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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 primeraný rozsah 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 rozširovať svoju vzdelávaciu pôsobnosť aj na medzinárodnej 
úrovni formou neustáleho napĺňania predpokladov vytvorenia adekvátneho akademického prostredia 
pre uskutočňovanie odborného právnického vzdelania aj v cudzom jazyku. Vedecké ambície fakulty sú 
realizované v rámci rôznorodých projektových aktivít ako aj participáciou na rôznych vedeckých 
a odborných podujatiach. 

 
 
 

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ  
PRÁVNICKEJ FAKULTY TU ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK 

 
 
a) Organizovanie vedeckých a odborných podujatí 

 
Potreba vzájomného prepájania vedeckého výskumu a vzdelávania sa odzrkadľuje vo 

vedeckom a spoločenskom živote fakulty. Každoročne fakulta organizuje alebo spoluorganizuje 
významné podujatia, ako sú medzinárodné vedecké kongresy a konferencie, vedecké a 
odborné konferencie, odborné semináre, workshopy, odborné diskusie, prednášky a iné vedecké 
a spoločenské podujatia.  

Rok 2020 je neštandardný v tom, že mnohé aktivity aj vo vysokoškolskom priestore výrazne 
ovplyvnila pandémia súvisiaca s ochorením Covid-19. Napriek nepriaznivým okolnostiam, kedy sa 
osobný kontakt účastníkov vedeckých a odborných podujatí fakulty preniesol do on-line priestoru, sa 
na fakulte v súlade s epidemiologickými opatreniami realizovala tak pedagogická ako aj vedecko-
výskumná činnosť.  

V roku 2020 sa na fakulte a v on-line priestore podarilo zorganizovať 56 vedeckých podujatí, 
z toho osem medzinárodných vedeckých kongresov a konferencií, štyri vedecké konferencie, jeden 
odborný seminár, tri odborné diskusie, 33 odborných prednášok a sedem iných typov podujatí, ako je 
napr. stáž pre stredoškolákov, vzdelávacie prednášky pre pedagógov, stretnutie absolventov fakulty 
spojené s odbornou diskusiou, účasť študentov a pedagógov na divadelnom predstavení spojenom 
s diskusiou, exkurzia študentov do Múzea holokaustu, stretnutia akademickej obce fakulty a iné.   

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 na Slovensku v mesiaci november (9. - 15. 
11. 2020), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta 
zorganizovala 22 on-line vedeckých podujatí.  

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že sa fakulte podarilo zrealizovať sériu 
hodnotných podujatí, ktorou vytvorila priestor a príležitosť pre odborníkov z jednotlivých oblastí, 
študentov, ale aj návštevníkov z radov širokej verejnosti nahliadnuť do rôznych oblastí práva a zdieľať 
navzájom vedomosti, skúsenosti, dobré praxe, postrehy a názory. 

Organizované podujatia fakulty by sa nemohli konať bez účasti pozvaných a oslovených hostí, 
ktorí zastupujú rôzne akademické, profesijné a spoločenské organizácie. Vzhľadom na úspešnú 
spoluprácu fakulty s týmito organizáciami, ktoré svojou účasťou prispeli ku kvalite konaných podujatí, 
sme mali možnosť zorganizovať podujatia so zástupcami napr. Slovenského národného strediska pre 
ľudské práva, Ústavu štátu a práva SAV, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Slovenského zväzu 
spracovateľov mäsa, Veľvyslanectva ČR v Bratislave, Historického ústavu SAV, Masarykovho ústavu 
v Prahe, Archívu AV ČR, Kancelárie verejného ochrancu práv ČR, s predstaviteľmi Ústavného súdu 
SR, Najvyššieho súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, zástupcami Zboru 
väzenskej a justičnej správy, Kancelárie prezidenta Poľskej republiky, Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR, Ústavu dejín TU v Trnave, Centra na ochranu maloletých v Košiciach, Úradu pre 
verejné obstarávanie, so zástupcami Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a poslancami 
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EP, s advokátmi, notármi a zástupcami z právnických a iných fakúlt a univerzít zo Slovenska 
a  zahraničia ako napr. z ČR, Poľska, Ukrajiny, Rakúska.  

 

 
b) Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2020 
 
 
Medzinárodné vedecké kongresy a konferencie:  
 
Trnava, 15. 05. 2020 
„Secular State / Sekulárny štát“ - slovensko-poľská on-line konferencia, ktorú organizoval Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci s Fakultou práva a verejnej správy Warmsko-
mazurskej univerzity v Olštýne v Poľsku.  Odborníci z oboch susedných krajín sa zamerali na analýzu 
systémových úprav vzťahov štátov a cirkví a náboženských spoločností. Posudzovali predovšetkým 
súčasné ústavy štátov, ktoré vyjadrujú postoje štátov k náboženstvu, ale aj medzinárodné či 
vnútroštátne dohody, bežné akty, správnu či súdnu prax. Koncentrovali sa predovšetkým na záruky 
slobody svedomia a náboženského vyznania, vrátane rešpektovania národných, sociálnych, 
kultúrnych a náboženských tradícií.  
 
Trnava, 23. 6. 2020 
„Aktuálne otázky azylového práva III“, v poradí III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie na 
tému azyl, ktorá sa v roku 2020 konala on-line. Konferencia bola  organizovaná Katedrou správneho 
práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 
1/0200/18. Téma vedeckej rozpravy v roku 2020 bola vplyv a prínos judikatúry medzinárodných a 
vnútroštátnych súdov vo veciach azylového práva pre aplikačnú prax orgánov členských štátov 
Európskej únie. Cieľom konferencie bolo definovať klady a nedostatky, ako aj aktuálne výzvy pre 
úpravu azylového práva.  
 
Trnava, 1. 7. 2020 
„Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis“, on-line medzinárodná vedecká konferencia. Toto 
medziodborové vedecké podujatie, ktoré organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 
fakulty v spolupráci s partnerskými centrami v Indii, na Univerzite Jawaharlala Nehru v Novom Dillí a 
na Univerzite v Bombaji sa konalo v on-line priestore v období od 1. – 31. júla 2020.  
Cieľom konferencie bolo predstaviť rôzne dimenzie, ktoré boli vážne zasiahnuté pandemickou krízou 
naprieč kontinentmi. Zúčastnení vedci v diskusii analyzovali, ako nová situácia otriasla 
bezprecedentným stupňom stability a prosperity v Európe a na väčšine kontinentov. Pripomenuli 
význam a potrebu rešpektovania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti na celom svete. Tlak na verejné 
služby, najmä v zdravotníctve, na celom svete sa stali pálčivými problémami vo veľmi krátkom čase, 
čo postavilo štátne orgány a verejné inštitúcie pred nebývalé výzvy. Prebiehajúce diskusie poukázali aj 
na zjavné medzery. Diskutujúci sa jednoznačne zhodli, že pri prijímaní núdzových opatrení musí 
zostať hlavným cieľom rešpektovanie základných ľudských práv.  
 
Trnava, 24. – 25. 9. 2020 
„Trnavské právnické dni 2020 - Právna politika a legislatíva“, on-line medzinárodný vedecký 
kongres. Každé dva roky je fakulta už tradične organizátorom medzinárodného vedeckého kongresu 
Trnavské právnické dni, na ktorý prichádzajú odborníci zo Slovenska, z krajín Višehradskej štvorky, 
ale aj z ďalších európskych aj neeurópskych krajín. V roku 2020 nás však zasiahla pandemická kríza 
súvisiaca s ochorením Covid-19, a preto sa toto vedecké podujatie prenieslo do on-line priestoru. 
Spoluorganizátormi sa stali spolupracujúce právnické fakulty z Burgasu, Shtipu, Lublina a Ľvova. 
Témou tohtoročného kongresu sa stala právna politika a legislatíva. Dvadsiate prvé storočie sa v 
duchu post-pozitivizmu a post-modernizmu charakterizuje aj ako obdobie krízy legislatívy. Namiesto 
legalistického spoliehania sa na výslovné záruky zákonnosti a formálnej spravodlivosti sa dôraz kladie 
na hodnotovú aplikáciu a interpretáciu práva, na právne princípy a ich pomeriavanie. Pritom sa však 
neoprávnene zabúda na význam legislatívnej tvorby práva, na otázku, ako využiť vedecké poznatky 
pri formulovaní textov právnych predpisov a na právnu politiku. 
Medzinárodný vedecký kongres bol rozdelený na dve časti, na on-line plenárne zasadnutie a na on-
line rokovania v sekciách v rámci katedier fakulty. Čiastkové konferencie a workshopy tak umožnili 
zamerať sa na špecifiká právnej politiky a tvorby práva v jednotlivých právnych odvetviach a 
disciplínach právnej vedy.  
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Smolenice, 29. – 30. 9. 2020    
„Zmluvný režim členov orgánov obchodných spoločností“, 6. ročník tradičnej vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej právu obchodných spoločností, ktorú organizovala 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Ústavom štátu a práva 
SAV, Ústavom štátu a práva AV ČR a advokátskou kanceláriou PRK Partners. Konferencia bola 
organizovaná v rámci riešenia projektu fakulty APVV-18-0337.  
V poradí už šiesty ročník konferencie ponúkol pohľad a diskusiu na problematiku vzťahu člena orgánu 
obchodnej spoločnosti, na právny priestor pre zmluvné kreovanie obsahu vzťahu člena orgánu 
a obchodnej spoločnosti a hranice zmluvného obsahu tohto vzťahu dané korporačným právom. 
Zazneli zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe práva obchodných spoločností zo 
Slovenska, Česka a Rakúska.  
 
 
Týždeň vedy a techniky 2020 (9. – 15. 11. 2020 a  počas celého mesiaca november): 
 
Lublin, Poľsko, 6. – 7. 11. 2020 
„Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie 
integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina – Niemcy“, on-line  medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorej spoluorganizátorom bola aj fakulta. Hlavným organizátorom bola Právnická komisia 
Poľskej akadémie vied, oddelenie v Lubline, a spoluorganizátormi Právnická fakulta TU v Trnave 
spoločne s Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. 
v Lubline (KUL), Právnickou fakultou Univerzity Márie Curie-Skłodowskej v Lubline, Právnickou 
fakultou Univerzity ministerstva vnútra vo Ľvove, Spoločenstvom absolventov a priateľov právnickej 
fakulty KUL, Nadáciou Poľskej akadémie vied a Oddelením právnych vied vedeckej spoločnosti KUL. 
S prednáškami zaoberajúcimi sa daňovou problematikou aktívne vystúpili aj vyučujúci fakulty. 
Účastníci konferencie sa mimo iného  venovali napr. problematike zákazu diskriminačného 
zdaňovania v práve Európskej únie, konania podnikateľa v rámci intrakomunitárnych obchodov v 
dobrej viere a jeho práva a povinnosti vyplývajúce z právnej úpravy spoločného systému dane z 
pridanej hodnoty, kladov  a záporov cirkevnej dane. Daňová problematika priniesla širokú diskusiu a 
komparáciu jednotlivých krajín. 
 
Trnava, 9. – 16. 11. 2020 
„Európsky sociálny model a jeho úlohy“, on-line vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0081/19. 
Konferencia sa venovala nosným prvkom európskeho sociálneho modelu, jeho vplyvom a dosahom 
na národné systémy sociálnej ochrany, jeho reorganizácii, sociálnym štandardom občanov EÚ a 
interakciám sociálnej politiky EÚ a národných politík. 
Zaslané príspevky, ku ktorým sa bolo možné vyjadriť na on-line diskusnom fóre boli zamerané na 
nedostatky koordinačnej úpravy osôb využívajúcich voľný pohyb v EÚ (inštitút dočasného vyslania, 
poskytovanie a export dávky v nezamestnanosti), úroveň a rozvoj sociálnych práv a vybraných 
pracovnoprávnych inštitútov počas koronakrízy (osobitne domácku prácu a teleprácu) vrátane 
podnikového vzdelávania, na vybrané nároky členov odborovej organizácie, zákaz diskriminácie 
tehotných žien a matiek v pracovnoprávnom vzťahu, princíp rovnosti žien pri ich zamestnávaní pri 
meniacich sa sociálnych korona-opatreniach a ochrany maloletých a mladistvých. Jednotiacou 
myšlienkou, ktorá prevažne rezonovala v záverečných častiach príspevkov bol názor a výskumná 
informácia, že práve v tomto pandemickom období je potrebné ešte viac sa venovať ochrane 
sociálnych práv a mať snahu korigovať vyvažujúcimi opatreniami a modernizáciou súčasné 
(pracovnoprávne a sociálnozabezpečovacie) inštitúty účinné pri uplatňovaní práv zamestnancov.  
 
