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I.

Základné informácie o vysokej škole:

Názov: Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy
ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy: Hlavným poslaním Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je
poskytovať študentom plnohodnotné bakalárske, magisterské a doktorandské vysokoškolské
vzdelanie a na základe tvorivej vedeckej práce rozvíjať vedecké poznanie v akreditovaných
študijných programoch a súvisiacich vedných odboroch.
Vedenie fakulty:
Dekan: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 01.09.2016
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.,
tretie funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 01.05.2015
koniec funkčného obdobia 31.08.2016

Prodekani:
JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rozvoj
prvé funkčné obdobie
za prodekanku vymenovaná dňa 1. 5. 2016
JUDr. Veronika Skorková, PhD.
prodekanka pre doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
prvé funkčné obdobie
za prodekanku vymenovaná dňa 1. 5. 2015
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu
prvé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 1. 5. 2015
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
prvé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný 1. 10. 2016
koniec funkčného obdobia 31. 12. 2016
Tajomníčka fakulty: Ing. Brigita Gieserová
Telefón: +421 2 4820 8830
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E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com
Akademický senát vysokej školy:
Zloženie Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ (k 31.12.2016)
Predseda akademického senátu
Meno a priezvisko
01.

doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Funkčné
obdobie
1. 12. 201630. 11.2020

Začiatok
funkcie

Zamestnanec
/Študent

1. 12. 2016

Zamestnanec

Funkčné
obdobie
1. 12. 201630. 11.2020

Začiatok
funkcie

Zamestnanec
/Študent

1. 12. 2016

Zamestnanec

1. 12. 2016

Študent

Začiatok
členstva

Zamestnanec
/Študent

1. 12. 2016

Zamestnanec

1. 12.2016

Zamestnanec

1.12. 2016

Zamestnanec

1.12. 2016

Zamestnanec

1.12. 2016

Zamestnanec

1. 12. 2016

Zamestnanec

1. 12. 2016

Študent

1. 12. 2016

Študent

1.12. 2016

Študent

1. 12. 2016

Študent

Podpredsedovia akademického senátu
Meno a priezvisko
02.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

03.

Dominik Bajger

1. 12. 201630. 11.2020

Členovia akademického senátu
Funkčné
obdobie
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020

Meno a priezvisko
04.

Mgr. Boris Bizov

05.

Mgr. Andrea Demovičová

06.

Ing. Jana Haldová

07.

JUDr. Pavol Judiak, PhD.

08.

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

09.

JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

10.

Bc. Štefánia Čubáková

11.

Bc. Martin Nemčko

12.

Jozef Stopka

13.

Bc. Peter Šutera
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Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2016
Akademický senát Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát) vykonával svoju
činnosť v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom v značne náročnejších
podmienkach, ale aj tak v súlade so zákonom o vysokých školách, ako aj v súlade s príslušnými
internými dokumentmi školy, fakulty a vlastnými normatívnymi úpravami. Akademický senát
mal podľa vlastného volebného poriadku na začiatku kalendárneho roku trinásť členov, z toho
osem členov zamestnaneckej časti a piatich členov študentskej časti. Činnosť Akademického
senátu riadilo štvorčlenné predsedníctvo, zložené z predsedu, podpredsedu za zamestnaneckú
časť, podpredsedníčky za študentskú časť a tajomníka Akademického senátu. Dňa 15. 2. 2016
ukončila pracovný pomer s fakultou členka zamestnaneckej časti Akademického senátu JUDr.
Zuzana Štefanková, PhD., čím jej zo zákona zaniklo aj členstvo v tomto orgáne. Dňom 18.2.
2016 v súvislosti s vymenovaním členky zamestnaneckej časti Akademického senátu JUDr.
Andrei Erdősovej, PhD. za prodekanku Fakulty práva PEVŠ zanikol mandát členky
zamestnaneckej časti Akademického senátu aj jej , čím sa počet členov zamestnaneckej časti
Akademického senátu znížil na šesť a celkový počet na jedenásť. V doplňujúcich voľbách,
konaných dňa 28. apríla 2016, boli do zamestnaneckej časti Akademického senátu zvolené Ing.
Jana Haldová a JUDr. Radka Kolkusová, LLM., PhD., takže od tohto času pôsobil Akademický
senát opätovne v plnom zložení. Zároveň boli v týchto doplňujúcich voľbách za náhradníkov
členov študentskej časti zvolení študenti Dominik Bajger (2. ročník Bc. štúdia), Štefánia
Čubáková (3. ročník Bc. štúdia) a Peter Šutera (3. ročník Bc. štúdia). V prvej polovici mája 2016
úspešne ukončili magisterské štúdium štyria z piatich členov študentskej časti Akademického
senátu, konkrétne Mgr. Sabina Gloneková, Mgr. Rebecca Hörömpöliová, Mgr. Andrej Solár
a Mgr. Tomáš Vávra, čím sa im skončilo aj členstvo v tomto orgáne. Dňom 19. mája 2016 na
uprázdnené miesta v študentskej časti Akademického senátu nastúpili spomínaní traja
náhradníci. V tomto zložení (osem členov zamestnaneckej časti a štyria členovia študentskej
časti) pôsobil Akademický senát až do skončenia volebného obdobia, teda do 1. decembra 2016,
kedy do funkcie nastúpili noví členovia Akademického senátu, zvolení v riadnych voľbách dňa
8. novembra 2016. Ich zoznam je uvedený v tabuľke o zložení Akademického senátu Fakulty
práva PEVŠ.
Akademický senát v roku 2016 rokoval na dvanástich riadnych zasadnutiach a v jednom
prípade prerokoval materiál dištančnou formou (per rollam). Prvé riadne zasadnutie
Akademického senátu sa konalo dňa 18.februára 2016, na ktorom Akademický senát vzal na
vedomie informáciu, že sa doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. vzdal dňom 15.2.2016 funkcie
prodekana pre bakalárske a magisterské štúdium a informáciu, že dňom 15.2.2016 zanikol JUDr.
Zuzane Štefankovej, PhD. z dôvodu ukončenia pracovného pomeru mandát členky
zamestnaneckej časti AS FP PEVŠ. Zároveň Akademický senát schválil návrh na vymenovanie
JUDr. Andrei Erdősovej, PhD. za prodekanku FP PEVŠ pre bakalárske a magisterské štúdium,
návrh na vymenovanie doc. Mykolu Sidaka, DrSc. za člena Vedeckej rady FP PEVŠ, Výročnú
správu o činnosti FP PEVŠ za rok 2015 s pripomienkami a Zmenu formy a rámcového obsahu
prijímacej skúšky na prvý stupeň vysokoškolského štúdia na FP PEVŠ v akademickom roku
2015/2016. Okrem toho Akademický senát uložil predsedovi AS predložiť AS na schválenie
návrh stanoviska AS FP PEVŠ k výške školného stanoveného pre dennú formu doktorandského
štúdia na akademický rok 2016/2017, ako aj predložiť AS na schválenie návrh na doplňujúce
voľby do zamestnaneckej časti AS .
Dňa 24. 2. 2016 Akademický senát dištančnou formou (per rollam) prerokoval a schválil
stanovisko Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ k výške školného stanoveného pre dennú
formu doktorandského štúdia na akademický rok 2016/2017 a v tomto kontexte aj k
nevyváženosti povinností študentov dennej formy doktorandského štúdia vyplývajúcich zo
Smernice rektora č. 7/2015, upravujúcej Zásady doktorandského štúdia na PEVŠ.
Na svojom druhom zasadnutí sa Akademický senát stretol dňa 17. marca 2016, aby
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prerokoval a schválil nové znenie Volebného poriadku AS FP PEVŠ, ako aj aby vyhlásil
doplňujúce voľby do Akademického senátu na 28. apríla 2016 a aby zvolil volebnú komisiu pre
doplňujúce voľby.
Ďalšie zasadnutie Akademického senátu, v poradí tretie, sa konalo dňa 3. mája 2016.
Najprv sa konalo zasadnutie Akademického senátu aj za účasti členov akademickej obce Fakulty
práva PEVŠ, na ktorom vystúpil dekan Fakulty práva PEVŠ prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
s prejavom „Bilancia a perspektívy Fakulty práva PEVŠ“ a následne aj s vyhlásením o vzdaní
sa funkcie dekana Fakulty práva PEVŠ ku dňu 31.8.2016. Po tomto vystúpení nasledovala
diskusia prítomných členov akademickej obce. Následne sa zišiel Akademický senát na
zasadnutí bez účasti akademickej obce, kde zobral na vedomie informáciu predsedníčky
volebnej komisie Ing. Brigity Gieserovej o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej
časti AS FP PEVŠ a doplňujúcich volieb náhradníkov do študentskej časti AS FP PEVŠ, ktoré sa
konali 28.4.2016, schválil stanovisko Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ k vyhláseniu
dekana Fakulty práva PEVŠ prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. o vzdaní sa funkcie dekana
Fakulty práva PEVŠ a poveril predsedu AS PEVŠ doc. JUDr. Petra Poláka, PhD. oboznámiť so
„stanoviskom Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ k vyhláseniu dekana Fakulty práva
PEVŠ prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. o vzdaní sa funkcie dekana Fakulty práva“, vedenie
PEVŠ.
Na štvrtom zasadnutí konanom dňa 19. mája 2016 Akademický senát schválil vyhlásenie
volieb kandidáta na dekana Fakulty práva PEVŠ na deň 20. júna 2016 a zvolil predsedu, členov
a náhradníkov volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FP PEVŠ.
V poradí piate zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 20. júna 2016. Zaoberalo
sa voľbou kandidáta na dekana Fakulty práva PEVŠ, pričom sa najprv konala verejná časť
zasadnutia za účasti členov akademickej obce Fakulty práva PEVŠ, na ktorom vystúpil
navrhnutý kandidát doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. a nasledovala diskusia. Potom
prebehla neverejná časť zasadania Akademického senátu, na ktorej bol za kandidáta na dekana
Fakulty práva PEVŠ jednomyseľne zvolený doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. Kontinuálne
na to sa zišiel Akademický senát na svoje v poradí šieste zasadnutie. Na tomto zasadnutí
Akademický senát schválil vymenovanie JUDr. Andrei Erdősovej, PhD. za členku Vedeckej
rady Fakulty práva PEVŠ a bez pripomienok prerokoval zmeny študijných programov
(Bakalársky študijný program právo v odbore 3.4.1 Právo a Magisterský študijný program právo
v odbore 3.4.1 Právo) pre akademický rok 2016/2017 v dennej a externej forme.
Dňa 25. augusta 2016 sa stretol Akademický senát na svojom siedmom zasadnutí, na
ktorom schválil návrh Zásad prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium Fakulty práva
Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2016/2017, vrátane termínov podania prihlášok
a prijímacích pohovorov, bez pripomienok a vzal na vedomie informáciu o pripravovanom
zasadnutí Akademického senátu FP PEVŠ v mesiaci september 2016 v súvislosti s prerokovaním
personálnych zmien vo vedení fakulty, v zložení Vedeckej rady FP PEVŠ, ako aj v súvislosti
s vyhlásením volieb do Akademického senátu FP PEVŠ.
Ďalšie zasadnutie Akademického senátu, ôsme v poradí, sa uskutočnilo 20. septembra
2016. Na tomto zasadnutí Akademický senát schválil návrh na vymenovanie prof. JUDr. Jozefa
Záhoru, PhD. do funkcie prodekana pre vedu a výskum Fakulty práva PEVŠ a JUDr. Rastislava
Kaššáka, PhD. do funkcie predsedu Disciplinárnej komisie Fakulty práva PEVŠ. Zároveň na
tomto zasadnutí boli schválené zmeny Volebného poriadku Akademického senátu Fakulty práva
PEVŠ, vyhlásené riadne voľby do Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ na deň 8.
novembra 2016 a zvolená Volebná komisia na riadenie volieb do Akademického senátu Fakulty
práva PEVŠ.
Posledné zasadnutie Akademického senátu v predchádzajúcom funkčnom období,
deviate v poradí, sa konalo 26. októbra 2016, pričom bol na ňom schválený návrh na
vymenovanie do. JUDr. Borisa Baloga, PhD. za člena Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ,
prerokovaný návrh nových študijných programov doktorandského štúdia v odbore „Správne
právo“ a v odbore „Ústavné právo“ a prerokovaná Informácia o ročnom hodnotení kvality
6
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vzdelávania za akademický rok 2015/2016.
Dňa 1. decembra 2016 sa zišiel novozvolený Akademický senát na svoje ustanovujúce
zasadnutie, teda v roku 2016 desiate v poradí. Akademický senát vzal na vedomie Informáciu
volebnej komisie o výsledkoch volieb do Akademického senátu FP PEVŠ, konaných 8. novembra 2016 a
v tajných voľbách zvolil do funkcie predsedu Akademického senátu doc. JUDr. Petra Poláka,

