komisie, poradného orgánu vlády SR a za predsedu pracovnej skupiny AK SR pre oblasť výskumu 7: 
Právo a medzinárodné vzťahy. 
 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
V októbri 2016 sa doc. Švecová stala členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. 
 
 

VIII.  PODPORA ŠTUDENTOV 
 

a) Sociálne štipendiá 

Sociálne štipendiá, ktoré prispievajú študentom na úhradu nákladov so štúdiom, boli v roku 
2016 vyplatené podľa § 96 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 2016 predstavovala 
sumu 100 610,- EUR. Sociálne štipendium poberalo 86 študentov dennej formy štúdia bakalárskeho 
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a magisterského študijného programu. Celá suma sociálneho štipendia bola vyplatená z prostriedkov 
štátneho rozpočtu. 

 

b) Motivačné štipendiá 

Za vynikajúce plnenie študijných povinností, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 
štúdia, výskumu a v športovej alebo umeleckej činnosti fakulta už pravidelne priznáva svojim 
študentom motivačné štipendiá. Takýmto spôsobom ocenila fakulta svojich študentov, ktorí dosiahli 
úspechy na medzinárodnej, národnej, ale aj fakultnej úrovni aj v roku 2016. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2016 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o VŠ. Motivačné 
štipendiá boli vyplatené v celkovej sume 38 740 EUR, z toho štipendium vyplatené z prostriedkov 
štátneho rozpočtu predstavovalo sumu 34 440 EUR a z vlastných prostriedkov univerzity 4 300 EUR. 
Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 90 študentom v dennej forme štúdia 
bakalárskeho a magisterského študijného programu. Motivačné štipendiá z vlastných prostriedkov 
univerzity boli vyplatené 27 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 

c) Ubytovanie študentov 

Starostlivosť o ubytovanie študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej 
len „univerzita“) prostredníctvom vlastného internátu, zmluvne zabezpečených subjektov v meste 
Trnava a v blízkom okolí. V roku 2016 o ubytovanie požiadalo 132 študentov prvého ročníka všetkých 
študijných programov a 130 študentov vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského študijného 
programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia komisia zriadená na rektoráte univerzity.  

 

d) Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

Fakulta v roku 2016 využívala služby Centra podpory študentov (ďalej len „Centrum“) 
zriadeného na pôde univerzity. Centrum zabezpečuje jednotlivé druhy podpory pre študentov všetkých 
svojich fakúlt. V oblasti psychologického poradenstva je pre študentov fakulty k dispozícii: 
psychologické poradenstvo a psychoterapia, individuálne psychologické poradenstvo, psychologické 
poradenstvo a psychodiagnostika, psychologické poradenstvo a krízová intervencia a psychologické 
poradenstvo a mediácia. Podrobné informácie sú študentom k dispozícii na webovom sídle univerzity: 
http://www.truni.sk/sk/psychologicke-poradenstvo.  

Centrum tiež zabezpečuje podporu študentov so špecifickými potrebami, pričom podrobnosti sú 
študentom prístupné na stránke: http://www.truni.sk/sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami. 
Na pôde univerzity pôsobí univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami a na 
fakulte fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. Fakultným koordinátorom je prof. 
PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 

Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné: 
http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu v tomto Centre právne poradenstvo 
zabezpečujú JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M a 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.    

 

e) Podpora vzdelávania 

Ako už bolo vyššie uvedené, fakulta výraznou mierou podporuje klinické vzdelávanie študentov. 
Okrem toho podporuje tiež intenzívnu osobnú angažovanosť študentov, ktorí si môžu zabezpečiť 
účasť na odbornej stáži aj bez sprostredkovania fakultou a fakulta im túto následne kreditovo ocení. 
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V roku 2016 fakulta zaevidovala 54 stáží. Tieto stáže sa uskutočnili napr. v Kancelárii verejného 
ochrancu práv, v Kancelárii NR SR, v Centre pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, na 
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na Ministerstve spravodlivosti SR, na 
Najvyššom súde SR, na okresných a krajských súdoch, na prokuratúre, v Centre právnej pomoci, 
v advokácii, na obecných úradoch, vo viacerých občianskych združeniach a pod. Osobitne treba tiež 
vyzdvihnúť dlhodobé - trojmesačné stáže organizované v spolupráci s Krajským súdom v Trnave, 
ktorých sa zúčastnilo 20 študentov a pôsobenie šiestich študentov v pozícii styčných dôstojníkov na 
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí počas predsedníctva SR v Rade EÚ. 

       Fakulta si uvedomuje potrebu zvyšovania vedomostí svojich študentov aj v oblasti cudzích 
jazykov. V roku 2016 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykových kurzov 
anglického jazyka, francúzskeho jazyka a jazykového kurzu ruského jazyka.  