Trnava, 12. -13. 11. 2020 
„Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného 
prostredia a ich vzájomná interakcia“, on-line medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18.  
Účastníci konferencie sa v on-line príspevkoch zamerali na problematiku vynútiteľnosti 
medzinárodného práva životného prostredia, práva životného prostredia Európskej únie, práva 
životného prostredia Slovenskej republiky a práva životného prostredia Českej republiky ako aj na 
vzájomnú interakciu medzinárodného práva životného prostredia, práva životného prostredia 
Európskej únie s právom životného prostredia Slovenskej republiky a právom životného prostredia 
Českej republiky.  
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Vedecké konferencie: 
 
Trnava, 27. 3. 2020 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty“. Tradične, v poradí už 16. rok, sa konala konferencia doktorandov a školiteľov fakulty 
(konferencia sa pravidelne koná od roku 2005). Výnimočne sa v roku 2020, vzhľadom na pandemickú 
situáciu, konferencia konala on-line formou.  
Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: teoreticko–historicko-ústavnoprávna sekcia, 
súkromnoprávna sekcia – pracovné právo, súkromnoprávna sekcia - občianske právo a verejnoprávna 
sekcia – trestné právo. Na on-line konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 25 doktorandov 
dennej a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. 
Z uvedenej konferencie bol publikovaný elektronický zborník príspevkov. Konferenciu pravidelne 
organizuje fakulta pod gesciou dekanky fakulty. Zámerom vedeckej konferencie je podporiť 
individuálny vedecký rast každého doktoranda, a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského štúdia na 
fakulte a zároveň podporiť záujem Trnavskej univerzity v Trnave profilovať sa ako výskumná 
univerzita.  
 
Trnava, 26. 3. 2020   
„Sloboda ako základný predpoklad spravodlivosti a práva“, vedecká konferencia konaná pri 
príležitosti životného jubilea Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., organizovaná Katedrou 
medzinárodného práva a európskeho práva a Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody 
fakulty.  
 
Trnava, 15. 7. 2020 
„Študentská vedecká konferencia 2020“, v poradí už XIII. ročník vedeckej konferencie študentov, 
ktorý organizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava sa vzhľadom na 
pandemickú situáciu konal on-line formou.  
Pravidelná konferencia poskytla študentom príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory a 
možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Program konferencie bol rozdelený 
do štyroch sekcií: Sekcia verejného práva – podsekcia: trestné právo a podsekcia: ústavné, správne 
a medzinárodné právo; Sekcia súkromného práva; Historická sekcia a Právno-teoretická sekcia.  
Príspevky študentov posúdila odborná komisia zložená z pedagógov a študentov. Z každej sekcie 
komisia vybrala najlepšie príspevky, ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky budú publikované 
v zborníku, ktorý je vydaný elektronicky a zverejnený na internetovej stránke fakulty.  
 
Modra – Harmónia, 30. 9. – 2. 10. 2020 
„Autorské právo v digitálnom prostredí“, on-line vedecká konferencia so zahraničnou účasťou 
organizovaná Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0556/17. Účastníci konferencie sa venovali problematike autorského 
práva prispôsobeného súčasnému digitálnemu veku.  
 
 
Odborné semináre a workshopy: 
 
Týždeň vedy a techniky 2020 (9. – 15. 11. 2020 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 27. 11. 2020 
„Uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy z pohľadu aplikačnej praxe Slovenského 
národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP)“, on-line odborný seminár k antidiskriminačnej 
legislatíve.  
Seminár bol realizovaný Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a bol určených pre 
študentov a študentky fakulty v rámci Kliniky antidiskriminačného práva. V úvode seminára vystúpila 
sociologička Silvia Porubänová, ktorá je zároveň výkonnou riaditeľkou SNSĽP. Predstavila úlohy a 
činnosť SNSĽP ako národnej inštitúcie pre ľudské práva a národného antidiskriminačného orgánu, 
venovala sa pôsobnosti a činnosti SNSĽP, medzinárodnému zakotveniu existencie inštitúcie akou je 
SNSĽP a spolupráci s obdobnými inštitúciami. Následne študentom a študentkám o uplatňovaní 
antidiskriminačnej legislatívy a prípadoch, ktorými sa SNSĽP zaoberalo, veľmi pútavým spôsobom 
porozprával Tomáš Földes, dlhoročný právnik pôsobiaci na SNSĽP. Celková diskusia preukázala 
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záujem študentov a študentiek nielen o právnu stránku princípu rovného zaobchádzania, ale aj o 
sociálny a medziľudský rozmer chápania potreby uplatňovania rovnosti v spoločnosti. 
 
Diskusie: 
 
Trnava, 7. 5. 2020 
„On-line diskusia so spoluautormi Správy o dodržiavaní ľudských práv“. Fakulta v spolupráci so 
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva organizovala pre študentov fakulty on-line 
diskusiu o téme diskriminácie zraniteľných skupín obyvateľstva na území Slovenskej republiky.  
 
Trnava, 2. 12. 2020 
„Základy práva verejného obstarávania“, on-line odborná diskusia, ktorú organizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v rámci výučby predmetu Základy práva verejného 
obstarávania. Medzi diskutujúcimi na aktuálnu a zaujímavú tému problematiky verejného obstarávania 
a revízne postupy vo verejnom obstarávaní boli zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie Mgr. 
Jaroslav Lexa, podpredseda ÚVO, Mgr. Róbert Majchrák, vedúci legislatívno-právneho odboru a  
JUDr. Zuzana Krajčovičová, vedúca Kancelárie Rady ÚVO. 
 
Trnava, 8. 12. 2020 
„Sacharovova cena 2020“ a on-line diskusia na tému „Európsky parlament a ľudské práva“. 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s fakultou organizovala  on-
line diskusiu k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia pri príležitosti jej odovzdania, ktorú 
v roku 2020 Európsky parlament udelil bieloruskej demokratickej opozícii. Sacharovova cena je 
najvyšším ocenením, ktoré od roku 1988 Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské 
práva.  
Vzhľadom na aktuálne protiepidemické opatrenia sa diskusia konala v on-line formáte. V úvode 
prostredníctvom videopozdravu vystúpila Sviatlana H. Cichanovská, predstaviteľka bieloruskej 
opozície, ktorá osobitne adresovala slová študentom a študentkám našej fakulty. Podujatie otvorili 
riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku p. Robert Sermek a dekanka fakulty prof. Andrea Olšovská. 
Nasledovali vystúpenia poslankýň a poslancov Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, Ivana 
Štefanca, Michala Šimečku a pedagóga fakulty doc. Petra Vargu.  
         
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 19. 2. 2020 
„Praktické skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva v špecifických prípadoch 
formou pozemkových úprav“, odborná prednáška pre študentov všetkých ročníkov fakulty, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty. Prednášajúci Ing. Jozef Bujňák, 
geodet s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou pozemkových úprav.  
 
Trnava, 4. 3. 2020 
„Dieťa medzivojnového Slovenska“, odborná prednáška spojená s prezentáciou knihy, ktorú 
organizovala Univerzitná knižnica a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášajúce 
autorky vedeckej monografie docentky fakulty doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. 
PhDr. Adriána Švecová, PhD. diskutovali na tému verejnej sociálnej starostlivosti o deti a mládež na 
Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky a zrod novej inštitucionálnej bázy v 
oblasti starostlivosti o deti a mládež a pokusy o koordináciu, resp. sanáciu tohto na Slovensku 
skutočne naliehavého problému. 
 
Trnava,  8. 4. 2020 
„Rozhovor o rozhovoroch“, odborná on-line prednáška organizovaná fakultou v rámci predmetu 
Klinika právnickej žurnalistiky. Prednášajúci Mgr. Branislav Oprala z Fakulty masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave, oceňovaný autor rozhovorov celospoločenských tém a akreditovaný 
novinár Denníka N. 
 
Trnava, 21. 10. 2020 
„Zastupiteľský úrad vo svetle medzinárodného práva“, on-line odborná prednáška JUDr. Pavla 
Sladkého, PhD., zástupcu veľvyslanca Českej republiky v Bratislave, ktorú organizovala Katedra 
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medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov fakulty v rámci predmetu 
Medzinárodné vzťahy.   
 
Trnava, 22. 10. 2020 
„Činnosť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v kontexte občianskeho 
a rodinného práva“, on-line odborná prednáška JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so 
zdravotným postihnutím, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty pre 
študentov a študentky fakulty v rámci výučby predmetu Občianske právo hmotné.  
 
Trnava, 27. 10. 2020 
„Bezpečnosť, hygiena a kvalita potravín“, odborná prednáška spojená s diskusiou v rámci 
predmetu Potravinové právo. Prednášajúca Ing. Eva Forrai, výkonná riaditeľka profesijnej organizácie 
Slovenského zväzu spracovateľov mäsa v Bratislave. Študenti a študentky sa dozvedeli aktuálne 
informácie a fakty z prostredia spracovateľov mäsa a korenín. 
 
Týždeň vedy a techniky 2020 (9. – 15. 11. 2020 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, november 2020 
„Niekoľko slov o slobode“, on-line odborná prednáška. Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2020, ako aj každoročného pripomenutia si novembrových udalostí zorganizovala fakulta 
počas mesiaca november 2020 pre študentov cyklus on-line prednášok spojených s diskusiou  so 
študentským lídrom Nežnej revolúcie Mgr. art. Antonom Popovičom. Podujatia mali, vzhľadom na svoj 
obsah apelujúci na vnútornú reflexiu študenta, špecifickú formu podcastu, v ktorom sa prednášajúci 
prihováral študentom svojou esejou o slobode. Vedomie, kauzalita, pseudosloboda, spoločenská 
sloboda, osobná sloboda, demokracia, kultúra, smerovanie a spôsob života jednotlivca boli niektoré 
z nosných tém prednášok a následnej diskusie.  
 
Trnava, november 2020 
„Čas na čaj s ústavkom“, cyklus on-line odborných prednášok. Katedra ústavného práva a teórie 
práva fakulty organizovala pre študentov fakulty počas mesiaca november 2020 (štvrtky o 17.00 h) on-
line cyklické podujatia – prednášky zamerané na ústavné právo v legislatíve a praxi.  
 
Trnava, 4. 11. 2020 
„Pracovné právo v aplikačnej praxi“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou určená pre 
študentov fakulty v rámci Kliniky ochrany zamestnancov. Prednášajúca JUDr. Radoslava Lichnovská, 
advokátka z advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s. r. o. Bratislava. 
 
Trnava, 4. 11. a 11. 11. 2020 
„Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou“, on-line odborné prednášky o očiste justície a jej úskaliach 
prezentoval študentom aj vyučujúcim fakulty Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, člen súdnej rady SR, ktorý 
pracuje aj v Kancelárii verejného ochrancu práv Českej republiky. Obsah prednášok a následná 
diskusia boli prirodzene rámcované najnovším vývojom v Slovenskej republike, ktorý poukázal aj na 
stav justície, jeho súčasný proces očisťovania a zákonité úskalia, ktoré ho sprevádzajú. Účastníci 
podujatia živo diskutovali o potrebe využitia priaznivého obdobia pre potrebné zmeny a otvorenie 
otázky o potrebe etického kódexu pre sudcov. 
 
Trnava, 6. 11. 2020 
Cyklus on-line odborných prednášok, ktorý organizovala pre študentov fakulty Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty. Prednášajúcimi boli doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Právnická fakulta 
Univerzity Karlovej v Prahe na tému „Teoretická specifika občanského práva se zřetelem na 
kogentní a dispozitivní právní normy v občanském právu“ a JUDr. Robert Šorl, PhD., sudca 
Ústavného súdu SR na tému „Právna veda a slovenské súdy“.  
 
Trnava, 11. 11. 2020 
„Diplomacia v praxi - činnosť Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu“, on-line odborná 
prednáška JUDr. Jozefa Kušlitu, PhD.,  1. tajomníka Veľvyslanectva SR v Haagu,  ktorú organizovala 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov fakulty v rámci predmetu 
Medzinárodné právo verejné.  
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Trnava, 16. 11. 2020 
„Notár – povolanie a poslanie“, on-line odborná prednáška notárky JUDr. Ivety Vaškovej a JUDr. 
Jozefa Kolárika, PhD. z Notárskeho úradu v Trnave, určená študentom a študentkám fakulty v rámci 
Kliniky notárskej praxe. 
 