PhD., do funkcie podpredsedu Akademického senátu za zamestnaneckú časť JUDr. Andreja
Karpata, PhD., do funkcie podpredsedu Akademického senátu za študentskú časť Dominika
Bajgera a do funkcie tajomníka Akademického senátu Mgr. Borisa Bizova. Následne sa konalo
prvé pracovné zasadnutie Akademického senátu v novom funkčnom období a jedenáste v poradí
v kalendárnom roku 2016. Na tomto zasadnutí Akademický senát neschválil návrh na zrušenie
prijímacieho konania Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v časti prijímacia skúška
počnúc akademickým rokom 2017/2018, z dôvodu, že predložený návrh bol v rozpore
s príslušnými ustanoveniami Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., v znení neskorších
predpisov, ktoré sa týkajú podmienok schvaľovania prijímacieho konania pre nový akademický
rok.
Posledné zasadnutie Akademického senátu v roku 2016, v poradí dvanáste, sa konalo dňa 15.
decembra 2016. Akademický senát na ňom prerokoval a schválil Organizačný poriadok Fakulty
práva Paneurópskej vysokej školy ako smernicu dekana č. 1/2017 a Vykonávacie zásady
k prijímaciemu konaniu na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (k časti „Ďalšie
podmienky prijímania na štúdium“ – AR 2017/2018).
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Vedecká rada:
Meno a priezvisko

status

pracovisko Študijný odbor

doc. PhDr. JUDr. Peter POTASCH, PhD.
doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.
doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.
JUDr. Andrea ERDŐSOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc.
doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD.,
LL.M., MCIArb
prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.
prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.
JUDr. Andrej KARPAT, PhD.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

dekanát
ÚVP
ÚVP
dekanát
ÚVP

Správne právo
Ústavné právo
Správne právo
Medzinárodné právo
Kriminológia

Int.

ÚMEP

Medzinárodné právo

Int.
Int.
Int.

ÚVP
ÚMEP
ÚMEP

10. prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc.

Int.

ÚTDŠP

11. doc. JUDr. Július KOVÁČ, CSc.

Int.

ÚTDŠP

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

ÚSP
ÚVP
ÚSP
dekanát
ÚSP
rektorát
dekanát

Trestné právo
Medzinárodné právo
Medzinárodné právo
Teória a dejiny štátu
a práva
Teória a dejiny štátu
a práva
Obchodné právo
Trestné právo
Finančné právo
Medzinárodné právo
Občianske právo
Ústavné právo
Trestné právo

Ext.

UŠAP SAV

Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.

UPJŠ
UK BA
ÚS ČR
SAK
UK Praha
A PZ
ÚS SR
TU TT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.
doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
prof. Mykola SIDAK, DrSc.
doc. PhDr. JUDr. Michael SIMAN, PhD.
JUDr. Veronika SKORKOVÁ, PhD.
prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc.
prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

19. JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.
prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc.
JUDr. Ľubomír HREŽĎOVIČ
prof. JUDr. Jiří JELÍNEK CSc.
doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
JUDr. Milan ĽALÍK
prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.
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Teória a dejiny štátu
a práva
Finančné právo
Trestné právo
Trestné právo
Právo
Trestné právo
Trestné právo
Občianske právo
Ústavné právo
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Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
meno a priezvisko, zamestnanec / študent
Členovia Disciplinárnej komisie FP PEVŠ
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. od 01.01. do 31.08.2016
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. od 1. 11. do 31.12. 2016
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Daniel Bihari
Edita Filadelfiová
Alexandra Weissová

predseda
zamestnanec
zamestnanec
študent
študent
študent

Ku dňu 31.08.2016 sa vzdal funkcie predsedu Disciplinárnej komisie FP PEVŠ doc. JUDr. PhDr.
Peter Potásch, PhD. a do funkcie nového predsedu Disciplinárnej komisie FP PEVŠ bol s
účinnosťou od 01.11.2016 vymenovaný JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.. Okrem predsedu nedošlo
ku žiadnej zmene členov DK FP PEVŠ v priebehu roka 2016.
V priebehu roku 2016 prebiehalo disciplinárne konanie v prípade siedmych disciplinárne
obvinených študentov. Disciplinárna komisia zasadala celkovo 8 krát (pojednávala v uvedených
prípadoch), pričom v roku 2016 rozhodla o vine a o disciplinárnom opatrení (o návrhu v tomto
zmysle dekanovi fakulty) v prípade piatich obvinených študentov. V šiestom prípade prišlo v
roku 2017 k vylúčeniu zo štúdia pre neplnenie povinností študenta a v siedmom prípade sa
rozhodlo o vine a o disciplinárnom opatrení v roku 2017.
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II.