Fakulta aj v roku 2016 venovala pozornosť podpore študentov v konzultantskej a poradenskej 
činnosti. Pre potreby študentov má každý vyučujúci počas týždňa konzultačné hodiny, a to najmenej 
v rozsahu dvoch vyučovacích hodín, pričom popri tom vyučujúci poskytujú možnosť študentom 
konzultovať aj elektronickou formou. Priestor na konzultácie využívajú študenti predovšetkým na 
konzultáciu seminárnych a záverečných prác, ako aj na pomoc pri príprave príspevkov na študentskú 
vedeckú konferenciu, prípadne prípravu na študentské súťaže. Prodekan pre vzdelávanie má zároveň 
konzultačné hodiny, počas ktorých rieši študijné, prípadne aj osobné problémy študentov.  

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

 

 

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. 
Informačný profil knižnice je v súlade so študijným programom Právnickej fakulty TU. Je akademickou 
knižnicou a funguje v režime študovne s voľným prístupom k fondu. Hlavným cieľom knižnice je 
informačná podpora vedeckej a pedagogickej činnosti na fakulte. 

 
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. 2016 je 
počet evidovaných knižničných jednotiek 17 366, ročný prírastok za rok 2016 je 1 048 knižničných 
jednotiek, z tohto počtu je 517 záverečných a kvalifikačných prác. 
 
Periodiká 

Knižnica odoberá 58 titulov periodík, z toho 35 zahraničných. Zoznam všetkých periodík, 
dochádzajúcich do knižnice PF TU je dostupný prostredníctvom internetovej stránky fakulty. 
 
Databázy – elektronické informačné zdroje (EIZ) 

Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, rozširujú 
prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. V kategórii elektronických 
informačných zdrojov majú záujemcovia o tieto služby k dispozícii databázu ASPI a plnotextovú 
databázu periodík Oxford Journals Law, ktorá ponúka prístup k 38 titulom právnických periodík 
vydavateľstva Oxford University Press.    

V sledovanom  období od 1.1. 2016 – 30.10. 2016 bolo z prostredia fakulty zaznamenaných 
164 prístupov na  túto databázu. 
 
Návštevnosť a výpožičky 

Základným zmyslom knihovníckej práce sú služby čitateľom, t.j. uspokojenie ich informačných 
potrieb. Primárnou službou fakultnej  knižnice je prezenčné vypožičiavanie dokumentov, konzultačné 
a informačné služby, informačná výchova používateľov. 
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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 UTV, študenti iných vysokých škôl a verejnosť, aj zo strany tejto skupiny používateľov 
registrujeme záujem o služby našej knižnice. 
 

Počas kalendárneho roka 2016 knižnica registrovala celkovo 4 998 návštev, z toho 198 
návštev externých študentov PF TU a 31 registrovaných návštev z iných fakúlt TU, resp. iných 
vysokých škôl. Celkový počet  uskutočnených výpožičiek dosiahol v uplynulom roku počet 32 952. 
 
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

K základným službám knižnice patrí aj medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 

 Fondy  knižnice sa propagujú prostredníctvom internetu, rastie počet partnerov MVS. 
Fakultná knižnica PF TU je 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 2016 sme prostredníctvom MVS poskytli partnerským knižniciam skeny 21 časopiseckých 
článkov. 

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 19 dokumentov. V rámci medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 
(MMVS) zabezpečujeme vyžiadané dokumenty prostredníctvom špecializovaného pracoviska 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Fakultná knižnica priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných našou 
fakultou do partnerských knižníc právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike. 

Knižnica bola počas roka 2016 miestom konania vedeckých konferencií a prednášok a 
spoločenských stretnutí - podujatí organizovaných fakultou.  

 
 

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  počítačovú miestnosť s dvadsiatimi 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 s vyššou 
kapacitou miest v bezprostrednej blízkosti budovy fakulty (budova Katolíckej Jednoty Slovenska). 

Vďaka dotácii na podporu rozvoja právnického vzdelávania v roku 2016 fakulta upravila jednu 
výučbovú miestnosť na súdnu sieň, ktorá bude využívaná na výučbu študentov, organizovanie 
simulovaných súdnych sporov a iných odborných akcií fakulty. V roku 2017 fakulta prispôsobí ďalšie 
štyri výučbové miestnosti na organizovanie odborných podujatí pre študentov, premietanie filmov 
a pod. 
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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 priestory veľkej zasadacej miestnosti 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 
 
             V roku 2016 zamestnanci Právnickej fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 95 –krát, z toho 
sa uskutočnili 3 študijné pobyty v rámci programu Erasmus teacher mobility, 15 študijných pobytov 
učiteľov, 73 účasti na medzinárodných konferenciách a seminároch, na jazykovom pobyte sa zúčastnil 
1 zamestnanec a 6 x sa zúčastnili zasadnutí vedeckých rád na zahraničných právnických fakultách. 
Tabuľka č.1 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní

Česká republika 53 
Rakúsko 3 
Veľká Británia 1 
Litva 2 
Lotyšsko 1 
Taliansko 6 
Poľsko 9 
Ruská federácia 3 
Luxemburg 1 
Holandsko 1 
Bulharsko 1 
India 1 
Francúzsko 1 
Ukrajina 1 
Nórsko 1 
Grécko 1 
Belgicko 1 
Gruzínsko 1 
Maďarsko 1 
Nemecko 5 
Slovinsko 1 
Spolu            95 

 
Tabuľka č.2 

Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní

študijný pobyt (Erasmus teacher mobility)  3 
účasť na konferenciách, seminároch 73 
jazykový kurz  1 
študijný pobyt 15 
účasť na zasadnutí vedeckej rady   6 
Spolu 95 
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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 zaraďovaním 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 informácií 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 a zmluvy 
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    
Sveučilište v  Zagrebu, Chorvatsko 
Rzeszowská univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika 
Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina  
 

Medzinárodné projekty fakulty 
Vedeckí a pedagogickí zamestnanci boli v roku 2016 zapojení do riešenia troch projektov na 
medzinárodnej úrovni, z toho v jednom projekte v pozícii hlavného riešiteľa a v dvoch projektoch 
v pozícii partnera.  
1. 
Názov projektu: Open Eduation in Slovakia: Benefits for Education 
Obdobie riešenia: 01/05/2016 – 31/12/2016 
Číslo projektu: OR2016-27650 
Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution Švajčiarsko 
Finančná dotácia: 30.923,25EUR 
2. 
Názov projektu: School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine 
Obdobie riešenia: 12/07/2016 – 31/10/2016 
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Číslo zmluvy: 11610152 
Hlavný riešiteľ: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Ivano-Frankivsk, Ukraina 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund  
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 
3. 
Názov projektu: V International CopyCamp Conference 
Obdobie riešenia: rok 2015-2016 
Číslo zmluvy: 21520238 
Hlavný riešiteľ: Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 

  
Študijné, prednáškové a vedecké pobyty 
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2016 nasledujúce študijné pobyty: 
JUDr. Hečko:  1.4.2016 - 4.10.2016 – Právnická fakulta Univesität Salzburg, Rakúsko; 
Mgr. Smieško:  1.4.2016 - 31.5.20162016 – Právnická fakulta Univesität Salzburg, Rakúsko; 
Mgr. Dercová: 1.8.2016 – 30.9.2016 – Fredo Camilleri Legal, Valentta, Malta; 
Mgr. Hlobíková: 29.8.2016 – 18.1.2017 – Mikolas Romeris University, Litovská republika; 
JUDr. Lanczová: 6.7. 2016 – 7.7. 2016 – Právnická fakulta Eötvös Lorád University, Budapešť, 
Maďarsko; 
JUDr. Lanczová: 28.11.2016 – 30.11. 2016 – Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, 
Rakúsko; 
JUDr. Jurišová: 27.11.2016 – 4.12.2016 – Právnická fakulta Karlovy univerzity v Prahe, ČR 
Mgr.  Martišková: 5.10.2016 – 10.10.2016 – Právnická fakulta Aristotele University of Thessaloniki, 
Grécko; 
Mgr. Vojtko: 1.11.2016 – 8.11.2016 - Juristische Fakultät Maximilians Universität a Max Planck-Institut 
für Sozialrecht und Sozialpolitik, Mníchov, Nemecko. 
Z pedagogického osadenstva Právnickej fakulty 
doc. JUDr. Jurčová, PhD. absolvovala študijný pobyt na Univerzite vo Warvicku, Veľká Británia;  
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe, ČR;  
doc. JUDr. Vráblová, PhD. študijný pobyt na Univerzite Sapienza, Rím, Taliansko;  
JUDr. Szabová, PhD. študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe, ČR;  
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Salzburgu, Rakúsko;  
JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Omsku, Ruská federácia;  
Mgr. Mészáros, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Amsterdame, Holandsko;  
JUDr. Zámožík, PhD. študijný pobyt na Max Planck Inštitúte v Luxemburgsku;  
JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Bergene, Nórsko;  
JUDr. Gregušová, PhD. študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe, ČR; 
doc. JUDr. Mgr. Gajdošová, PhD. študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, ČR; 
JUDr. Lucia Šimunová, pobyt na Katedre trestného práva a kriminológie, Právnickej fakulty Viedenskej 
univerzity vo Viedni. 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: 

JUDr. Marianna Novotná, PhD.   
Od apríla 2016 sa JUDr. Novotná stala členkou medzinárodnej organizácie European Law Institute 
(ELI) so sídlom vo Viedni.  
 