Trnava, 18. 11. 2020 
„Výkon konzulárnych funkcií. Teória a prax.“, on-line odborná prednáška JUDr. Pavla Sladkého, 
PhD., zástupcu veľvyslanca Českej republiky v Bratislave, ktorú organizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov fakulty v rámci predmetu 
Medzinárodné právo verejné.    
 
Trnava, 19. 11. 2020 
„Komunikácia a riešenie konfliktov“, on-line odborná prednáška PhDr. Kristíny Grendovej, PhD., 
MPH z Katedry verejného zdravotníctva, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
v Trnave. Vysoko aktuálna téma prednášky určená pre študentov a pedagógov fakulty. 
 
Trnava – Štrasburg, 24. 11. 2020 
„Naživo z ESĽP“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou. Zákulisie Európskeho súdu pre 
ľudské práva študentom priblížil priamo zo Štrasburgu právnik pôsobiaci v kancelárii súdu, Mgr. 
Roman Kubovič, LLM. Hlavné témy on-line komunikácie boli o funkciách ESĽP ako inštitúcie v rámci 
Rady Európy, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sudcovských 
formáciách a kancelárii ako súčastí štruktúry ESĽP ako aj o ceste sťažnosti od jej prijatia až po 
vydanie rozhodnutia a jeho výkon. Pre študentov boli zaujímavé a prekvapujúce štatistiky o počte 
sťažností a vydaných rozsudkov, osobitne vo vzťahu k Slovenskej republike. V rámci bohatej diskusie 
bolo položených veľa otázok, v rámci ktorých Mgr. Kubovič okrem iného predstavil študentom 
možnosti stáží, návštev, štúdia a práce na ESĽP, porozprával o svojom bežnom pracovnom dni, 
nárokoch kladených na právnikov ESĽP či zaujímavých prípadoch, s ktorými sa počas svojho 
pôsobenia zatiaľ stretol. Na záver pomohol študentom zorientovať sa na stránke Európskeho súdu pre 
ľudské práva a upozornil ich na dostupné užitočné informácie.  
 
Trnava, 24. 11. 2020 a 1. 12. 2020 
„Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR): história, mandát, globálne trendy a aktivity UNHCR na 
Slovensku“, on-line odborná prednáška JUDr. Miroslavy Pinkovej, zástupkyne Agentúry OSN pre 
utečencov v Budapešti, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 
fakulty pre študentov fakulty v rámci Kliniky azylového práva a Kliniky migračného práva.  
 
Trnava, 25. 11. 2020 
„Zbor väzenskej a justičnej správy: Pod paľbou...otázok!“,  on-line odborná prednáška spojená 
s diskusiou. Prednášajúcim bol právnik pôsobiaci v bezpečnostnom zbore, por. Mgr. Marek Stacho. 
Študentom predstavil funkcie zboru, právny rámec činnosti a organizačnú štruktúru vrátane plánov do 
budúcnosti. Ďalej sa venoval najmä pôsobnosti zboru, ľudským zdrojom, oprávneniam príslušníka a 
prijímaciemu konaniu do výkonu služby. Prostredníctvom zaujímavých fotografií urobil následne 
študentom exkurziu ,,za brány ústavu“. Počas prednášky aj v rámci diskusie bolo kladených množstvo 
otázok, napr. o režime v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody, o použití donucovacích 
prostriedkov, o tradičných dezinformáciách týkajúcich sa väzenského prostredia, o nárokoch 
kladených na príslušníkov zboru a i. Reakcie študentov prezrádzali ich vysoký záujem o túto 
problematiku.  
 
Trnava, 25. 11. 2020 
„Medzinárodné verejné obstarávanie a verejné zelené obstarávanie“, on-line odborná prednáška 
spojená s diskusiou Mgr. Jozefa Kubinca, vedúceho oddelenia IT verejného obstarávania Ministerstva 
vnútra SR, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.  
 
Trnava, 26. 11. 2020 
„Právo a hodnoty - rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky o abortoch“, on-line 
prednáška spojená s diskusiou. Najnovšie udalosti v Poľsku, rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej 
republiky o umelom prerušení tehotenstva z dôvodu genetického poškodenia plodu, jeho 
komentovanie ešte pred jeho zverejnením a následné spoločenské udalosti ako štrajk žien boli pre 
fakultu podnetom pre zorganizovanie verejnej prednášky v on-line priestore.  Nielen pre študentov 
magisterského štúdia prednášal Dr. Konrad Walczuk, z Kancelárie prezidenta Poľskej republiky, ktorý 
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prednáša aj na Akadémii obrany vo Varšave. Venoval sa najprv postaveniu ústavného súdu v krajine 
a procesu rozhodovania ústavného súdu. Následne priblížil textu ústavy Poľskej republiky a 
predmetný text zákona, ktorý bol namietaný. Z hľadiska rovnosti práv a ochrany života bez ohľadu na 
vonkajšie okolnosti konštatoval, že poľský ústavný súd nemohol rozhodnúť iným spôsobom než v 
prospech ochrany života. Diskusia sa rozvinula okolo príčin, samotného rozhodnutia a jeho 
odôvodnenia, dôsledkov a problematiky eugeniky. Účastníci sa tiež zaoberali problematikou výhrad 
Európskej únie voči Poľsku z hľadiska kritiky krajiny pre otázky princípov právneho štátu a ich 
dodržiavania a poľských a maďarských reakcií na kritiku únie.  
 
Trnava, 26. 11. 2020 
„Pracovné právo a automobilový priemysel na Slovensku - budúcnosť a nové výzvy“, on-line 
odborná prednáška spojená s diskusiou pre študentov a pedagógov fakulty. Prednášajúci a diskutujúci 
Marek Švec z Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Jolana Julkeová, podpredsedníčka 
Moderných odborov Volkswagen Bratislava a dekanka Právnickej fakulty TU v Trnave Andrea 
Olšovská.  
  
Trnava, 26. 11. 2020 
„Časový manažment a vedenie ľudí“, v poradí už druhá on-line odborná prednáška PhDr. Kristíny 
Grendovej, PhD., MPH z Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU v Trnave. Prednášajúca 
predstavila študentom a pedagógom fakulty hlavné pojmy, čo je manažment,  čo hovoria teórie a ako 
poznatky v prípade potreby preniesť do praxe vlastného života a práce. 
 
Trnava, 30. 11. 2020 
„Samospráva v krízových situáciách“, on-line odborná prednáška Mgr. Kataríny Procházkovej, 
PhD., prednostky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  
Samospráva zabezpečuje najbližší kontakt a komunikáciu s miestnym obyvateľstvom. Jej úloha v 
krízových situáciách je preto nepopierateľná. Počas prednášky spojenej s diskusiou sa študenti mali 
možnosť dozvedieť zaujímavé informácie a skúsenosti miestnej samosprávy v mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves so zvládaním krízových situácií, akou je aj súčasná pandemická situácia 
spojená s ochorením COVID-19. 
 
Trnava, 1. 12. 2020 
„Kataster nehnuteľností a civilný proces“, on-line odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty pre študentov fakulty v rámci predmetu Občianske právo. Na 
zaujímavú tému prednášal Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., vedúci oddelenia opravných prostriedkov na 
legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.  
 
Trnava, 1. 12. 2020 
„Trnavská univerzita v prúde času“, on-line odborná prednáška k 385. výročiu Trnavskej univerzity 
v Trnave. Podrobný náhľad do dejín univerzity predniesla PhDr. Henrieta Žažová, PhD. z Ústavu dejín 
Trnavskej univerzity v Trnave. Na pozadí bohatého výskumu a dobových fotografií nás sprevádzala 
históriou „Univerzity“ od 17. storočia, s osobitným dôrazom na roky 1635 (založenie Trnavskej 
univerzity, resp. jej filozofickej a teologickej fakulty ostrihomským arcibiskupom, kardinálom Petrom 
Pázmaňom), 1667 (založenie právnickej fakulty), 1769 (založenie lekárskej fakulty) a 1777 
(presťahovanie Univerzity do Budína). Historická Trnavská univerzita bola komplexom budov určených 
na vzdelávanie, jezuitmi vybudovanej knižnice, ale aj archívu, lekárne, botanickej záhrady 
a kníhtlačiarne, ktorá bola osobitne významná aj z hľadiska právnej histórie, keďže od roku 1743 mala 
privilégium na tlač zbierky uhorského aplikovaného práva Corpus Iuris Hungarici. Prednáška bola 
bohatá na množstvo historických faktov o Univerzite a jej významných osobnostiach (napr. o prvom 
rektorovi Jurajovi Dobronockom), ale aj na zaujímavosti, napr. o existencii univerzitného žalára či 
význame Univerzity ako nástroja protireformácie. V diskusii zazneli otázky napr. o osude vybavenia 
Univerzity po jej presťahovaní do Budína či námet na možnú a vskutku veľkú inšpiráciu niektorými 
historickými faktami o Univerzite pre súčasnosť. 
 
Trnava, 2. 12. 2020 
„Medzinárodné právo v praxi“, on-line odborná prednáška JUDr. Metoda Špačeka, PhD., riaditeľa 
medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorú 
organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov fakulty v rámci 
predmetu Medzinárodné právo verejné.    
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Trnava, 3. 12. 2020 
„Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi – historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti“, 
on-line odborná prednáška spojená s diskusiou, ktorú pre študentov a pedagógov fakulty organizovala 
Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty. Prednášal JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na 
ochranu maloletých v Košiciach. Venoval sa vývinu problematiky, konkrétnym kauzám, ktoré boli 
široko medializované najmä v poslednej dekáde, či už najnovším, alebo znovuotvoreným za 
pontifikátu pápeža Františka a najmä novým postupom, ktorými cirkev na prípady zneužívania 
zareagovala. Po prednáške nasledovala širšia diskusia. 
 
Trnava, 3. 12. 2020 
„Štát a cirkev v Českej republike – prehľad a aktuality“, on-line odborná prednáška spojená 
s diskusiou, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. 
Prehľad i najnovšie otázky a problémy vo vzťahoch štátu a cirkví v Českej republike predstavil 
prednášajúci doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr, vedecký pracovník Ústavu pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty a vedúci Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva na Cyrilometodskej 
teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Prehľadovú prednášku, ktorej kostrou bola v 
konfesnoprávnych kruhoch používaná takzvaná milánska schéma, ponúkajúca náhľad do mnohých 
segmentov českého spoločenského života, ešte obohatila komparácia so Slovenskou republikou. 
Okrem prameňov českého konfesného práva a mnohých oblastí, ktoré upravujú, lektor priblížil aj 
problematiku zmlúv, registrácie cirkví a náboženských spoločností a zvláštnych práv, ktoré ňou cirkvi 
môžu dosiahnuť a evidenciu právnických osôb cirkví a náboženských spoločností. Neobišiel ani veľkú 
tému výhrad vo svedomí. Veľká pozornosť bola venovaná aj právnym rámcom služby duchovných vo 
verejných inštitúciách, problematike manželstva a rodiny, výučbe náboženstva a cirkevným školám. 
Napokon sa doc. Němec venoval otázke majetkového vyrovnania s cirkvami a ich financovaniu. 
 
Trnava, 7. 12. 2020 
„Správne súdnictvo – aplikačná prax“, on-line odborná prednáška pre študentov fakulty, na ktorej 
prednášala JUDr. Erika Čanádyová, predsedníčka senátu Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR 
v Bratislave. 
 
Trnava, 9. 12. 2020 
„Use of Force and Secessionist Conflict in Nagorno-Karabakh“, on-line odborná prednáška 
v anglickom jazyku, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty 
pre študentov v rámci výučby predmetu „International Public Law“. Prednášala hosťujúca lektorka Dr. 
Júlia Miklasová, PhD., medzinárodná právnička, ktorá sa mimo iného zameriava na medzinárodné 
právo a post sovietsky priestor.  
On-line prednáška bola zameraná na skúmanie dôsledkov porušenia zákazu použitia sily na 
secesionistický nárok na samozvanú republiku Náhorný Karabach. Analyzovala nedávny vývoj vrátane 
dohody o prímerí podpísanej 10. novembra 2020. Prednášajúca a diskutujúci sa snažili zodpovedať 
otázku, či je podľa medzinárodného práva Náhorný Karabach nezávislým štátom? 
 