Prehľad najdôležitejších faktov a činností fakulty

Návšteva
Návšteva Veľvyslanca Čínskej ĽR, J.E. Lin LINa a prednáška na tému: Spolupráca medzi
Čínskou ľudovou republikou a krajinami strednej a východnej Európy dňa 28. apríla 2016.
Menovanie:
Profesor JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., bol v zmysle vyhlášky Slovenskej komisie pre
vedecké hodnosti vymenovaný za predsedu komisie pre obhajoby doktorských dizertačných
prác. Menovanie s účinnosťou od 1. apríla 2016 v odbore právne vedy mu bolo udelené
ministrom školstva SR, Jurajom Draxlerom, na 5 ročné obdobie.
Docent PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD. bol Správnou radou Paneurópskej školy
vymenovaný za dekana Fakulty práva PEVŠ s účinnosťou od 1. septembra 2016, na 4 ročné
funkčné obdobie.
Fakulta práva PEVŠ okrem teoretického/akademického vzdelávania naďalej podporuje
trend praktickej výučby a premietanie praxe do výučby. Aj z uvedeného dôvodu naši
pedagógovia pôsobili vo viacerých významných orgánoch na rôznych orgánoch verejnej moci
(napr. prof. Záhora bol menovaný za člena skupiny MS SR k príprave transpozície smernice,
ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov,
doc. Potasch sa stal spolupracovníkom Správneho kolégia NS SR a je naďalej riadnym členom
osobitnej komisie ministra životného prostredia SR vo veciach rozkladov, Dr. Kaššák a Dr.
Vitkóová boli vymenovaní za členov Legislatívnej rady Vlády SR a i.). Fakulta týmto
spôsobom poskytuje poslucháčom nielen teoretické vedomosti, ale možnosť konfrontácie
teórie s praxou v rámci bežnej výučby.
Úspechy
Mgr. Andrea Briestenská, absolventka Fakulty práva PEVŠ, sa umiestnila na 1. mieste IV.
ročníka Letnej univerziády Slovenskej republiky v šachu žien. Univerziáda, na ktorej A.
Briestenská reprezentovala aj Paneurópsku vysokú školu, sa konala na STU v Bratislave 4. - 8.
septembra 2016.
Otvorenie akademického roka 2016/2017
Fakulta práva PEVŠ 26. septembra 2016 slávnostne otvorila nový akademický rok
2016/2017, a to za bohatej účasti nových študentov, pedagógov a významných predstaviteľov
verejného života - predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Andreja Danka,
podpredsedu Slovenskej advokátskej komory – JUDr. Juraja Veverku a JUDr. Žanety
Surmajovej, PhD. – vedúcej Odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR.
Predseda NR SR - JUDr. Andrej Danko - vo svojom príhovore poprial študentom aj
pedagógom úspešný rok na Paneurópskej vysokej škole, ktorú považuje za vysoko kvalitnú čo
sa týka jej pedagógov aj vzdelávacieho procesu. Študentom odkázal, že sú v tých najlepších
rukách, pokiaľ majú v úmysle stať sa odborníkmi v právnickom vzdelaní.
Osobným listom popriala úspešný akademický rok Fakulte práva PEVŠ aj verejná
ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá sa pre iné pracovné povinnosti nemohla otvorenia
akademického roka na PEVŠ osobne zúčastniť. Slávnostný akt otvorenia akademického roka,
ktorý bol spojený s inauguráciou nového dekana FP PEVŠ.
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Výskumné kolokvium
14. Decembra 2016 sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy uskutočnilo výskumné
kolokvium s 45-člennou skupinou pedagógov vysokých škôl z Ukrajiny. V rámci kolokvia sa
prezentovali výsledky vedecko-výskumnej práce vybraných pedagógov a vytvoril sa základ pre
ďalšiu spoluprácu, resp. jej prehlbovanie spolupráce PEVŠ vo vzťahu k ukrajinským vysokým
školám.
Ocenenie
Pedagógovi Fakulty práva PEVŠ – prof. JUDr. Pavlovi Holländerovi, DrSc. bolo udelené
najvyššie štátne vyznamenanie, Rad bieleho dvojkríža II. triedy, z rúk prezidenta Slovenskej
republiky, Andreja Kisku. Profesor Holländer okrem právnickej praxe prednášal v minulosti
na Univerzite Komenského a v rokoch 1993 a 2003 bol sudcom Ústavného súdu Českej
republiky.
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III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

3. 1 Údaje o uskutočňovaných študijných programoch
Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných študijných programov.
Na fakulte sa v roku 2016 realizovali nasledovné študijné programy:
- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. Právo,
- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.2.
Teória a dejiny štátu a práva,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.7.
Trestné právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.8.
Medzinárodné právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.11.
Občianske právo.
B. Okrem toho mala fakulta priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v:
- odbore 3. 4. 7 Trestné právo,
- odbore 3.4.8. Medzinárodné právo,
- odbore 3.4.11. Občianske právo.
C. Fakulta mala v priebehu roka 2016 časovo obmedzené právo uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Občianske právo na
časové obmedzenie do 8. 6. 2018. V externej forme v študijnom odbore Medzinárodné právo
a Trestné právo stanovilo hodnotenie Akreditačnej komisie v 3. stupni štúdia časové
obmedzenie 31. 8. 2020. Po odstránení nedostatkov bola rozhodnutím z 20. 12. 2016 obnovená
platnosť priznaného práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie
profesorov v odbore Trestné právo bez časového obmedzenia. Na základe rozhodnutia
o komplexnej akreditácii činnosti z 6.-7. apríla 2016, došlo k časovému obmedzeniu práva
31.8.2019 na udeľovanie titulu doktor/philosophiae doctor v dennej forme v študijnom odbore
Teória a dejiny štátu a práva v 3. stupni štúdia.
Na základe rozhodnutia o komplexnej akreditácii činnosti z 6.-7. apríla 2016 boli zo strany
Akreditačnej komisie ako poradného orgánu Vlády Slovenskej republiky, vyzdvihnuté tieto
silné stránky Paneurópskej vysokej školy (1.2.1. Analýza SWOT PEVŠ z rozhodnutia
o komplexnej akreditácii):
a) priaznivé a stabilné vnímanie PEVŠ zo strany verejnosti ako modernej vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a kultúrno-spoločenskej inštitúcie,
b) optimalizovaná štruktúra riadenia na všetkých úrovniach,
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c) diverzifikovaná ponuka študijných programov na všetkých stupňoch štúdia, príprava a
realizovanie vzdelávacích kurzov a letných škôl, prepojenie vzdelávania s praxou
prostredníctvom zmluvných pracovísk vo viacerých rezortoch,
d) akcelerovanie publikačnej činnosti, pribúdanie hodnotných publikačných počinov a
medzinárodne akceptovaných výstupov najmä vo sfére spoločenských a humanitných vied,
e) vedeckovýskumná zameranosť na všeobecný (globalizovaný) a súbežne na národný výskum,
f) skúsenosti s medzinárodnými projektmi v oblasti vzdelávania (Leonardo, CEEPUS,
SOCRATES – ERASMUS, ERASMUS+), prestížne študentské aktivity s výsledkami na
celosvetovej úrovni v oblasti vedeckej a ďalšej tvorivej činnosti (medzinárodná súťaž v
alternatívnom urovnaní sporov AADR Moot z roku 2013 v Hong Kongu; v akademickom
roku 2013/14 vystúpenie na súťaži v medzinárodnej investičnej arbitráži FDI Moot v
Kalifornii),
g) právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v 4 študijných odboroch na
2 fakultách,
h) optimálne a udržateľné vekovo-generačné a personálno-kvalifikačné obsadenie
pedagogicko-vedeckých pracovníkov vo vymedzených oblastiach výskumu a kontinuálne
zabezpečovanie ďalšieho odborného rastu vysokoškolských učiteľov,
i) ústretovosť, vzájomné rešpektovanie a individualizované osobnostné, odborné a ľudské
vzťahy medzi učiteľskou komunitou a študentmi, inšpirujúci priestor na sebarealizáciu
študentstva,
j) veľmi dobrá materiálna infraštruktúra – popri nových objektoch udržiavané a modernizované
vzdelávacie a prevádzkové priestory vrátane bezbariérového prístupu, pohodlná a funkčná
hardvérová a softvérová vybavenosť pracovísk, stály prístup k vysokorýchlostnému
internetu, účinná konektivita a zasieťovanie pracovísk,
k) knižnica PEVŠ s potrebnými zdrojmi v dostatočnom počte a štruktúre (pozoruhodná je
knižnica psychodiagnostických testov) a online databázou PROQUEST,
l) technicko-didaktická synchronizácia pri využívaní materiálno-technického vybavenia pre
oblasť mediálnej komunikácie (profesionálne televízne štúdio, ateliéry, zvukové a mixážne
pracoviská, strižne s modernou technikou),
m) koncepčné vedenie a editovanie študentského časopisu so zameraním na životný štýl s
podporou väzieb medzi študentstvom a vysokou školou,
n) pozitívny vzťah k umeniu a jeho prejavom, vytváranie galérií diel jednotlivcov, skupín a
umeleckých škôl a prezentovanie tvorivých aktivít spätých s PEVŠ,
o) výhodnosť hlavného mesta Slovenska s jeho možnosťami pre plnohodnotný akademický
život, bezproblémové pracovné príležitosti pre absolventov.
Už niekoľko týždňov po obdržaní rozhodnutia o akreditácii začala Fakulta práva PEVŠ
podnikať mnohé aktivity k naplneniu odporúčaní na zvýšenie kvality vzdelávania podľa 1.3.1.
Správy o komplexnej akreditácii, v zmysle ktorej Akreditačná komisia odporučila zaviesť
viaceré opatrenia na zlepšenie prác na PEVŠ:
Z nich treba spomenúť najmä tieto:
a) dňa 21.4.2016 sa uskutočnila prednáška MUDr. Michaely Macháčovej, na tému:
„Aktuálne problémy poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnej praxi“, ktorá
bola určená pre všetkých študentov Fakulty práva PEVŠ, osobitne pre študentov
povinne voliteľného predmetu Medicínske právo v rámci spojenia s praxou
a odborníkmi z praxe,
b) dňa 26.04. 2016 sa konala prednáška PhDr. Juraja Alnera, na tému Paneurópa
a medzinárodno-politický kontext, bola určená všetkým študentom Fakulty práva PEVŠ
v rámci rozšírenia obzorov poznania a pochopenia hodnoty tzv. paneurópskeho hnutia,
c) dňa 20.10.2016 sa uskutočnil prvý cyklus bezplatných prednášok pre osoby so
zdravotným postihnutím, zástupcov občianskych združení, chránených dielní a ďalších
inštitúcií pod gesciou europoslankyne Mgr. Jany Žitňanskej a prodekanky Fakulty
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práva PEVŠ JUDr. Andrei Erdősovej, PhD.. Lektormi boli pedagógovia Fakulty
psychológie PEVŠ a Fakulty práva PEVŠ, ale aj zdravotne postihnutí, ktorí našim
študentom sprostredkovali problémy týkajúce sa starostlivosti a zvyšovania kvality
života a právnej istoty zdravotne postihnutých osôb.