Vyžiadané prednášky v zahraničí: 
 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Maslen v rámci spoluúčasti na riešení výskumného projektu Maďarskej akadémie vied a Českej 
akadémie vied predniesol v Prahe 20. mája 2016 vyžiadanú prednášku na tému „Legal Framework 
and Public Policy Transposing the Requirements of the Right to a Healthy Environment in the Slovak 
Republic“. 
 
Mgr. Peter Mészáros, PhD.  
V rámci zahraničného študijného pobytu na Ukrajine na Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University v Ivano-Frankivsku  predniesol Mgr. Mészáros 30. septembra 2016 vyžiadanú prednášku 
pre študentov fakulty na tému „Introduction to Slovak Commercial Law“. 
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Účasť vo vedeckom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Prof. Košičiarová bola členkou vedeckého výboru zahraničnej medzinárodnej konferencie pod názvom 
„Environmental Justice in economic law, energy sector and administration“, organizátorom  ktorej bola 
Univerzita v Gdaňsku v Poľsku. Konferencia  sa konala 9. – 11. 5. 2016.  

 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
ThLic. Moravčíková bola okrem aktívnej účasti aj členkou programového výboru medzinárodnej 
konferencie na Jalte v Rusku v dňoch 26. – 30. 5. 2016. Konferenciu  pod názvom "XXX. Kharaksyj 
forum. Političeskoe prostranstvo i sotsiaľnoe vremia: Identičnosť i povsednevnosť v strukture 
žiznennovo mira" organizoval Krymskyj federaľnyj universitet imeni V. I. Vernadskovo.  
V poľskom Lubline sa v dňoch 15. – 17. 9. 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia  pod 
názvom „Legal security of democratic states in the process of European integration Poland, Slovakia, 
Ukraine“, ktorú organizovala Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline. ThLic. Moravčíková bola 
okrem aktívnej účasti aj členkou organizačného výboru konferencie.  
M. Moravčíková bola okrem aktívnej účasti aj členkou programového výboru medzinárodnej 
konferencie na Jalte v Rusku v dňoch 22. – 26. 11. 2016. Konferenciu  pod názvom "XXXI. Kharaksyj 
forum. Političeskoe prostranstvo i sotsiaľnoe vremia organizoval Krymskyj federaľnyj universitet imeni 
V. I. Vernadskovo v Simferopole, West Michigan State University, Kuban State University a UPONS 
Právnickej fakulty TU. 
 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Od februára 2016 sa doc. Jurčová stala členkou redakčnej rady medzinárodného recenzovaného 
právnického časopisu „Časopis pro právní vědu a praxi“ (ISSN 1210-9126-Print, 1805-2789-on-line), 
ktorý vydáva Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne.  
 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
V januári 2016 sa prof. Košičiarová stala členkou vedeckého výboru medzinárodného recenzovaného 
časopisu „Prawne problemy górnictwa i ochrony środowiska“ - Nr. 1/2016 (ISSN 2451-3431), ktorý 
vydáva Sliezska univerzita v Katoviciach v Poľsku. 
 
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD.  
V júni 2016 sa JUDr. Krošlák stal členom okruhu recenzentov medzinárodného karentovaného 
časopisu  „Journal of Church and State“, vydavateľom je Oxford University Press (On-line ISSN 2040-
4867 – Print ISSN 0021-969X). 
 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2016 

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 2016 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. 

 
 

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 
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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 2016 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. 

V roku 2016 Rada fakulty pre kvalitu zefektívnila sledovanie príslušných ukazovateľov kvality 
v rámci Právnickej fakulty TU v Trnave a spolupracovala s Radou univerzity pre kvalitu pri príprave 
podkladov do súťaže o Národnú cenu za kvalitu, do ktorej bola zapojená TU v Trnave. Rada fakulty 
pre kvalitu ďalej vypracovala a predložila vedeniu TU v Trnave správu o plnení Akčného plánu 
zlepšovania Právnickej fakulty TU za roky 2015 a 2016, ako aj výročnú správu o zabezpečení kvality 
na Právnickej fakulte TU za rok 2015.  

 V roku 2016 sa vykonali prieskumy spokojnosti pedagogických zamestnancov, študentov, ako 
aj absolventov. Tieto prieskumy sa uskutočnili na celo-univerzitnej úrovni. Popri tom sa uskutočnil 
osobitný prieskum spokojnosti študentov na úrovni Právnickej fakulty TU v Trnave. V roku 2016 sa na 
Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnil aj audit nepedagogických zamestnancov.   

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. V súvislosti s úsilím zvýšiť kvalitu didaktického procesu na Právnickej fakulte TU v Trnave 
sa v roku 2016 uskutočnili hospitácie výučby pedagógov fakulty s dĺžkou pedagogickej praxe päť 
rokov a menej.  

 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. 
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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. 
 
 
 
 