 Trnava, 10. 12. 2020 
„Vlastné mená – Načo nám sú vlastné mená?“, on-line prednáška lektorov z Katedry slovenského 
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD. a doc. PaedDr. 
Andreja Závodného, PhD. Zaujímavá téma poskytla zúčastneným pohľad na najčastejšie používané 
informácie o každom z nás – na vlastné mená.  
Vlastné mená (propriá) predstavujú osobitnú skupinu slovnej zásoby každého jazyka – svojho nositeľa 
dokážu spoľahlivo identifikovať a odlíšiť ho od nositeľa iného vlastného či všeobecného mena. 
Motivácia ich vzniku v sebe ukrýva veľa informácií o živote našich predkov, o spôsobe pomenúvania 
živých či neživých objektov v minulosti, kultúre, zvykoch a pod. V mnohých slovenských menách či 
názvoch sa dodnes zachovali aj také slová, ktoré sa v súčasnej slovnej zásobe nášho jazyka 
nezachovali. Keďže ide v porovnaní so všeobecnými menami o spoločensky a funkčne 
exponovanejšiu časť slovnej zásoby jazyka, už od minulosti boli niektoré skupiny vlastných mien 
zároveň vhodným materiálom, prostredníctvom ktorého sa medzi ľudí rozširovala v istom 
spoločenskom zriadení určitá dominantná ideológia. 
 
 
 
 



11 
 

Iné evidované podujatia: 
 
Trnava, 5. 3. 2020 
„Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre stredoškolákov“, fakulta aj v roku 2020 pripravila pre 
stredoškolákov a uchádzačov o štúdium práva jednodňovú stáž. Stáž poskytla pre účastníkov 
informácie z rôznych oblastí práva ako napríklad z rímskeho, trestného, občianskeho práva, ktoré 
môžu využiť nielen počas štúdia, ale aj v praxi. Prednášali vysokoškolskí pedagógovia ako aj študenti 
fakulty na rôzne témy ako napr. Právnička na cestách, Väzba v trestnom konaní, Štúdium práva 
v zahraničí, Občianske právo vždy s Vami, Základné východiská trestného práva a jeho 
najvýznamnejšie prejavy v aplikačnej praxi, Trestný čin bosoráctva a čarodejníctva v slovenských 
právnych dejinách. Fakulta sa týmto spôsobom prezentovala a snažila sa napomôcť budúcim 
vysokoškolákom pri výbere vysokej školy.  
 
Trnava, október 2020 
Séria prednášok zameraných na vysokoškolské vzdelávanie – počas mesiaca október 2020 sa na 
fakulte konala séria prednášok pre učiteľov fakulty. Prednášajúci Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD., 
metodik z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave sa zameral na tieto témy: „Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov“, 
„Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ a „Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí 
vysokoškolských učiteľov“.  
 
Trnava, 29. 10. 2020 
Virtuálny „Deň právnickej fakulty“, tradičné vedecké a spoločenské stretnutie študentov, členov 
akademickej obce, zamestnancov a priateľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa 
v roku 2020, poznačenom opatreniami súvisiacimi s prevenciou šírenia pandémie vírusu Covid-19, 
konalo vo virtuálnom priestore. V spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave bolo 
tohtoročné on-line vedecké podujatie venované téme „Tomáš Garrigue Masaryk - 170. rokov od 
narodenia prvého československého prezidenta“.  
Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zástupca veľvyslanca 
Českej republiky v SR JUDr. Pavel Sladký. Obaja pripomenuli vynikajúce vzťahy porozumenia a 
spolupráce medzi oboma subjektmi a mimoriadny význam jubilea.  
V rámci podujatia sa konali on-line odborné prednášky pozvaných hostí. Prednáška PhDr. Dušana 
Kováča, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave pod názvom „T. G. 
Masaryk a Slovensko“. Prednášky zástupcov z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej 
republiky v Prahe - PhDr. Dagmar Hájkovej, Ph.D. na tému „28. október – oslavy vzniku 
Československa v priebehu 100 rokov“ a PhDr. Jakuba Štofaníka, Ph.D. pod názvom „Cesty T. G. 
Masaryka po Slovensku“. Podujatie ukončila podnetná a zaujímavá on-line diskusia študentov fakulty, 
pedagógov  a hostí.  
 
Trnava, 18. 12. 2020 
„On-line stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity“, neformálne pravidelné 
stretnutie absolventov fakulty sa vzhľadom na pandemickú situáciu konalo on-line formou. Po 
náročnom roku 2020, v predvianočnom čase, sa on-line stretnutia zúčastnili bývalí študenti fakulty, 
ktorí pracujú v rôznych právnických povolaniach, ale i priamo v akademickom prostredí. Témou 
stretnutia tentoraz bolo zvládnutie pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila aj právnikov, ale účastníci sa 
venovali aj návrhom na zlepšenie výučbového procesu na fakulte na základe skúseností z praxe. 
Stretnutie sa skončilo predovšetkým prianiami dobrého zdravia. 
 
 
Ostatné podujatia: 
 
Trnava, 26. 2. 2020 
„Temperamenty – ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce (Andrej Kalinka)“, divadelné 
predstavenie spojené s debatou. Študenti a študentky fakulty mali možnosť zúčastniť sa uvedeného 
podujatia v Divadle Jána Palárika v Trnave. Predstavenie bolo sprevádzané dramaturgickým úvodom 
a diskusiou s tvorcami – hercami a dramaturgičkou divadla Luciou Mihálovou. Kto som? To je otázka, 
ktorú otvára režisér, experimentátor a hudobník Andrej Kalinka v projekte Temperamenty s podtitulom 
Ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce. Režisér so svojim tvorivým tímom vytvoril netradičnú 
inscenáciu na pomedzí performance a divadelného predstavenia. 
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Sereď, 5. 3. 2020 
„75. výročie oslobodenia Osvienčimu“, študentská exkurzia.  Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia 
Osvienčimu vedenie fakulty zorganizovalo pre študentov všetkých ročníkov, pedagógov 
a zamestnancov fakulty exkurziu v Múzeu holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch 
bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce 
sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej 
vojny. Exkurzia zanechala vo všetkých návštevníkoch hlboký dojem a možno aj dôvod na zamyslenie 
sa.  
 
Trnava, 17. 12. 2020 
 „Vianočné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave“, vianočné stretnutie 
pedagógov a zamestnancov fakulty sa v roku 2020 konalo inak ako predošlé stretnutia, konalo sa 
v on-line priestore. Stretnutie otvorila dekanka fakulty, ktorá všetkým poďakovala za prácu počas roka 
a zaželala mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v novom roku 2021.  
 

 
Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2020 

v porovnaní s rokom 2019 vyjadruje nasledujúca tabuľka:   
 

 
 
 
 
 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
 

Fakulta v roku 2020 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 2020 poskytoval 
bakalársky a magisterský študijný program fakulty spolu 62 povinne voliteľných predmetov a 59 
výberových predmetov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta kladie veľký dôraz na výučbu jednotlivých predmetov  v 
cudzom jazyku, v roku 2020 ponúkala 19 povinne voliteľných a výberových predmetov vyučovaných v 
cudzom jazyku. Ide o predmety vyučované v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Študenti 
môžu tiež absolvovať výučbu piatich povinných predmetov v anglickom jazyku, a to Medzinárodné 
právo verejné I a II, Európske právo I a II a Medzinárodné právo súkromné. Fakulta pre študentov 
zabezpečovala aj výučbu anglického jazyka. 

Fakulta má záujem úzko prepájať výučbu študentov s praxou, a preto podporuje aj realizáciu 
predmetov formou právnych kliník. Vyše desať rokov rozvíja a v študijných programoch bakalárskeho 
a magisterského štúdia zabezpečuje niekoľko druhov takých kliník, pričom počet kliník neustále 
rozširuje. V roku 2020 sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia realizovali nasledovné právne 
kliniky: Právna klinika pre komunity I, II, III a IV, Klinika azylového práva I a II, Klinika práva verejného 
obstarávania, Klinika notárskej praxe, Klinika advokácie, Klinika daňového práva a účtovníctva pre 

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
kongresy a  
konferencie  

Vedecké a 
odborné 
konferencie   

Odborné 
semináre, 
workshopy 
a diskusie 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
a ostatné  
podujatia 

 
Spolu 
 

2019 16 8 11 20 7 62 
2020 8 4 4 33 7 56 
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podnikateľov, Klinika právnickej žurnalistiky, Klinika obecnej samosprávy, Klinika správneho 
súdnictva, Klinika trestného konania, Klinika práva sociálneho zabezpečenia, Klinika penitenciárnej 
praxe, Klinika spravodajských služieb, Klinika ochrany zamestnancov, Klinika obchodného práva, 
Klinika ochrany práv detí, Klinika ochrany spotrebiteľa, Klinika negociácií zmlúv, Klinika trestného 
práva, Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania, Klinika výkonu súdnictva a správy súdov, 
Klinika trestného práva. V spolupráci s mestom Trnava fakulta realizuje Právnu kliniku pre občanov 
mesta Trnava a v spolupráci s Úradom Splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť Kliniku 
občianskej spoločnosti a Kliniku pomoci obetiam trestných činov. Okrem toho fakulta podporuje 
orientáciu študentov na prax aj prostredníctvom jednotlivých právnych kliník, realizovaných formou  
krátkodobých individuálnych stáží na jednotlivých orgánoch verejnej správy alebo v oblasti súdnictva 
(stáže na Krajskom súde v Trnave a  Okresnom súde v Trnave), či v oblasti zahraničných vzťahov 
a diplomacie (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) alebo iných oblastí právnej 
praxe (advokácia, notárstvo), ktoré sú už pravidelne úspešne a s veľkým ohlasom realizované.  

Na výučbe participujú viacerí odborníci z praxe a súčasťou výučby sú aj rôzne exkurzie (napr. 
návšteva väznice, reedukačného centra, detského domova, notárskeho úradu, účasť na súdnom 
pojednávaní a pod.).  

 
1.1 Bakalársky študijný program 
 

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

V roku 2020 bol realizovaný trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 
a štvorročný študijný program v externej forme štúdia a zároveň dobieha pôvodný trojročný študijný 
program v bakalárskom študijnom programe v dennej i externej forme štúdia. Súčasne od 
akademického roka 2019/2020 prvý i druhý ročník bakalárskeho študijného programu prebieha podľa 
akreditovanej zmeny, ktorá spočíva najmä v tom, že už v tomto stupni štúdia je zakomponovaných 
viacero predmetov  pozitívneho práva. 
 
1.2 Magisterský študijný program 
 

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

V roku 2020 sa uskutočňoval  dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia 
a trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, taktiež zároveň dobieha dvojročný 
magisterský študijný program v dennej i externej forme štúdia. 
 
1.3 Doktorandský študijný program  
 

Štúdium v doktorandských študijných programoch sa uskutočňovalo v novom trojročnom 
študijnom programe v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia štyri 
roky. Zároveň dobieha aj trojročný doktorandský študijný program v dennej a externej forme štúdia. 

V roku 2020 sa doktorandské štúdium uskutočňovalo v študijnom odbore právo v študijných 
programoch Teória a dejiny štátu a práva, Ústavné právo, Pracovné právo, Trestné právo  
a v programe  Občianske právo. 

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

 
 

 
 

2. ŠTUDENTI A ICH ŠTRUKTÚRA 
 
V  roku 2020 na fakulte študovalo vo všetkých troch stupňoch štúdia celkom  959 študentov, 

a to 699 študentov v dennej forme štúdia a 260 študentov v externej forme štúdia. Údaje vyplývajú zo 
stavu ku dňu 31.10. 2020. Pravidlá štúdia sú upravené v Študijnom poriadku fakulty. Jeho znenie je 
prístupné: http://iuridica.truni.sk/legislativa-zakladne-normy 

 
 



14 
 

2.1 Bakalársky študijný program  
 
V roku 2020 na fakulte študovalo 600 študentov bakalárskeho študijného programu, z toho 

450 študentov v dennej forme štúdia a 150 študentov v externej forme štúdia. 
Zo štúdia bolo počas roka 2020 vylúčených pre neprospech 73 študentov, z toho 52 študentov 

dennej formy štúdia a 21 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechalo 14 študentov dennej 
formy štúdia a 20 študentov externej formy štúdia. Štúdium v tomto období prerušili traja študenti 
dennej formy štúdia a traja študenti externej formy štúdia. 