3. 2 Údaje o študentoch
K 31. októbru 2016 študovalo na fakulte dovedna 922 študentov. V porovnaní s uplynulým
rokom (1332 študentov) došlo k poklesu počtu študentov asi o 30%.
V prvom stupni - bakalárskom študijnom programe študovalo 392 študentov, čo
predstavuje 42,5% z celkového počtu študentov. Z toho bolo 204 denných študentov a 188
externých študentov. V uplynulom roku sa podarilo napredovať v nastolenom trende, kde
prevláda počet denných študentov nad študentmi v externej forme. Z celkového počtu 392
študentov bolo 6 zahraničných v dennej forme (1,5 % z 392 študentov) a 56 zahraničných
v externej forme, čo predstavuje viac ako 14,2% z počtu 392 študentov.
V druhom stupni - magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 447
študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 48,9 %. Oproti uplynulému
roku (682 študentov) je to mierny pokles. Z tohto počtu bolo 195 denných študentov a 252
externých študentov. Z celkového počtu 447 študentov bolo zahraničných 34 v dennej forme
(zhruba 7,6 % zo 447) a 106 zahraničných v externej forme, čo predstavuje skoro 23,7 % zo
447 študentov. Ako už bolo vyššie uvedené v rámci prvého a druhého stupňa sa na Fakulte
práva uskutočňovali iba študijné programy v odbore 3. 4. 1 Právo.
V treťom stupni, doktorandských študijných programoch na fakulte študovalo 83
študentov, z toho 26 v dennej forme a 57 v externej forme, čo z celkového počtu 922 študentov
predstavuje dovedna zhruba 9 % študentov.

3. 3 Akademická mobilita študentov
Fakulta práva PEVŠ v súlade so základnými koncepciami a východiskami jej
medzinárodných aktivít, vykonáva činnosti smerujúce k prehlbovaniu akademickej spolupráce
nielen v rámci Európskej únie, ale aj v mimoeurópskej rovine.
Medzinárodné aktivity fakulty sa primárne zameriavajú na realizáciu výmenných pobytov
s partnerskými inštitúciami, a to v rámci projektu Erasmus+, príp. na základe bilaterálnych
dohôd, ktoré má Fakulta práva PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe aj mimo
Európy.
Odchádzajúci študenti Erasmus+
27 študentských Erasmus+ mobilít celkom na 30 semestrov
(18 x ZS, 6 x LS , 3 x ZS+LS) na 16 univerzitách v 10 krajinách:
Rakúsko – Viedeň
Nemecko - Hannover, Lipsko, Saarbrucken
Španielsko - Barcelona, Malaga, Coruna, Zaragoza
Francúzsko – Nice
Turecko – Istanbul
Slovinsko – Ljubljana, Maribor
Maďarsko - Budapešť
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Estónsko – Tallin
Fínsko – Turku
Island - Reykjavik
Prichádzajúci študenti Erasmus+
celkom: 18 z 8 krajín, z 10 univerzít
Taliansko – Palermo, Rím,
Grécko (National and Kapodistrian Uni of Athens)
Gruzínsko (Caucasus International University)
Španielsko (Malaga, Madrid)
Turecko (Fatih- Istanbul)
Taiwan (Fu Jen Catholic Uni.)
Ukrajina (Uzhorod National Uni.)
Francúzsko (University of Rouen)
Erasmus+ stáže AR 2015/2016:
5 našich študentov v 3 krajinách /ČR - 2xPraha, Brno, Rakúsko -Viedeň, Litva -Vilnjus

3. 4 Prijímacie konanie podľa študijných programov
A. Bakalársky študijný program
Prijímacia skúška na Fakulte práva PEVŠ na Bc. štúdium prebieha podľa podmienok, ktoré
boli schválené akademickým senátom a sú dostupné na webových stránkach fakulty
(http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/bakalarske-studium/podmienkyprijatia/uvod/).
Základnou všeobecnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva
PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky. Cudzinci môžu byť
prijatí na štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto
podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku
zo slovenského jazyka. Prihláška musí obsahovať maturitné vysvedčenie (úradne overená
fotokópia; ak uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu
skúšku, predložia maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky), životopis, vo
formulári prihlášky uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický/nemecký) bude skladať
písomný test jazykovej kompetencie a doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
Fakulta umožňuje podať namiesto e-prihlášky aj prihlášku v tlačenej forme - na formulári
ŠEVT. i.). Prijatie na štúdium sa realizuje nasledovnými spôsobmi:
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1) prijímanie na štúdium na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na základe absolvovania
prijímacích pohovorov
Obsah prijímacej skúšky: 1. písomný test - preukazuje splnenie primeranej úrovne
základných logických a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov
- 350 b.; 2. písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku).
Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 200 b.; 3. Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy upustila od predtým vyžadovaného ústneho pohovoru, takže študentov v akademickom
roku 2016/2017 už prijímala na základe splnenia predchádzajúcich dvoch podmienok
prijímacej skúšky. Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných
bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej
komisie v súlade s podmienkami ustanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky
bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej
forme štúdia sú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez interný univerzitný systém
školy (UIS).
2) prijímanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia bez absolvovania prijímacích pohovorov
Dekan Fakulty práva PEVŠ môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o prijatí
uchádzača na štúdium, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky: 1. uchádzač získal
prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému
odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a 2. uchádzač v
termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie
elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie
poplatku za prijímacie konanie.
3) prijímanie na štúdium na základe žiadosti o prestup
Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať uchádzača, ktorý
má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej fakulte práva (právnickej
fakulte) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie.
Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi
fakulty/školy. Vo výnimočných prípadoch môže dekan o žiadosti o prestup rozhodnúť aj
neskôr. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent predkladá ďalšie
dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy. Súčasne so žiadosťou o prestup
môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej fakulte práva
(právnickej fakulte) a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na základe uznaných
skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy.
Prihlášku na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ v uplynulom roku podalo
prihlášku 261 uchádzačov, z toho 109 na dennú formu štúdia a 152 na externú formu štúdia. Z
toho počtu sa na prijímacom konaní zúčastnilo 217 uchádzačov (z toho 92 na dennú formu
a 125 na externú formu). Na štúdium sa zapísalo 140 študentov (z toho 58 denných, 82
externých).
B. Magisterský študijný program
Pre uchádzačov o magisterské štúdium na FP PEVŠ sa ustanovujú nasledovné podmienky
pre prijatie:
1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia obhájením bakalárskej práce a zložením
štátnej skúšky v študijnom odbore právo,
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2. podanie elektronickej prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium,
3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na inej
vysokej škole v SR, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie
o štátnej bakalárskej skúške, preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu
1. stupňa štúdia v odbore právo,
4. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na
základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so
všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o
vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Cudzinci môžu byť prijatí na
štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto
podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú
skúšku zo slovenského jazyka.
Fakulta umožňuje absolventom bakalárskeho štúdia namiesto elektronickej prihlášky aj
prihlášku v tlačenej forme na formulári ŠEVT.
Na magisterské štúdium v odbore právo podalo prihlášky 243 uchádzačov, z toho 103
denných a 140 externých, všetci, ktorí splnili stanovené podmienky boli prijatí a z tohto počtu
sa zapísalo 198 (z toho 89 denných a 109 externých).
C. Doktorandské študijné programy
V akademickom roku 2015/2016 na Fakulte práva PEVŠ študovalo celkom 105
doktorandov, z toho 32 v dennej a 73 v externej forme.
Počas akademického roka 2015/2016 sa študentskej mobility Erasmus+ zúčastnil jeden
študent dennej formy doktorandského štúdia – Mgr. Juraj Drugda.
Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium prebiehajú podľa podmienok, ktoré boli
schválené Akademickým senátom Fakulty práva PEVŠ a ktoré boli zverejnené na webovom
sídle PEVŠ. Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronicky. Prijímacie konanie pozostáva
z ústneho pohovoru, počas ktorého prijímacia komisia zložená z členov odborových komisií
jednotlivých študijných odborov doktorandského štúdia vyhodnocuje záujem uchádzača
o študijný odbor, predpokladané výsledky dizertačnej práce a overuje jeho jazykové znalosti.
V akademickom roku 2015/2016 bolo na doktorandské štúdium podaných 24 prihlášok,
z toho 12 na dennú a 12 na externú formu doktorandského štúdia.
Na doktorandské štúdium v dennej forme bolo prijatých 11 študentov, v externej forme
štúdia 9 študentov. Celkovo sa na štúdium zapísalo 14 študentov, 4 na dennú formu a 10 na
externú formu štúdia. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je síce badateľný pokles počtu
študentov v doktorandskom stupni štúdia, avšak možno konštatovať, že kvalita vzdelávacieho
procesu sa zvyšuje, čo sa odráža aj vo zvyšovaní kvality výstupov doktorandov.
Absolventi
V akademickom roku 2015/2016 úspešne doktorandské štúdium ukončilo 35 absolventov.
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IV.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

Systém ďalšieho vzdelávania sa na Fakulte práva PEVŠ realizoval prostredníctvom
rigorózneho konania, ktoré sa skladá z predloženej vypracovanej rigoróznej práce a následne
jej obhajoby, ktorá je spojená so zložením predpísanej rigoróznej skúšky. Uchádzač v rámci
rigorózneho konania (obhajobou rigoróznej práce a zložením rigoróznej skúšky) preukazuje, že
na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore
právo a vo zvolenej právnej disciplíne, získal hlbšie vedomosti v širšom základe a je spôsobilý
osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané
vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. V uplynulom akademickom roku 2015/2016
bolo na Fakulte práva PEVŠ predložených 325 rigoróznych prác a 279 ich bolo úspešne
obhájených a absolventom bol udelený titul JUDr.
Okrem vysokoškolského vzdelávania formou rigorózneho konania sa Fakulta práva PEVŠ
venuje aj záujmovému vzdelávaniu. V akademickom roku 2015/2016 Fakulta práva PEVŠ
otvorila ďalší, v poradí už šiesty ročník programu celoživotného vzdelávania Univerzity
tretieho veku pod názvom“ Aplikácia práva vo vybraných oblastiach právneho poriadku SR“.
Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi
práva v jeho vybraných odvetviach. Štúdium
sa realizuje
formou záujmového
nekvalifikačného vzdelávania seniorov, prostredníctvom ktorého účastník ďalšieho
vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne
rozvíja svoju osobnosť. Štúdium trvá dva roky (štyri semestre). Úspešným absolventom je na
záver celého programu na slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní Univerzity
tretieho veku. V uplynulom roku boli slávnostne promovaní 3 absolventi a na štúdium sa
zapísalo 14 študentov .
V zimnom semestri roku 2016 Fakulta práva PEVŠ vyvinula ďalšiu z aktivít ďalšieho
vzdelávania. V období od októbra do decembra 2016 fakulta usporiadala celkom 25 prednášok
ďalšieho vzdelávania, ktoré boli ponúknuté študentom fakulty, ale i širokej odbornej či laickej
verejnosti. Prednášky boli realizované v oblasti trestného práva, správneho práva,
medzinárodného práva, európskeho práva, daňového práva, občianskeho práva, pracovného
práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví slovenského právneho poriadku.

V.

Informácie o výskumnej a tvorivej činnosti fakulty

Výskumná a tvorivá činnosť bola vykonávaná v súlade s Dlhodobým zámerom Fakulty
práva na roky 2014 – 2019, ktorý konkretizuje Dlhodobý zámer Paneurópskej vysokej školy
na roky 2014-2019. Dlhodobý zámer prihliada aj ku kritériám a obligatórnym a fakultatívnym
ukazovateľom vyžadovaným akreditačnou komisiou a nevyhnutne zohľadňuje aj personálny,
odborný, kvalifikačný, materiálno-technický a iný potenciál fakulty. Ďalej zohľadňuje trvalo
vzrastajúce požiadavky na absolventov vysokých škôl, ktoré umocňuje integrácia Slovenskej
republiky do európskych štruktúr a požiadavky znalostnej spoločnosti.
Za rozhodujúci úsek vedeckej práce Fakulty práva je aj naďalej
považovaná
vedeckovýskumná práca, ktorej funkciou je poskytovať pôvodné, pre vedu nové poznatky a
odôvodnené odporúčania na ich kvalifikovaný transfer do efektívnej praxe. Interdisciplinárna a
kvalifikačne náročná povaha bádateľských tém vyžaduje kreovanie profesijne zmiešaných
riešiteľských tímov (zložených z pracovníkov Fakulty práva, domácich a zahraničných
vysokých škôl, domácich a zahraničných vedeckovýskumných ustanovizní, ako aj špičkových
odborníkov právnej praxe), pričom odborne, personálne a finančne náročné výskumné úlohy
budú riešené spravidla takýmito tímami.
Jednou z priorít Fakulty práva v oblasti vedy bol jej kvalifikovaný vstup do národných a v
bližšom časovom horizonte aj európskych grantových programov podporujúcich vedecký
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výskum a vývoj. Táto priorita vyžaduje systematicky monitorovať (osobitne elektronicky)
zverejňované grantové podpory výskumu a vývoja a neodkladne na ne reagovať kreovaním
riešiteľských tímov pozostávajúcich zo špičkových pracovníkov fakulty, spôsobilých
vypracovať vysoko kvalifikované projekty a podľa nich úspešne riešiť odborne náročné úlohy.
Vzhľadom na to, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja je v zásade jedinou
grantovou agentúrou v oblasti financovania vedy v Slovenskej republike ktorá podporuje
súkromné vysoké školy, žiadosti o granty boli smerované predovšetkým na túto agentúru.
Okrem toho Fakulta práva PEVŠ sa uchádzala o granty na VEGA (Vedecká grantová agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) a Grantovej agentúre
Akademické aliance.
V roku 2016 boli na Fakulte práva PEVŠ riešené nasledovné externé výskumné granty:
1. Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky (APVV-0356-12), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., finančný
prínos 40575 eur.
2. Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku (APVV-075212), zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., finančný prínos 43878 eur.
3. Súčasnosť a budúcnosť boja proti počítačovej kriminalite: kriminologické a
trestnoprávne aspekty (1/0231/15), VEGA, zodpovedný riešiteľ PhDr., JUDr. Libor
Klimek, PhD., agentúra VEGA finančne nepodporuje súkromné vysoké školy.
4. Umenie a právo (1/0158/15), VEGA, zodpovedný riešiteľ prof. Pavel Holländer, DrSc,
agentúra VEGA finančne nepodporuje súkromné vysoké školy.
5. Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
(APVV-14-0893), zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD.,
D.E.A., finančný prínos 20481 eur.
6. Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom
informačno-technických prostriedkov (APVV-15-0272), zodpovedný riešiteľ prof.
JUDr. Jozef Záhora, PhD., finančný prínos 10 126 eur.
7. Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia (APVV-150644), zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Peter Polák, PhD., finančný prínos 10 126 eur.
8. Analýza nových nástrojov súdnej spolupráce členských štátov EÚ v civilných a
obchodných veciach (1/0883/16), VEGA, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. PhDr. Ing.
Michael Siman, PhD., D.E.A., agentúra VEGA finančne nepodporuje súkromné vysoké
školy.
Na riešenie grantových úloh participovalo 17 tvorivých zamestnancov fakulty a 14
študentov doktorandského študijného programu.
Objem finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na fakulte v
hodnotenom období bol 125 186 eur. Na jedného akademického zamestnanca (35, 95
prepočítaných) pripadá najmenej 3482 eur/rok.
V roku 2016 boli do súťaže podané nasledovné granty:
1.

Súčasnosť a budúcnosť boja proti drogovej kriminalite: kriminologické a trestnoprávne
aspekty, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), objem požadovaných
prostriedkov: 8395 eur, číslo: 1/0289/17, dátum podania: 26. apríla 2016, zodpovedný
riešiteľ: JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., doba riešenia: 1/2017 - 12/2019.

2.

Vyvodzovanie administratívno-právnej zodpovednosti za staré environmentálne záťaže,
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), objem požadovaných
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prostriedkov: 7500 eur, číslo: 1/0405/17, dátum podania: 28. apríla 2016, zodpovedný
riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., doba riešenia: 1/2017 - 12/2019.
3.

Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií, Agentúra na podporu výskumu a
vývoja, objem požadovaných prostriedkov: 248 274 eur, číslo APVV 16-0565, dátum
podania 15. 11. 2016, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doba riešenia:
2017 - 2021

4.

Justičná spolupráca v civilných veciach v rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej
únie, Grantová agentúra Akademickej aliancie, objem požadovaných prostriedkov 1000
eur, dátum podania 27. 10. 2016, zodpovedný riešiteľ JUDr. Andrej Karpat, PhD., doba
riešenia: doba riešenia: 2017

5.

Právo na bývanie - jeho podpora a ochrana v právnom poriadku Slovenskej republiky a v
štátnej bytovej politike, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, objem požadovaných
prostriedkov: 146.878,-eur,
číslo: APVV-16-0130, dátum podania: 8.11.2016,
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD., doba riešenia: 2017
– 2021

6.

Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej zefektívnenia,
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, objem požadovaných prostriedkov: 142 840 eur.,
číslo, APVV 16/0521, dátum podania:, 14.11.2016, zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. PhDr.
Peter Potásch, PhD., doba riešenia: 2017 – 2021

7.

Transferovanie odbornej lexiky z angloamerickej právnej kultúry do odborného jazyka,
Grantová agentúra Akademickej aliancie, objem požadovaných prostriedkov 1500 eur,
dátum podania 30. 10. 2016, zodpovedný riešiteľ PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD., doba
riešenia: doba riešenia: 2017/18

8.

Základné piliere občianskeho súdneho procesu a ich korene v rímskom civilnom procese,
Grantová agentúra Akademickej aliancie, objem požadovaných prostriedkov 1990 eur,
dátum podania 30. 10. 2016, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.,
doba riešenia: doba riešenia: 2017/18

9.

Občianstvo, štátna príslušnosť a etnicita v globálnom, európskom a vnútroštátnom
kontexte (a ich aktuálna a možná úprava v právnom poriadku SR), Agentúra na podporu
vedy a výskumu, objem požadovaných prostriedkov: 132 968 EUR, číslo: APVV-16-0549,
dátum podania: 15.11.2015, zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. doba
riešenia, 1. júla 2017 - 30. júna 2020

10. Vyhodnocování a zlepšování efektivity učitelů, Grantová agentúra Akademické aliance,
dátum podania, 31.10.2016, zodpovedný riešiteľ: JUDr. Katarína Šmigová, PhD., objem
požadovaných prostriedkov: 70150 Kč (cca 2593 Eur pri kurze 27, 05 CZK/Eur), doba
riešenia: 28. február 2017 - 28. október 2017
Vedeckovýskumná práca je priebežne a bezprostredne spájaná s vedecko-teoretickou
prácou, ktorá plní dve základné funkcie. Po prvé promptne sprostredkováva poznatky získané
výskumom odbornej aj laickej verejnosti (formou konferencií, kolokvií, seminárov,
workshopov a ďalších vedecko-teoretických podujatí) a po druhé poskytuje fórum pre vedenie
odborne fundovaných polemík o diskusných názoroch na aktuálne a odborne náročné
teoretické a praktické problémy. Favorizované sú vedecko-teoretické podujatia venované
prioritným úlohám fakulty, aktuálnym otázkam právnej a podnikateľskej praxe a iným
problémom spoločenského života Slovenskej republiky. Za týmto účelom na významné
vedecko-teoretické podujatia bude žiaduce prizývať popredných domácich a zahraničných
odborníkov nie len z akademickej obce ale aj špičkových expertov z úspešnej praxe.
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V roku 2016 boli na pôde FP PEVŠ organizované nasledovné konferencie:
1. Paneurópske právnické fórum 2016, dátum konania 4. 4.2016
2. Prípravné konanie - možnosti a perspektívy, dátum konania 21. 4.2016
3. Aktuálne otázky správneho a trestného práva, dátum konania 3. 5. 2016
4. Umenie a právo, dátum konania 2. 6.2016, miesto konania Skalnaté pleso
5. 10. medzinárodné sympózium o spravodajských službách, dátum konania 6.12.2016
Členstvo vo výboroch vedecko-výskumných konferencií doma aj v zahraničí:
1. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., programový výbor celoštátnej vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016 na tému „Prípravné konanie možnosti a perspektívy“
2. prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., programový výbor celoštátnej vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016 na tému „Prípravné konanie možnosti a perspektívy“
3. doc. JUDr. Peter Polák, PhD., programový výbor celoštátnej vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016 na tému „Prípravné konanie možnosti a perspektívy“
4. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., vedecký výbor medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej dňa 3. mája 2016,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“
5. doc. JUDr. Peter Polák, PhD., vedecký výbor medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej dňa 3. mája 2016,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“
6. doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., vedecký výbor medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej dňa 3. mája 2016 ,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“
7. doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., vedecký výbor medzinárodnej vedeckej
konferencie, konanej dňa 3. mája 2016 ,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“
8. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., vedecký výbor medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej dňa 3. mája 2016,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“
9. PhDr. et JUDr. Libor Klimek, PhD., vedecký výbor medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej dňa 3. mája 2016 ,,Aktuálne otázky správneho a trestného práva“
10. Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., vedecký výbor konferencie: Systems of Protection of
Human Rights: European and African. 18-19 April
2016, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa
11. Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., výbor medzinárodnej vedeckej konferencie konanej
dňa 15. – 18. marca 2016 „Modern scientific researches and developments: theoretical
value and practical results“.
Štandardnými výstupmi výskumných aktivít zamestnancov fakulty sú knižné a časopisecké
publikácie, resp. publikované state v domácich a zahraničných recenzovaných zborníkoch.
Publikačné aktivity zamestnancov fakulty ako aj doktorandov denného štúdia sú evidované v
školskej knižnici v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými
predpisom PEVŠ. Za prvých desať mesiacov roku 2016 bolo v Akademickej knižnici
zaregistrovaných celkom 128 publikačných výstupov vedecko-výskumných zamestnancov
a doktorandov Fakulty práva. Kvalitatívny vzostup zaznamenali v roku 2016 publikačné
aktivity doktorandov, ktorých obsahom je problematika súvisiaca s témami ich dizertačných
prác.
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VI.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie
profesorov

Fakulta práva mala v roku 2016 oprávnenia uskutočňovať habilitačné konania
a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, 3.4.8.
medzinárodné právo a 3.4.11. občianske právo. Oprávnenia uskutočňovať habilitačné konania
a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo boli od 8. 6.
2016 do 20. 12. 2016 pozastavené.
Habilitačné konanie a konanie o vymenovaní za profesora sa uskutočňujú v súlade s
Vyhláškou MŠ SR o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov č. 6/2005 Z.z.“ a „Kritériami na získanie vedecko-pedagogického titulu
docent a profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy“. Obhajob habilitačných prác a
habilitačných prednášok sa aktívne zúčastnili pozvaní zástupcovia domácich a zahraničných
právnických fakúlt a predstavitelia právnej praxe.
V roku 2016 boli na fakulte úspešne ukončené tri habilitačné konania:
1. Dr. Jaroslav Szczechovicz, externý uchádzač, habilitačné konanie v odbore 3.4.11.
občianske právo, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce konaná 10. 3. 2016
2. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD., externý uchádzač, habilitačné konanie v odbore 3.4.7.
trestné právo, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce konaná 10. 3. 2016
3. JUDr. Andrej Králik, LLM. PhD., externý uchádzač, habilitačné konanie v odbore 3.4.8.
medzinárodné právo, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce konaná 22. 6.
2016.
V roku 2016 bolo začaté jedno vymenúvacie konanie:
1. Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., externý uchádzač, vymenúvacie konanie v odbore
3.4.11. občianske právo, dátum podania žiadosti 26. 8. 2016

VII.

Zamestnanci vysokej školy

Početný stav a štruktúra zamestnancov fakulty korešponduje s koncepciou jej personálneho
budovania, zabezpečuje vysoko kvalifikovanú výučbu vo všetkých stupňoch a formách štúdia
a taktiež vytvára vhodné predpoklady pre uskutočňovanie vedeckej (osobitne výskumnej
a publikačnej) práce.
V priebehu roka 2016 došlo z dôvodu poklesu študentov a prirodzenej fluktuácie k
optimalizácii počtu a štruktúry tvorivých zamestnancov. K 31. 12. 2016 bola na fakulte
zamestnaných 38 tvorivých zamestnancov. Prepočítaný pomer bol 35, 95.
Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov fakulty práva.
Viac než polovicu akademických zamestnancov fakulty (56 %) tvoria riadni profesori
a docenti) a 97 % zamestnancov má vzdelanie najmenej 3. stupňa.
V roku 2016 boli vyhlásené výberové konania na obsadenie dvoch funkčných miest
profesorov a dvoch funkčných miest docentov.
V roku 2016 boli realizované aj učiteľské mobility, Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., sa
zúčastnil učiteľskej mobility, Beihang University, China, 29. august 2016 – 4. september 2016
(bližšie pozri tabuľky č. 9, 10 a 11 tabuľkovej prílohy).
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VIII.