V roku 2020 štúdium úspešne ukončilo spolu 132 študentov bakalárskeho študijného 
programu, z toho 111 študentov dennej formy štúdia a 21 študentov externej formy štúdia. 
 
 
2.2 Magisterský študijný program  
 

V roku 2020 na fakulte študovalo 316 študentov magisterského študijného programu, z toho 
244 študentov v dennej forme štúdia a 72  študentov v externej forme štúdia.   

V priebehu roka 2020 bolo zo štúdia vylúčených pre neprospech 15 študentov dennej formy 
štúdia a 7 študentov externej formy štúdia. Štúdium zanechali traja študenti dennej formy štúdia 
a dvaja študenti externej formy štúdia. Počas roka 2020 štúdium prerušilo päť študentov dennej formy 
štúdia a štyria študenti externej formy. 

Štúdium v roku 2020 úspešne ukončilo spolu 138 študentov, z toho v dennej forme štúdia 121 
študentov a v externej forme štúdia 17 študentov.  
 
2.3 Doktorandský študijný program  

 
V roku 2020 študovalo na fakulte celkom 5 doktorandov v dennej forme štúdia a 38 

doktorandov v externej forme štúdia, spolu 43 doktorandov.  
V priebehu roka 2020 štúdium prerušili 6 študenti v externej forme, jeden študent externej 

formy štúdia zanechal štúdium, jeden študent v externej forme štúdia bol vylúčený pre nesplnenie 
podmienok. 

V roku 2020 sa na fakulte uskutočnilo päť obhajob dizertačných prác doktorandov dennej 
formy štúdia a 13 obhajob dizertačných prác doktorandov v externej forme, z toho v študijnom 
programe: Trestné právo osem obhajob, Teória a dejiny štátu a práva päť obhajob, Pracovné právo 
dve obhajoby, Občianske právo jedna obhajoba a Ústavné právo dve obhajoby. 

Dizertačnú skúšku v roku 2019 vykonali štyria doktorandi v dennej forme štúdia a 5 
doktorandov v externej forme štúdia, z toho v študijnom programe: Trestné právo traja doktorandi, 
Teória a dejiny štátu a práva jeden doktorand, Ústavné právo jeden doktorand, Pracovné právo traja 
doktorandi a Občianske právo jeden doktorand. 

 
2.4      Rigorózne skúšky  
 

V  roku 2020 bolo prijatých 96 nových prihlášok na rigoróznu skúšku, rigoróznu prácu 
odovzdalo 91 uchádzačov. Celkovo 77 uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku.  

Rigorózna skúška má ústnu formu a skladá sa z dvoch na seba bezprostredne nadväzujúcich 
častí, teda obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky z dvoch študijných predmetov zvolených 
uchádzačom v prihláške v rámci vybranej špecializácie. Rigorózna skúška sa vykonáva pred 
rigoróznou komisiou. V roku 2020 najviac uchádzačov úspešne vykonalo rigoróznu skúšku 
v špecializácii Trestné právo (37 absolventov), Obchodné právo (21 absolventov), Občianske právo 
hmotné a Občianske právo procesné (8 absolventov) a Pracovné právo (4 absolventi). Po úspešnom 
vykonaní rigoróznej skúšky bol uchádzačovi – absolventovi udelený akademický titul „doktor práv“ (v 
skratke „JUDr.“).  

Rigorózne konanie do 15. 7. 2020 upravovala Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom 
konaní v platnom znení (novelizovaná a účinná od 1. 9. 2018). Od 15. 7. 2020 nadobudla účinnosť 
nová Vyhláška dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní, ktorá zrušila účinnosť vyhlášky dekana č. 
1/2012 o rigoróznom konaní.  
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3. AKADEMICKÁ MOBILITA ŠTUDENTOV 

 
Činnosť oddelenia pre zahraničné vzťahy a koordinátora pre ERASMUS+ v roku 2020 
 

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 2020 prebehli výberové konania na program Erasmus+ v zmysle nových pravidiel 
výberového konania. 

 
ERASMUS+ 
 

Medzinárodná kooperácia fakulty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rámci programu 
ERASMUS+ poskytla možnosť našim študentom študovať v zahraničí a tiež študentom zo zahraničia 
študovať na našej fakulte aj počas roka 2020. 

Od začiatku kalendárneho roka 2020 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 23 
našich študentov. 

Na našej fakulte študovalo celkom 14 zahraničných študentov počas roka 2020 – 2 študenti 
z Malty, 3 študenti z Bulharska, 7 študentov z Ruskej federácie a 2 študenti zo Španielska. 
 
 
 
 

4. PRIJÍMACIE KONANIE 
 
 
4.1      Bakalársky študijný program  
 

Do prijímacieho konania sa v roku 2020 prihlásilo 290 uchádzačov na dennú formu štúdia a 91 
uchádzačov na externú formu štúdia – pre štúdium v akademickom roku 2020/2021.  

Základnou podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme 
a štvorročný študijný program v externej forme (ukončený získaním titulu „Bc.“), je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia je 
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá je organizovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa na 
štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.  

Vzhľadom k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 na 
ochranu verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni a potreby ochrany zdravia uchádzačov 
o štúdium, Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave rozhodol  uznesením č. 
20/2020 o zrušení prijímacej skúšky ako ďalšej podmienky prijatia na bakalársky študijný program 
v študijnom odbore právo. 

Z vyššie uvedených dôvodov podmienkou prijatia na trojročný bakalársky študijný program 
v dennej forme štúdia alebo na štvorročný študijný program v externej forme štúdia v akademickom  
roku 2020/2021 zostala iba základná podmienka vyplývajúca z § 56 zákona o VŠ, ktorou je získanie 
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

Na základe splnenia podmienkok prijímacieho konania dekanka fakulty prijala na štúdium do 
akademického roka 2020/2021 celkom 337 uchádzačov v bakalárskom študijnom programe, z toho 
247 uchádzačov na dennú formu štúdia a 90 uchádzačov na externú formu štúdia. Žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekanky fakulty o neprijatí neboli podané. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 259 študentov, z toho 178 študentov do dennej 
formy štúdia a 81 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 77 % 
z celkového počtu prijatých študentov. 
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4.2      Magisterský študijný program  
 

Základnou podmienkou prijatia na dvojročný magisterský študijný program v dennej forme 
štúdia a na trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia (titul „Mgr.“) je úspešné 
absolvovanie akreditovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo.  

Do prijímacieho konania sa prihlásilo 176 uchádzačov, z toho  130 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 170 uchádzačov, z toho 126 uchádzačov na dennú formu štúdia a 44 
uchádzačov na externú formu štúdia. 

Do prvého roka štúdia sa zapísalo celkom 162 študentov, z toho 124 študentov do dennej 
formy štúdia a 38 študentov do externej formy štúdia. Podiel zapísaných študentov predstavuje 95 % 
z celkového počtu prijatých študentov.  

 
 
4.3      Doktorandský študijný program 
 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program je úspešné absolvovanie 
magisterského študijného programu v študijnom odbore právo. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné 
absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na 
daný doktorandský študijný program v týchto kategóriách (zoradené podľa významu od 
najvýznamnejšej): 
 vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom odbore a odborný a 

vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore – posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä 
odpoveďami na otázky komisie), 

 projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný (autorský) projekt k téme 
dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje sa pôvodnosť a obsah projektu, 
prezentácia projektu a odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektu 

 predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou uchádzača, 
 znalosť cudzích jazykov, pričom znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka okrem jazyka 

spĺňajúceho požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka na území Slovenskej 
republiky je nevyhnutnou podmienkou na prijatie – posudzuje sa podľa výsledkov písomného 
preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania. 

 
Do prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa v priebehu roka 2020 prihlásilo 19 

uchádzačov, a to na štúdium od akademického roka 2020/2021. Na základe výsledkov  prijímacieho 
konania dekanka fakulty prijala na štúdium v doktorandskom študijnom programe 15 uchádzačov 
externej formy štúdia.  

Na externú formu štúdia sa zapísalo 14 študentov. Podiel zapísaných študentov predstavuje 
93,3 % z celkového počtu prijatých študentov. 

 

 

 

5. ÚSPECHY ŠTUDENTOV NA NÁRODNEJ A MEDZINÁRODNEJ 
ÚROVNI 

 
V rámci svojho vysokoškolského štúdia sa študenti a študentky aktívne podieľajú aj na 

rôznych vedeckých a odborných aktivitách doma alebo v zahraničí. Medzi zaujímavé úspechy 
študentov a študentiek patria nasledovné: 
 
Martin Pogádl - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia,  získal 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Simulovaný trestný proces, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 10. 2. 2020 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 
Branislav Rak - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia,  získal 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Simulovaný trestný proces, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 10. 2. 2020 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
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Bc. Barbora Bartovičová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 
2. stupeň, denná forma štúdia, zvíťazila na Majstrovstvách Univerzity F. M. Dostojevského v Omsku 
v plaveckých disciplínach prsia, znak a motýľ a tiež získala 1. miesto na Letnej univerziáde SR 
v plávaní, ktorá sa konala dňa 8. 10. 2020 v Žilinskej univerzite v Žiline. 
 
Bc. Tomáš Dilong - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, zvíťazil v súťaži Najlepšia esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej 
pomoci, ktorú organizovalo MZVaEZ SR vo februári 2020. Tréma práce SlovacAid and the global 
climate crisis: on education, start-ups and chickens. 
 
Bc. Simona Weissová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, získala 2. miesto na Česko-slovenskom azylovom moot courte, ktorý 
zorganizovala Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe v apríli 2020. 
 
Bc. Nicole Šefranková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, získala 2. miesto na Česko-slovenskom azylovom moot courte, ktorý 
zorganizovala Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe v apríli 2020. 
 
Daniel Danáč - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, získal  3. miesto na Majstrovstvách SR v hode kladivom, ktoré sa konali dňa 5. 9. 
2020 v Bratislave. 
 
 
 
 

6. OCENENIE ŠTUDENTOV V RÁMCI VYSOKEJ ŠKOLY 
 

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

 
Peter Belák - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. stupeň, 
denná forma štúdia, aktívne participoval na projekte Študenti pacientom, ktorý zastrešuje Združenie 
pacientov s hematologickými malignitami. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc pacientom v oblasti 
práva sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na druhej strane poskytnúť 
študentom prehľad o problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi. 
Získal tiež 1. miesto na XII. študentskej vedeckej konferencii v historickej sekcii. Téma práce: 
Solidarita a zásadovosť v dejinách dôchodkového zabezpečenia Československa. 
 
Denisa Mikušová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, aktívne participovala na projekte Študenti pacientom, ktorý zastrešuje 
Združenie pacientov s hematologickými malignitami. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc pacientom 
v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na druhej strane 
poskytnúť študentom prehľad o problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi. 
 
Soňa Havlíková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia získala 1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, 
v právno-teoretickej sekcii. Téma práce: Opatrenia obmedzujúce internet v prospech ochrany 
liberálnej demokracie. 
 
Dominika Kuchárová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na Letnej škole kyberkriminality, ktorá sa konala  
v dňoch 24. – 28. augusta 2020 v Danišoviciach. 
 
Bc. Ivana Mokrá - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia získala 1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, 
v sekcii trestného práva. Téma práce: Ochrana utajovaného svedka verzus právo obvineného na 
kontradiktórne vedenie výsluchu – zákonné limity a prípustnosť dôkazu. 
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Bc. Veronika Svoreňová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 
2. stupeň, denná forma štúdia, získala 1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, 
v sekcii ústavného, správneho a medzinárodného práva. Téma práce: Vlastnícke právo a jeho vzťah 
k nakladaniu s odpadmi a znižovanie energetickej náročnosti. 
 
Bc. Michal Tomin - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia,  získal  1. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, 
v sekcii súkromného práva. Téma práce: Ničotnosť uznesení valných zhromaždení. 
 
Bc. Anita Daňová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 2. 
stupeň, denná forma štúdia, získala 2. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, 
v sekcii trestného práva. Téma práce: Adhézne konanie v komparácii s konaním o poskytnutí 
odškodnenia obetí násilného trestného činu. 
 