Podpora študentov

Jednou z foriem podpory študentov sú aj štipendiá. Paneurópska vysoká škola poskytuje
štipendiá zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Zo štátneho rozpočtu vyplácala fakulta
sociálne štipendiá a motivačné štipendiá.
Sociálne štipendium bolo v roku 2016 v vyplácane priemerne 12 študentom v období
január – jún), priemerná výška sociálneho štipendia v tomto období bola 198 eur/osobu. V
období september až december 2016 bolo sociálne štipendium vyplácané 10 študentov
v priemernej výške 202 eur/osobu. Celková suma sociálnych štipendií vyplatených študentom
FP PEVŠ v roku 2016 bola 22.375,- EUR.
Okrem sociálnych štipendií, fakulta vypláca aj motivačné štipendiá z účelových
prostriedkov štátneho rozpočtu. Pravidlá pre vyplácanie motivačných štipendií upravuje
Štipendijný poriadok. Motivačné štipendium je možné priznať:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti.
Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností priznáva dekan fakulty
študentovi študijného programu najskôr od druhého ročníka študujúcemu v dennej forme štúdia
za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak
neštuduje študijný program tretieho stupňa. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie
študijných povinností priznáva dekan fakulty desiatim percentám študentov z celkového počtu
študentov evidovaných na fakulte v dennej forme štúdia v 1. a 2. stupni štúdia v jednotlivých
ročníkoch k 31. októbru akademického roka, za ktorý sa štipendium priznáva.
Dekan fakulty môže priznať motivačné štipendium študentovi v dennej forme štúdia, ktorý
študuje študijný program prvého a druhého stupňa za:
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti,
b) úspešnú reprezentáciu fakulty, PEVŠ alebo Slovenskej republiky vo vedomostných,
športových a umeleckých súťažiach, v študentských vedeckých činnostiach, ďalej za aktívny
podiel na činnosti a rozvoji PEVŠ,
c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
V roku 2016 bola na motivačné štipendiá pridelená suma: 45.838 €. Z toho sa na štipendiá za
vynikajúce plnenie študijných povinností sa vyplatilo 41.276 € a na štipendiá za vynikajúce
výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa vyplatilo
4.562 €. Priemerná výška motivačného štipendia bola viac ako 595 eur. Motivačné štipendiá za
vynikajúce plnenie študijných povinností sa v externej forme nevyplácajú.
Podrobnejší prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.
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Fakulta

Fakulta práva

ročník

denná forma štúdia
študentov
priznaných štipendií
13

1. roč Bc.

216

2. roč. Bc.

275

17

3. roč. Bc.

419

22

1. roč. Mgr.

213

16

Spolu

1.195

68
Stav študentov k 31.10.2015

K podpore študentov patrí aj športová činnosť, ktorá sa realizuje prostredníctvom Paneuropa
Kings, čo je univerzitný hokejový tím, hrajúci pod záštitou Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave (PEVŠ). Je jedným z deviatich tímov, ktoré sú momentálne súčasťou štvrtého
ročníka projektu Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). Pôsobí v ňom 30 hráčov študentov alebo nedávnych absolventov najmä PEVŠ. Dôvodom vzniku a podpory hokejového
tímu ako aj celej EUHL je najmä dať možnosť mladým hokejistom venovať sa tomuto
obľúbenému športu aj popri štúdiu na vysokej škole. Množstvo hráčov sa po juniorských
súťažiach musí s profesionálnym hokejom rozlúčiť, keďže vysokoškolské prostredie
na Slovensku športu nepraje, radšej uprednostnia vzdelanie. EUHL sa snaží, podľa príkladu
univerzitného hokeja v zámorí, vzdelanie a šport zlúčiť. Vo vedení tímu momentálne pôsobia:
Juraj Sýkora ako hlavný tréner, generálny manažér tímu je Martin Bega, marketingový
manažér Ľuboslav Jurinyi, manažér pre média a PR Matej Jonášek. Mediálny tím tvoria viacerí
novinári, fotografi, kameramani a redaktori v spolupráci s Mediálnym centrom Paneurópskej
vysokej školy.
V r. 2016 pribudla aj nová študentská organizácia „Partystudent PEVŠ“ pod vedením Jakuba
Osvalda, ktorý je študentom Fakulty práva PEVŠ. Jej cieľom je oživenie študentských
mimoškolských a spoločenských aktivít, ktoré podporujú väzby medzi spolužiakmi, ako vo
vzťahu k príslušnej fakulte a Paneurópskej vysokej škole ako takej. Majú prispieť
k revitalizovaniu študentskej angažovanosti, ktoré pomôže budovať celú škálu spoločenských,
športových aktivít, budovať sieť neformálnych kontaktov medzi študentami, ale aj pedagógmi
a externým prostredím mimo PEVŠ.
Paneurópska vysoká škola má uzatvorených niekoľko memoránd o spolupráci. Ide o rôzne
spolupracujúce subjekty z oblasti právnej praxe, a.i. Memorandum s Ministerstvom
spravodlivosti SR, Generálnou prokuratúrou SR, Slovenským futbalovým zväzom, viacerými
významnými advokátskymi kanceláriami ap. V rámci predmetných memoránd sa spolupráca
týka najmä organizovania a zabezpečovania vzdelávania, konferencií, ako aj rozvíjania
spoločných aktivít, predovšetkým však praxe študentov a zabezpečenia ich ďalšieho uplatnenia
v praxi, kariérneho poradenstva a schopnosti kvalifikovanej aplikácie práva. Rovnako
spolupráca spočíva v aktívnej účasti na podujatiach organizovaných zmluvnými stranami,
realizácia vzdelávacích aktivít a ďalšieho štúdia, lektorská činnosť a expertízne činnosti,
pomoci odborníkov z praxe pri zabezpečovaní pedagogického procesu vo forme čiastočných
úväzkov alebo iných foriem externej činnosti, odbornej, poradenskej a konzultačnej činnosti.
Prehĺbila sa v ostatnom období aj spolupráca s Najvyšším súdom SR, ako aj Slovenskou
advokátskou komorou, partnerom mnohých projektov je Kancelária zástupkyne pred
Európskym súdom pre ľudské práva, ombudsmanka. Platformou stretnutí realizovaných PEVŠ
sú aj vedecké sympóziá a konferencie, na ktoré sú prizývaní sudcovia európskych
a medzinárodných súdov, ako aj odborníci z vedecko-výskumnej oblasti viacerých
partnerských univerzít. V októbri 2016 došlo k popisu významného memoranda medzi EPLO
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(European Public Law Organisation) a Fakultou práva PEVŠ, ktoré o.i. tvorí základ budúcich
výmenných pobytov študentov a pedagógov, ako aj vedecko-výskumných a publikačných
výstupov. Fakulta práva PEVŠ má záujem zintenzívniť spoluprácu s absolventmi fakulty. Aj z
toho dôvodu aktívne rozvíja viaceré aktivity pre vytvorenie tzv. alumni centier a vytvárania
prepojenia na absolventov a ich čerstvé skúsenosti na trhu práce.
Z hľadiska zabezpečenia pedagogického procesu na Fakulte práva PEVŠ, rozbehlo sa viacero
aktivít veľmi významne podporujúcich proces klinického a praktického vzdelávania, o.i. tam
patrí Klinika ľudských práv, Medicínske právo, ale aj náplň mnohých ďalších predmetov, či už
z Trestného alebo Občianskeho a Európskeho práva, ktoré sa zameriavajú na riešenie
prípadových štúdií a čiastkové Moot Courts, kde sa študenti učia právnej argumentácii. Veľmi
významným prínosom je v tomto kontexte aj vytvorenie nového zamerania Realitné právo,
teda možnosti výberu takých predmetov, ktoré sa orientujú veľmi prakticky na problematiku
realitného trhu, maklérstva a zmlúv, developerstva, či správnych konaní v súvislosti
s nehnuteľnosťami.
Fakulta práva PEVŠ naďalej v rámci svojej politiky asistenčných služieb naďalej získava
informácie a poskytuje pomoc študentom končiacich ročníkov v rámci ich pracovného
uplatnenia. V roku 2016 Fakulta práva PEVŠ podpísala niekoľko memoránd s významnými
advokátskymi kanceláriami (domácimi aj zahraničnými), aby tým pomohla študentom nielen
so získavaním odbornej praxe počas štúdia, ale aj s následným uplatnením na pracovnom trhu.
V rámci tejto činnosti (alumni) sme identifikovali napr. Andrea Briestenská, absolventka
Fakulty práva PEVŠ, sa umiestnila na 1. mieste IV. ročníka Letnej univerziády Slovenskej
republiky v šachu žien. Univerziáda, na ktorej A. Briestenská reprezentovala aj Paneurópsku
vysokú školu, sa konala na STU v Bratislave 4. - 8. septembra 2016.