Kristián Krahulec - študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, získal 2. miesto na XII. ročníku vedeckej študentskej konferencie, 
v historickej sekcii. Téma práce: Potreba modernej a jednotnej úpravy trestnoprávnej zodpovednosti 
mladistvých podľa zákona č. 48/1931 Zb. z. 
 
Sabína Huťová - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na Letnej škole kyberkriminality, ktorá sa konala  
v dňoch 24. – 28. augusta 2020 v Danišoviciach. 
 
Adriana Slezáková - študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník 1. 
stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na Letnej škole kyberkriminality, ktorá sa konala  
v dňoch 24. – 28. augusta 2020 v Danišoviciach. 
 
 
Za vynikajúce diplomové práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Bc. Helena Bíliková, téma práce:  Obchodovanie s ľuďmi – kriminologické a trestnoprávne aspekty  
 
Mgr. Bc. Andrea Bizubová, téma práce: Ochrana ľudských práv v psychiatrických liečebniach 
a psychiatrických oddeleniach 
 
Bc. Marianna Čechmánková, téma práce: Prípustnosť surogačného materstva v SR – áno či nie? 
 
Bc. Alexandra Fazekašová, téma práce: Ochrana dieťaťa a právna úprava zásahov štátu do 
rodičovských práv v SR. Teoretické aspekty témy spojené s praktickým výskumom postupov orgánov 
sociálnoprávnej starostlivosti a kurately a rozhodovacej činnosti súdov v SR 
 
Bc. Mária Hanusková, téma práce: Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na 
medzištátne osvojenia. Teoretické aspekty témy spojené s praktickým výskumom rozhodovacej 
činnosti súdov v SR 
 
Bc. Marek Jakab, téma práce: Honour Killings and its Criminological and Legal Aspects 
 
Bc. Mária Michaela Jašková, téma práce: Ochrana svedka v trestnom konaní 
 
Bc. Mária Kresáňová, téma práce: Ujma na zdraví a jej kompenzácia v kontexte slovenského 
právneho poriadku a britského common law 
 
Bc. Radoslav Kysela, téma práce: Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii 
 
Bc. Martin Kyselica, téma práce: Postavenie a činnosť prokurátora v rámci predsúdneho konania 
trestného 
 
Bc. Ján Lančarič, téma práce: Doping v športe a jeho trestnoprávny postih 
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doc. Bc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., téma práce: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť superficiálnej 
zásady na Slovensku 
 
Bc. Marika Marková, téma práce: Trestnoprávna úprava eutanázie 
 
Bc. Alexandra Nevolná, téma práce: Právna úprava vnútroštátneho osvojenia. Teoretické aspekty 
témy spojené s praktickým výskumom rozhodovacej činnosti súdov v SR 
 
Bc. Petronela Rybová, téma práce: Právo duševného vlastníctva a brexit 
 
Bc. Mojmír Štefanec, téma práce: Komparácia právnického vzdelávania v odbore kriminológia v 21. 
storočí 
 
Bc. Ivana Trokšiarová, téma práce: Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
 
Bc. Juraj Valentovič, téma práce: Nástroje obrany proti prevzatiu fúziou a akvizíciou 
 
Bc. Šimon Žiak, téma práce: Vedecké problémy Trnavskej kriminologickej cesty v r. 2000 – 2018 
 
 
Za vynikajúce bakalárske práce boli ocenení nasledovní študenti: 
 
Peter Belák, téma práce: Dôchodkové zabezpečenie v dejinách Československa 
 
Denisa Mikušová, téma práce: Bezpečnosť Slovenskej republiky 
 
Kristína Baculová, téma práce: Inštitút celibátu v práve Katolíckej cirkvi 
 
Soňa Havlíková, téma práce: Liberálna demokracia a jej premena na totalitnú formu vlády 
 
Michal Horský, téma práce: Význam a postavenie politických strán v zastupiteľskej demokracii 
 
Viktor Miško, téma práce: Subjektivita národa v medzinárodnom práve verejnom 
 
Mgr. Monika Plevová, téma práce: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky de lege lata  
 
Michaela Sklenárová, téma práce: Právne vyrovnanie sa krajín Európy so zločinmi  spáchanými 
počas nacizmu a komunizmu 
 

 
 

 

IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 

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

S cieľom umožniť študentom zvyšovanie ich jazykových schopností v roku 2020 fakulta 
ponúkla študentom výučbu cudzích jazykov, a to najmä anglického jazyka. 

Z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 na ochranu 
verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni a potreby ochrany zdravia uchádzačov 
o štúdium sa prípravný kurz na prijímacie skúšky neuskutočnil.  
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V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ 
TVORIVEJ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 

 
 
 V roku 2020 vedeckí a pedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty TU participovali celkovo na 
riešení 29 výskumných projektov, z toho na siedmich projektoch financovaných Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja (ďalej len APVV), desiatich projektoch základného výskumu Vedeckej edukačnej 
a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len VEGA), jednom 
projekte financovanom International Visegrad fund a jedenástich inštitucionálnych projektoch. Na 
riešenie projektov bola v roku 2020 Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pridelená dotácia 
vo výške 355.646 EUR. 
 
 
  

1. PROJEKTY PODPOROVANÉ Z DOMÁCICH GRANTOVÝCH SCHÉM 
 
1.1 Projekty APVV 
 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty boli zapojení do riešenia siedmich 
projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom znamená pokles o jeden projekt.  
 Na riešenie projektov bola agentúrou pridelená dotácia vo výške 302.122 EUR, čo je o 37.620 
EUR viac v porovnaní s rokom 2019. Vedeckopedagogickí zamestnanci pokračovali v riešení  jedného 
projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2016, troch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2017, dvoch 
projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2018 a začalo sa riešenie jedného projektu v rámci Verejnej 
výzvy VV 2019. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 38 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Do riešenia bolo zapojených aj 7 
študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o štyroch  
študentov.  
 V roku 2020 nebolo ukončené riešenie žiadneho projektu a všetky pokračujú v riešení aj 
v roku 2021. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2020 boli predložené dva nové návrhy na riešenie 
projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2021, ktoré sú v štádiu hodnotenia. 
 
a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
1. 
Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky 
Číslo  projektu:  APVV-16-0106 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.  Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia:  07/2017 – 06/2021 
Finančná dotácia na rok 2020: 43.214 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
2. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 43.964 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
3.   
Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry 
Číslo  projektu:  APVV-17-0056 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Obdobie riešenia:  08/2018 – 06/2022 
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Finančná dotácia na rok 2020: 43.324 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
4.  
Názov projektu: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem 
Číslo projektu: APVV-17-0562 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 52.654 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2018 
5. 
Názov projektu: Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 
insolvenčným a trestným právom  
Číslo projektu: APVV-18-0337 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 38.241 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
6. 
Názov projektu: Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)  
Číslo projektu: APVV-18-0443 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 59.956 EUR 
Riešiteľský kolektív: 13 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2019 
7. 
Názov projektu:  Trestnoprávna ochrana slobody 
Číslo projektu: APVV-19-0050 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2020 – 06/2024 
Finančná dotácia na rok 2020: 20.769 EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
 
1.2 Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 
 
 V roku 2020 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia desiatich VEGA 
projektov (jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2017, tri projekty so začiatkom riešenia v roku 
2018, päť projektov so začiatkom riešenia v roku 2019 a jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 
2020), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená pokles o štyri projekty. 
 Na riešenie VEGA projektov bola Právnickej fakulte TU v Trnave v roku 2020 pridelená 
dotácia vo výške 53.524 EUR, čo je o 30.367 EUR menej v porovnaní s rokom 2019. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 38 riešiteľov, čo je o šesť menej 
v porovnaní s rokom 2019. Členmi riešiteľských kolektívov boli aj 4 študenti doktorandského štúdia, čo 
je o sedem menej v porovnaní s rokom 2019.  
 V roku 2020 bolo ukončené riešenie troch VEGA projektov a sedem projektov pokračuje 
v riešení aj v nasledujúcom roku.  
 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so začiatkom 
riešenia v roku 2021 boli predložené štyri návrhy, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
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a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
1. 
Názov projektu: Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, 
informácií a dát 
Číslo projektu: 1/0556/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2020 
Dotácia na rok 2020: 6.859 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
2. 
Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 
Číslo projektu: 1/0082/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2020: 6.063 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
3. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 6.041 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
4. 
Názov projektu: Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna úprava a právna 
prax 
Číslo projektu: 1/0200/18 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2020: 6.179 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského štúdia 
 
 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2019 
5. 
Názov projektu: Renesancia zabudnutých a znovu objavených inštitútov dedičského práva na 
Slovensku  
Číslo projektu: 1/0018/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022 
Dotácia na rok 2020: 8.822 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
6. 
Názov projektu: Európsky sociálny model a jeho tendencie 
Číslo projektu: 1/0081/19 
Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 4.632 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského 
 
7. 
Názov projektu: Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku 
Číslo projektu: 1/0329/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
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Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 5.064 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
8. 
Názov projektu: Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby 
Číslo projektu: 1/0535/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 6.348 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
9. 
Názov projektu: Dispozície s obchodným podielom 
Číslo projektu: 1/0571/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 1.939 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 
 

d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 
10. 
Názov projektu: Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja 
Číslo projektu: 1/0269/20 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2020 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 1.577 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov  
 
 
1. 3     Inštitucionálne projekty Právnickej fakulty 
  

Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2020 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 
Právnickej fakulty zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2020 bolo 
riešených jedenásť inštitucionálnych výskumných projektov, všetky so začiatkom riešenia v roku 2020. 
Do riešenia tohto typu projektu bolo  zapojených 24 vedeckopedagogických zamestnancov.  
 
1. 
Názov projektu: Zákon o priestupkoch - komentár 
Číslo projektu: 1/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2020-12/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
2. 
Názov projektu: Prípadové štúdie zo správneho práva procesného 
Číslo projektu: 2/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2020-12/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
3. 
Názov projektu: Návšteva Múzea holokaustu v Seredi 
Číslo projektu: 3/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 3/2020-3/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
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Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
4. 
Názov projektu: Trnavské právnické dni – Právna politika a legislatíva 
Číslo projektu: 4/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 9/2020-9/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 11 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
Názov projektu: Vysokoškolské vzdelávanie 
Číslo projektu: 5/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 8/2020-10/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
6. 
Názov projektu: Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou 
Číslo projektu: 6/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 11/2020-11/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
7. 
Názov projektu: Tomáš Garrigue Masaryk 170 rokov od narodenia prvého prezidenta  - Virtuálny deň 
fakulty                                      
Číslo projektu: 7/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 7/2020-10/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
8. 
Názov projektu: Medzinárodné právo v praxi 
Číslo projektu: 8/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2020-12/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
9. 
Názov projektu: Sekulárny štát 
Číslo projektu: 9/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 5/2020-5/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
10. 
Názov projektu: Human Rights Dimensions of pandemic Crisis 
Číslo projektu: 10/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 7/2020-7/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogickí zamestnanci 
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11. 
Názov projektu: Medzinárodné právo v praxi 
Číslo projektu: 11/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/10/2020-15/05/2021 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
  
 

 

2. PROJEKTY PODPORENÉ ZO ZAHRANIČNÝCH GRANTOVÝCH 
SCHÉM  

 
1.  
Právnická fakulta Univerzity v Lodzi, Poľsko ako hlavný riešiteľ získala od Medzinárodného 
vyšehradského fondu dotáciu na riešenie projektu s  názvom ‘Workplace Whistleblowers' Protection in 
the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro)” číslo projektu 21930021. Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity sa  ako partnerská organizácia podieľala na jeho riešení. 
 
2. 
V priebehu roka 2020 Jagielonská univerzita v Krakowe predložila v rámci výzvy zverejnenej 
Medzinárodným vyšehradským fondom návrh na riešenie  projektu číslo 22030159 s názvom 
Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939). 
V rámci hodnotiaceho procesu bola na jeho riešenie pridelená dotácia a Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity sa bude v období 02/2021 – 07/2022 podielať na jeho riešení ako partnerská organizácia 
 
 
 

3. VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NEPODPORENÁ Z GRANTOV 
 

Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2020 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 
Právnickej fakulty zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2020 bolo 
riešených jedenásť projektov so začiatkom riešenia v roku 2020. Do tohto typu projektu boli ako 
riešitelia zapojení 24 vedeckopedagogickí  zamestnanci.  
 
 
 

4. VYUŽITIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV VO VÝSKUME A V PRAXI 
 
 Výsledky vedeckých projektov riešených na Právnickej fakulte nachádzajú svoje využitie 
nielen bezprostredne vo vzdelávacom procese, ale aj v podobe expertíz pre legislatívne a iné orgány 
Slovenskej republiky rovnako ako pre orgány Európskej únie a zahraničné organizácie.  
 
 
 

5. VÝSLEDKY ŠPECIALIZOVANÝCH VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH 
PRACOVÍSK 

 
 Právnická fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko. 
 
 
 

6. VNÚTORNÁ GRANTOVÁ SCHÉMA UNIVERZITY 
 

V priebehu roka 2020 bolo na fakulte riešených jedenásť inštitucionálnych výskumných 
projektov, všetky so začiatkom riešenia v roku 2020. Do riešenia tohto typu projektu bolo zapojených 
24 vedeckopedagogických zamestnancov.  
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE 
PROFESOROV 
 

      Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mala v roku 2020 priznané práva 
uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore právo, 
a to v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo, pracovné právo, 
občianske právo a teória a dejiny štátu a práva. 

V roku 2020 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť internej 
uchádzačky o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, konanie bolo úspešne ukončené 
vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent. Jedno habilitačné konanie, ktoré 
začalo na fakulte v predchádzajúcom roku 2019, bolo v roku 2020 úspešne ukončené vydaním 
dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent. Celkovo boli v roku 2020 úspešne ukončené 
dve habilitačné konania. 

V roku 2020 boli úspešne ukončené dve inauguračné konania interných uchádzačov fakulty, 
ktoré začali ešte v roku 2019. V roku 2020 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú 
žiadosť o začatie inauguračného konania internej uchádzačky fakulty. 
 
 
Habilitačné konania 
 

Habilitačné konanie, ktoré začalo ešte v roku 2019 bolo v roku 2020 úspešne ukončené 
vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent:   

- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo začalo v októbri 2019 
habilitačné konanie externej odbornej asistentky JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. z Fakulty 
managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Úspešná habilitačná prednáška a obhajoba 
habilitačnej práce sa konali 7. júla 2020. Vedecká rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí 
v septembri 2020 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo, 
habilitačné konanie bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického 
titulu docent s účinnosťou od novembra 2020. 
 

Habilitačné konanie, ktoré začalo podaním žiadosti v roku 2020: 

- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva začalo 
v apríli 2020 habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. Veroniky Kleňovej, PhD. 
Úspešná  habilitačná prednáška a  obhajoba habilitačnej práce sa konali 8. septembra 2020. Vedecká 
rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí 17. septembra 2020 rozhodla o udelení vedecko-
pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva, habilitačné konanie bolo ukončené 
vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od novembra 
2020. 

 
Inauguračné konania 

 
Inauguračné konania, ktoré začali ešte v roku 2019 a boli ukončené v roku 2020:  

 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu 
a práva interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD., ktoré začalo v apríli 
2019, bolo v júni 2020 úspešne ukončené vymenovaním za profesora v odbore teória a dejiny štátu 
a práva prezidentkou SR. 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo 
interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD., ktoré začalo v máji 2019, bolo v júni 
2020 úspešne ukončené vymenovaním za profesora v odbore trestné právo prezidentkou SR. 
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Inauguračné konanie, ktoré začalo podaním žiadosti v roku 2020: 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu 
a práva začalo podaním žiadosti internej uchádzačky fakulty doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. 
v septembri 2020, v súčasnosti konanie pokračuje a plánuje sa inauguračná prednáška.   
 
 
 
 

 

VII. ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY 

 
        V roku 2020 mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 63,52 
zamestnancov, z toho 7,20 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 18,42 
s vedecko-pedagogickým titulom docent, 19,15 odborných asistentov a asistentov. 
 
         V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu celkového počtu zamestnancov 
fakulty o 0,17 zamestnanca v prepočítanom počte. Najvýraznejšie sa znížil počet docentov o 1,6. 
         Z tabuľky je vidieť, ako sa zvýšil počet učiteľov s titulom CSc., PhD. v porovnaní z rokom 2019 
a to o 1,92 zamestnanca. 
          Počet odborných pracovníkov a administratívnych pracovníkov sa za rok 2020 v porovnaní 
z rokom 2019 nezmenil. 
 
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch vysokej školy v roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2019. 

 
 

 2019 2020 
Vysokoškolskí učitelia spolu 44,17 44,77 

z toho: profesori 7,25 7,20 
            docenti 20,02 18,42 
            učitelia s titulom CSc., PhD. 15,36 17,28 
            ostatní učitelia  1,54 1,87 
Odborní pracovníci 3 3 
Administratívni pracovníci  12 12 
Výskumní pracovníci             4,18 3,75 
Prevádzkoví zamestnanci 0 0 
 
SPOLU   63,35 63,52 

 
 

            V roku 2020 bolo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 18 
výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho tri na obsadenie 
funkcie profesora, päť na obsadenie funkcie docenta, deväť na obsadenie pracovných miest 
odborných asistentov a asistentov a jedno výberové miesto na miesto vedúceho katedry. Na 
obsadenie pracovného miesta sa prihlásilo v priemere 1,4 uchádzača. Priemerná dĺžka uzatvorenia 
pracovného pomeru s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2020 1,5 
roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 6 výberových 
konaní.  
          Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 
uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2020 obsadených 11 pracovných miest 
bez výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej 
zmluve bola 17%.  
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OCENENIA PEDAGÓGOV FAKULTY V ROKU 2020 
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
V januári 2020 udelila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová pri príležitosti 27. výročia 
vzniku SR prof. Barancovej štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. stupňa“ za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj právnej vedy. Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam 
slovenského spoločenského, politického a vedeckého života.  
 

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.  

V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Jalčovi „Cenu za vedeckovýskumnú 
a umeleckú činnosť“ v rámci 385. výročia otvorenia Universitas Tyrnaviensis. 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave JUDr. Dobrovodskému ocenenie 
univerzity „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“ v rámci  385. 
výročia otvorenia Universitas Tyrnaviensis. 

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
V januári 2020 udelila Právnická fakulta Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku prof. 
Olšovskej a Dr. Moravčíkovej medailu kardinála Stefana Wyszyńskieho  „Magister iurium Dei“. 

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

 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

V roku 2020 sa JUDr. Adamová stala členkou medzinárodného konzorcia (v rámci COST-research 
action) AAL_TRUSTTECH – Consortium for comparative analyses of trust and socially situated 
AAL_technology. 

 

 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách, 
grémiách a komisiách: 
 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V júni 2020 sa JUDr. Dobrovodský stal členom Legislatívnej rady vlády SR a v septembri 2020 sa stal 
členom Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.  
 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 
V auguste 2020 sa doc. Maslen stal členom  rozkladovej komisie riaditeľa Národného bezpečnostného 
úradu a v októbri 2020 sa stal členom poradnej komisie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.  

 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
Vo februári 2020 sa prof. Šmid stal predsedom Odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo pre posudzovanie námietok. 

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
V roku 2020 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Súdnej rady SR za člena výberovej komisie 
pre hromadné výberové konanie v obvode Krajského súdu v Trenčíne. 

 
V roku 2020 boli vybraní pedagógovia fakulty zapísaní do „zoznamu posudzovateľov“ Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na základe uznesenia výkonnej rady SAAVŠ v máji 2020. 
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Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA 
V októbri 2020 sa prof. Gábriš stal členom redakčnej rady medzinárodného časopisu „Cracow Studies 
of Constitutional and Legal History / Krakiwskie Studia z Historii Państwa i Prawa“, vydavateľom 
ktorého je  Jagelonská Univerzita v Krakove v Poľsku.  

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
V roku 2020 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu 
„Politica.eu“, ktorého vydavateľom je Universita de Torino a Universita del Molise v Taliansku.  
 
V júli 2020 sa stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu „Przeglad prawno-
ekonomiczny“(Review of Law, Business and Economy), vydavateľom ktorého je  Instytut Ekonomii 
i Finansów KUL Lublin v Poľsku.   
 
 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
V roku 2020 sa prof. Olšovská stala členkou edičnej rady medzinárodného vedeckého recenzovaného 
časopisu „Social Law“, ktorý vydáva Taras Shevchenko National University of Kyjev na Ukrajine.  
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.   
V roku 2020 sa doc. Novotná stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu 
International „Journal of Nuclear Law“, vydavateľom ktorého je Inderscience Publishers.  

 

 
 
Vyžiadané prednášky: 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Doc. Laclavíková a doc. Švecová 4. marca 2020 uskutočnili vyžiadanú prednáška na tému „Dieťa 
medzivojnového Slovenska“. Prednáška bola spojená s prezentáciou rovnomennej knihy „Dieťa 
medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej 
inštitucionálna základňa.“. Organizátorom bola Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity V Trnave. 
 
 
 
Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  
Dr. Moravčíková okrem aktívnej účasti bola aj členkou vedeckého a organizačného výboru v poradí už 
4. ročníka medzinárodnej vedeckej on-line konferencie, ktorá sa konala v dňoch 6. – 7. 11. 2020 na 
tému „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie 
integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina - Niemcy“. Fakulta bola jedným zo 
spoluorganizátorov spoločne s organizátormi - Poľská akadémia vied v Lubline, Fakulta práva, 
kánonického práva a administratívy, Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta 
Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove a Nadácia 
Poľskej akadémie vied. 
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 

 
8.1 Sociálne štipendiá  

 
Sociálne štipendiá , ktoré prispievajú študentom na úhradu ich nákladov spojených so štúdiom 

boli v roku 2020 vyplatené podľa § 96 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 102/2006 
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.  

Celková suma vyplateného sociálneho štipendia v roku 2020 predstavovala 55 575 €. Sociálne 
štipendium bolo vyplatené 35 študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 
 

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

štúdia, výskumu, vývoja, v umeleckej alebo športovej činnosti fakulta každoročne priznáva svojim 
študentom motivačné štipendiá. Takýmto spôsobom ocenila fakulta svojich študentov, ktorí dosiahli 
úspechy v roku 2020, a to tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni. 

Motivačné štipendiá boli v roku 2020 vyplatené podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách 
v celkovej sume 56 100 €. Z toho motivačné štipendiá vyplatené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
predstavovali 33 500 € a z vlastných prostriedkov univerzity 22 600 €.  

Štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vyplatené 69 študentom v dennej forme 
štúdia bakalárskeho a magisterského študijného programu a z vlastných prostriedkov univerzity 109 
študentom denného bakalárskeho a magisterského štúdia. 

 
 

8.3 Ubytovanie študentov 
 

Nakoľko fakulta nemá vlastné ubytovacie kapacity (internát), starostlivosť o ubytovanie 
študentov zabezpečuje rektorát Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom zmluvne 
zabezpečených subjektov v meste Trnava a v blízkom okolí. V roku 2020  o ubytovanie požiadalo 126 
študentov prvého ročníka všetkých študijných programov a 151 študentov vyšších ročníkov 
bakalárskeho a magisterského študijného programu. O pridelení ubytovania rozhodla ubytovacia 
komisia zriadená na rektoráte univerzity. Od akademického roka 2014/2015 univerzita otvorila svoj 
vlastný novovybudovaný Študentský domov Petra Pazmáňa na Rybníkovej ulici v Trnave s kapacitou 
300 lôžok. 
 
 
8.4 Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

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

jazykov. V roku 2020 fakulta ponúkala výučbu cudzích jazykov prostredníctvom jazykového kurzu 
anglického jazyka.  

Fakulta aj v roku 2020 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 zároveň 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. Študentky 
a študenti mali možnosť obrátiť sa aj na Koordinátora pre študentov JUDr. Róberta Dobrovodského, 
PhD., LL.M. 

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. 
 

. 
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Fakulta v roku 2020 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. V roku 2020 bol fakultným 
koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. 
Centrum zabezpečuje aj právne poradenstvo – podrobnosti sú pre študentov prístupné na stránke 
http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo. Za fakultu v tomto Centre právne poradenstvo 
zabezpečujú JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. a doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Napokon tiež Centrum poskytuje priestor študentom pre ich športové vyžitie. Aktuálne údaje 
o možnostiach využitia plavárne, telocviční, zapojenia sa do florbalu, futbalu, volejbalu alebo využitia 
univerzitnej tanečnej školy (StreetDance, Reggaeton, Zumba, Salsa single, aj Joga) môžu študenti 
získať na stránke http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity.    

 
 

 

8.5 Ďalšia podpora študentov 
 

Ako už bolo vyššie uvedené, fakulta výraznou mierou podporuje klinické vzdelávanie 
študentov. Okrem toho podporuje tiež intenzívnu osobnú angažovanosť študentov, ktorí si môžu 
zabezpečiť účasť na odbornej stáži aj bez sprostredkovania fakultou a fakulta im túto následne 
kreditovo ocení. V roku 2020 fakulta zaevidovala 64 stáží. Tieto stáže sa uskutočnili napr. v Kancelárii 
verejného ochrancu práv, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na 
Ministerstve spravodlivosti SR, na okresných a krajských súdoch, na prokuratúre, v advokácii, na 
mestských  úradoch, vo viacerých občianskych združeniach a pod. 
 
 

 

IX. PODPORNÉ ČINNOSTI 
 

Knižnica PF TU 
 

Knižnica fakulty zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva                       
a bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje knižnično-informačné služby 
študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti.  Vnútornú štruktúru tvoria oddelenie 
spracovania fondu a oddelenie služieb. Profil knižnice fakulty je v súlade so študijným programom 
fakulty. Hlavným poslaním knižnice fakulty je informačná podpora vedeckej a pedagogickej činnosti na 
fakulte.  
          Tak ako všetky oblasti spoločenského života, pandémia koronavírusu významnou mierou 
ovplyvnila aj fungovanie knižnice fakulty v roku 2020.  

 
 
 

1.   BUDOVANIE KNIŽNIČNÝCH A INFORMAČNÝCH FONDOV 
 
 

 1.1 Akvizícia knižničného fondu 
 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý tvorí 
domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  

Vo fonde knižnice fakulty bolo ku dňu 31. 12. 2020 evidovaných 21 014 knižničných jednotiek. 
Prírastok za rok 2020 bol 874 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 400 záverečných                     
a kvalifikačných prác a 474 kníh. 
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1.2      Periodiká 
 

V roku 2019 knižnica fakulty odoberala 41 titulov periodík, z toho 26 zahraničných. Zoznam 
všetkých periodík, dochádzajúcich do knižnice fakulty je dostupný prostredníctvom internetovej 
stránky fakulty.  
 
 
1.3     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 – poskytuje právne predpisy, rozhodnutia súdov SR, legislatívu EU a plnotextovú 
databázu periodík Oxford Journals of Law, ktorá ponúka prístup ku kolekcii právnických periodík z 
produkcie vydavateľstva Oxford University Press. Prístup k ďalším, predovšetkým multiodborovým 
elektronickým informačným zdrojom je zabezpečený prostredníctvom portálu NISPEZ (web 
Univerzitnej knižnice TU).  

Fakulta sprostredkovala učiteľom a študentom databázu judikáty.info a súčasne časť svojej 
databázy poskytlo aj vydavateľstvo Wolters Kluwer. 
 
 
1.4 Akvizícia a jej financovanie 

 
Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi boli granty 

a vedecké projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty. 
Prírastok akvizície kníh (874) bol tvorený nákupom 428 knižničných jednotiek a darmi 446 k.j., 

z ktorých bolo 400 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli 
knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty (46 titulov). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 35 865,01 EUR (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom období podiel 
grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 379 knižných titulov najmä od 
renomovaných zahraničných vydavateľov. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty boli na účely akvizície knižničného fondu zakúpené tituly 
prevažne učebnicovej literatúry podľa informačných listov vyučovaných predmetov. Celková suma za 
všetky informačné zdroje (knihy, periodiká, elektronické inf. zdroje) vynaložená fakultou v roku 2020 
bola 6 238,43 €. 

Z rozpočtu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity je každoročne poskytnutá fakultám 
univerzity dotácia na nákup knižných titulov, ktoré zostávajú k dispozícii na absenčné požičiavanie 
v Univerzitnej knižnici TU. V roku 2020 táto čiastka pre fakultu predstavovala 2 500 €, z čoho boli 
zakúpené publikácie z oblasti práva a právnych vied pre študentov a učiteľov univerzity. 
 
 
1.5  Spracovanie knižničného fondu 

 
Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica fakulty celouniverzitný 

knižnično–informačný systém DaWinci. V roku 2020 sme do súborného katalógu Trnavskej univerzity 
prispeli 874 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 400 záverečných a kvalifikačných prác. 

Produkt spracovania dokumentov, on-line katalóg knižnice je dostupný z webovej stránky 
fakulty, resp. zo stránky univerzity. 
 
 
 

2.  SLUŽBY ČITATEĽOM 
 
2.1 Návštevnosť a výpožičky 
 

Primárnou službou fakultnej knižnice je prezenčné vypožičiavanie dokumentov, konzultačné 
a informačné služby, informačná výchova používateľov. 
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Knižnica poskytuje svoje služby prioritne interným používateľom, t. j. študentom, doktorandom, 
výskumným pracovníkom a pedagógom fakulty. 

Externí používatelia boli uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných fakúlt 
Trnavskej univerzity, študenti iných vysokých škôl a verejnosť. Zo strany tejto skupiny používateľov 
registrujeme stály záujem o služby knižnice fakulty. 

Počas kalendárneho roka 2020 knižnica fakulty zaznamenala 766 registrovaných návštev 
(v roku 2019 to bolo  2 228 návštev). Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v roku 2020 
počet 3 210. Na poklese návštev a výpožičiek sa podpísali epidemiologické opatrenia. 
 
 
2.2     Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
 

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

V roku 2020 bol zo strany partnerských knižníc najväčší záujem o skeny, resp. kópie 
časopiseckých článkov z fondu knižnice fakulty. Pre používateľov z radov vedecko-pedagogických 
pracovníkov fakulty sa tak týmto spôsobom obstarávali výpožičky dokumentov zo zahraničia.  

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

 

 

2.3    Iné aktivity 
 

Knižnica fakulty počas roka spolupracovala s riešiteľmi projektov a grantov riešených na 
fakulte, spolupracovala s katedrami a ústavmi fakulty a oddelením pre vedecký výskum a zahraničné 
vzťahy.  

Aktualizovala stálu výstavu publikačnej činnosti pedagógov a doktorandov fakulty, ktorá sa 
nachádza v priestoroch fakulty.  

V knižnici fakulty prebiehali informačné exkurzie pri príležitosti „Dňa otvorených dverí“ pre 
študentov stredných škôl a uchádzačov o štúdium na fakulte.  Ďalej knižnica poskytovala priestorovú 
a informačnú podporu pri návštevách zahraničných študentov, či už v rámci programu Erasmus, alebo 
pri návštevách vedeckých pracovníkov zo zahraničia.   

Knižnica bola počas roka 2020 miestom konania vedeckých konferencií, prednášok a iných 
odborných a spoločenských podujatí organizovaných fakultou, pričom plní funkciu integrujúceho 
spoločenského priestoru pre členov akademickej obce Právnickej fakulty TU. 
 
 
 

 

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. Študenti i učitelia majú k dispozícii potrebné vybavenie pre 
pedagogickú i vedeckú prácu. 

 Študenti majú k dispozícii šatňu na odkladanie osobných vecí.  Fakulta využíva prednáškovú 
sálu s vyššou kapacitou miest v bezprostrednej blízkosti budovy fakulty (budova Katolíckej Jednoty 
Slovenska). 

Vďaka dotácii na podporu rozvoja právnického vzdelávania fakulta upravila jednu výučbovú 
miestnosť na súdnu sieň, ktorá sa využíva na výučbu študentov, organizovanie simulovaných súdnych 
sporov a iných odborných akcií fakulty.  

V roku 2020 fakulta venovala pozornosť priestorovému vybaveniu oddychových zón pre 
študentov fakulty,  investovala do klimatizačných zariadení v miestnostiach, ktoré využíva na podujatia 
fakulty. 
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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. V roku 2019 bola 
namontovaná plošina pre imobilných študentov. 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 2020 zamestnanci Právnickej fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 13–krát, z toho 
sa uskutočnil 1 študijný pobyt v rámci programu Erasmus teacher mobility, 9 účastí na 
medzinárodných konferenciách, 1 účasť na medzinárodnej konferencii spojená so študijným pobytom, 
1 účasť na inauguračnom konaní  a1 pracovná cesta z dôvodu prevzatia ocenenia.  
 
Tabuľka č.1 

 
Navštívená krajina 

Počet 
vycestovaní 

Česká republika 6 
Rakúsko 1 
Francúzsko 2 
Poľsko 3 
Belgicko 1 

Spolu  13 
 
 

Tabuľka č.2 

Účel vycestovania 
Počet 
vycestovaní 

študijný pobyt (Erasmus teacher mobility) 1 
študijný pobyt spojený s účasťou na konferencii 1 
účasť na konferenciách, seminároch 9 
prevzatie ocenenia 1 
účasť na inauguračnom konaní 1 
Spolu 13 

 
 
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 vedeckej a inej 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 podporou a napomáhaním v 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. 
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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 ako aj 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  
 

Študijné pobyty 
S prihliadnutím na pandémiu bol rok 2020 typický nižšou úrovňou mobility. Z pedagogickej časti 

akademickej obce Právnickej fakulty TU absolvoval študijný pobyt v knižnici École de droit de la 
Sorbone v Paríži, Francúzsko doc. Mgr. Káčer, PhD. 
 
 
 
 

XII.  SYSTÉM KVALITY 
 

V súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 
a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení  a s čl. 30 Štatútu Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 27. júna 2013 Právnická fakulta používa 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. Rada 
kvality na univerzitnej úrovni a následne i na fakultnej úrovni ukončila svoju činnosť v druhej polovici 
roka 2020. V súčasnosti sa pripravujú nové predpisy a postupy v súvislosti s novými štandardami 
SAAVŠ týkajúce sa kvality vysokoškolského vzdelávania. 
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V rámci systému kvality sa sledujú najmä tieto kritériá posudzovania kvality:  

1. Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov.  

2. Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov. 

3. Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

4. Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania 
študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov. 

5. Zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 
študijných programov. 

6. Zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií              
o študijných programoch a ich absolventoch  

Z hľadiska uvedených kritérií dosahuje Právnická fakulta TU v Trnave výborné výsledky.  

V roku 2020 sa na celouniverzitnej úrovni uskutočnili dotazníkové prieskumy, z ktorých opäť 
vyplynulo priaznivé hodnotenie práce vedecko-pedagogických i administratívnych zamestnancov 
Právnickej fakulty TU v Trnave, ako aj celkovej úrovne vzdelávania na tejto fakulte.  

Dvakrát sa v priebehu roku 2020 uskutočnila všeobecná absolventská anketa, jedenkrát 
absolventská anketa zameraná na absolventov, ktorí skončili štúdium v AR 2017/2018 a 2019/2020, a 
jedenkrát absolventská anketa zameraná na absolventov, u ktorých od úspešného absolvovania 
štúdia uplynuli dva roky. Z uvedených ankiet vyplýva prevažujúca spokojnosť absolventov so štúdiom 
na Právnickej fakulte TU v Trnave.  

V roku 2020 sa uskutočnila aj predmetová anketa (2x) a anketa zameraná na kvalitu 
materiálnych, technických a informačných zdrojov. Vyjadrenia respondentov uvedených ankiet 
týkajúce sa Právnickej fakulty TU v Trnave sú v prevažujúcej miere pozitívne.  

Zabezpečiť kvalitu, konkurencieschopnosť a etiku vykonávaného výskumu, zvýšiť kvalitu 
výskumnej činnosti svojich zamestnancov patrí medzi dlhodobé ciele fakulty.  

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. Tento ukazovateľ bol v roku 2020 vo 
výraznej miere ovplyvnený celosvetovou pandemickou situáciou. 

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.  

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 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. 
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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 a po vzájomnej 
dohode podľa aktuálnych možností redakcie aj v iných svetových jazykoch. 

V roku 2018 došlo k obnoveniu periodického vydávania Ročenky právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave – Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica. Ročenka má charakter recenzovaného 
zborníka vedeckých, ako aj odborných výstupov a ponúka priestor na publikovanie primárne 
predstaviteľom všetkých odborov právnej vedy, pôsobiacich na Právnickej fakulte TU v Trnave, 
a doktorandom tejto fakulty. Ročenka vychádza v elektronickej forme a je voľne prístupná na portáli 
publikácií Právnickej fakulty TU v Trnave (http://publikacie.iuridica.truni.sk/rocenka/). 