IX.

Podporné činnosti vysokej školy

Vzdelávacie a vedecké pôsobenie fakulty podporuje priebežná modernizácia ich
elektronického zabezpečenia, priebežné dopĺňanie knižničného fondu a rozširovanie
knižničných služieb. Komfortné vybavenie pracovísk (učební, pojednávacej siene,
konferenčných ául a pod.), lokalizácia knižnice, ako aj možnosti stravovania pre zamestnancov
a študentov fakulty priamo v jej areáli vytvárajú priaznivé podmienky pre organizovanie a
uskutočňovanie vzdelávacích a vedeckých aktivít.
V rámci podpory kultúry Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy aj v priebehu roka
2016 organizovala, resp. spoluorganizovala množstvo výstav vo vlastných priestoroch (na I.
poschodí – Tomášikova 20, Bratislava). Z nich vyberáme napr. výstavu moderného výtvarného
umenia, ktorá sa konala pri príležitosti významných jubileí Umeleckej besedy Slovenska.
Výstava s názvom Ambition sa koná pri príležitosti 95. výročia vzniku Umeleckej besedy
Slovenska a 60. výročia jej obnovenia.

X.

Rozvoj vysokej školy

Rozvoj Fakulty práva sa uskutočňoval v súlade s jej dlhodobým zámerom, osobitne
v súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy na roky 2014 – 2019.
V hodnotenom období boli priebežne napĺňané zamýšľané opatrenia posilňujúce kvalitné
pôsobenie fakulty v rozhodujúcich oblastiach jej pôsobenia, osobitne v oblasti vzdelávacej a v
oblasti vedeckej.
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Primárnym cieľom v oblasti vysokoškolského vzdelávania je vytvorenie efektívneho a
flexibilného systému prijímacieho konania, umožňujúceho na požadovanej úrovni preveriť
pripravenosť uchádzačov o štúdium. V súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej
školy sa prijmú opatrenia na zvýšenie podielu zahraničných študentov na fakulte. Za týmto
účelom fakulta rozšíri podiel predmetov vyučovaných v cudzom jazyku a tým zatraktívni
výučbu pre zahraničných ale aj domácich uchádzačov. V dôsledku toho očakávame zvýšenie
motivácie záujemcov o štúdium a vytváranie podmienok na prijímanie najlepších uchádzačov
o štúdium.
V akademickom roku 2017/18 ponúkne Fakulta práva PEVŠ študentom práva niekoľko
prakticky orientovaných študijných zameraní, ktoré im môžu pomôcť k lepšiemu uplatneniu po
ukončení štúdia. Vďaka absolvovaniu študijného zamerania Realitné právo budú môcť študenti
získať dostatok komplexných informácií a praktických zručností z oblasti právnych vzťahov,
ktoré im pomôžu v rámci riadneho štúdia práva profilovať sa na odborníka schopného zastať
okrem všeobecných právnických povolaní aj povolanie vysokoškolsky vzdelaného realitného
makléra. V tejto súvislosti podpísala Fakulta práva PEVŠ Memorandum o spolupráci
s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska, ktorá je historicky prvým konceptom
prepojenia realitného trhu a akademickou obcou. Štúdiom ďalšieho zamerania Európske právo
sa študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia oboznámia nielen s problematikou
práva Európskej únie, ale aj so súvisiacimi aspektmi medzinárodného práva. Nemenej
významnou súčasťou štúdia je aj aktuálna problematika vo veciach azylového a humanitárneho
práva. Športové právo si môžu k riadnemu štúdiu zvoliť študenti bakalárskeho stupňa štúdia a
Medicínske právo bude v ponuke štúdia pre budúcich magistrov.
Naďalej bolo podporované prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou či už vo
forme krátkodobej praxe, ale aj účasťou odborníkov z praxe na výchovno-vzdelávacom
procese.
Za rozhodujúci úsek vedeckej práce fakulty bude aj naďalej
považovaná
vedeckovýskumná práca, ktorej funkciou je poskytovať pôvodné, pre vedu nové poznatky a
odôvodnené odporúčania na ich kvalifikovaný transfer do efektívnej praxe. Interdisciplinárna a
kvalifikačne náročná povaha bádateľských tém bude vyžadovať kreovanie profesijne
zmiešaných riešiteľských tímov (zložených z pracovníkov Fakulty práva, domácich a
zahraničných vysokých škôl, domácich a zahraničných vedeckovýskumných ustanovizní ako aj
špičkových odborníkov právnej praxe), pričom odborne, personálne a finančne náročné
výskumné úlohy budú riešené spravidla medzinárodnými tímami.
Jednou z priorít fakulty v oblasti vedy v bližšom časovom horizonte aj európskych
grantových programov podporujúcich vedecký výskum a vývoj. Táto priorita vyžaduje
systematicky monitorovať (osobitne elektronicky) zverejňované grantové podpory výskumu a
vývoja a neodkladne na ne reagovať kreovaním riešiteľských tímov pozostávajúcich zo
špičkových pracovníkov fakulty, spôsobilých vypracovať vysoko kvalifikované projekty a
podľa nich úspešne riešiť odborne náročné úlohy.
Základnými bádateľskými témami (obsahovými smermi rozvoja vedy) sú problémy
bezprostredne späté so vzdelávaním a výchovou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v
oblasti práva. Pozornosť treba venovať prioritne vedným odborom, ktoré tvoria základ
vyučovaných predmetov, predovšetkým predmetov profilových a predmetov špecializácií.
Dôraz sa kladie na tie oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre
zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne vzdelávania a ktoré vychádzajú z medzinárodných a
celospoločenských priorít v právnych vedách. Vedeckú prácu rozvíjať v súlade s študijnými
odbormi, na ktoré nadväzujú akreditované študijné programy. Voľba bádateľských tém je
limitovaná aj faktormi nie vednými, najmä možnosťami personálnymi, finančnými,
materiálnymi a ďalšími.
Dňa 21. decembra 2016 sa na Fakulte práva PEVŠ uskutočnila akcia „Assessment
centrum” za účasti vybraných advokátskych kancelárií. Po neformálnej manažérskej hre s
konkrétnym zadaním bol vytvorený priestor na priamu komunikáciu študentov so zástupcami
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advokátskych kancelárií, ktorým študenti mohli prezentovať svoje zručnosti a informovať sa
o pracovných ponukách a stážach v jednotlivých advokátskych kanceláriách.
Dňa 25. mája 2016 sa na Fakulte práva PEVŠ uskutočnilo pre študentov magisterského
štúdia a budúcich absolventov školenie k programu ASPI.
Otvorené dvere na Fakulte práva PEVŠ pre záujemcov o štúdium sa konali 27. januára, 12.
februára, 15. apríla a 20. mája 2016.

XI.

Medzinárodné aktivity vysokej školy

V oblasti medzinárodných vzťahov sa fakulta okrem európskych projektov usiluje
o medzinárodnú spoluprácu, a to v kontexte mimoeurópskych (nadnárodných) projektov
a bilaterálnej spolupráce s vybranými inštitúciami. Dôraz je kladený na spoluprácu v rámci
severoamerického a ázijského kontinentu. V nadchádzajúcom období fakulta plánuje posilniť
najmä vedecké projekty a spoluprácu vo vedeckej oblasti, sekundárne pedagogické
a študentské výmeny.
Fakulta práva PEVŠ v súlade so základnými koncepciami a východiskami jej
medzinárodných aktivít, vykonáva činnosti smerujúce k prehlbovaniu akademickej spolupráce
nielen v rámci Európskej únie, ale aj v mimoeurópskej rovine.
Medzinárodné aktivity sa primárne zameriavajú na realizáciu výmenných pobytov
s partnerskými inštitúciami, a to v rámci projektu Erasmus+, príp. na základe bilaterálnych
dohôd, ktoré má Fakulta práve PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe aj mimo
Európy mimo vyššie uvedeného programu.
Počet študentov vyslaných Fakultou práva PEVŠ do zahraničia v roku 2015 v rámci
programu Erasmus+ bol 27. V roku 2015 prišlo na Fakultu práva PEVŠ 18 zahraničných
študentov.
Medzi ďalšie medzinárodné aktivity Fakulty práva PEVŠ patrili:
– Fakulta práva PEVŠ pokračovala v realizácii projektu Erasmus+ s partnerskými
krajinami;
– rektor PEVŠ a pedagóg Fakulty práva prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., sa zúčastnil
učiteľskej mobility v Číne na Univerzite Beihang;
– dňa 27. mája 2016 sa študenti Fakulty práva PEVŠ zúčastnili ďalšieho ročníka
národného kola medzinárodnej súťaže International Negotiation Competition, v ktorej
v minulých ročníkoch získali významné úspechy;
– PEVŠ bola partnerom na 3. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom
Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie, ktorá sa konala 8. a 9. apríla 2016
v Modre;
– dňa 21. apríla 2016 sa na pôde Fakulty práva PEVŠ konala medzinárodná konferencia
s názvom Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej
republiky;
– v dňoch 12. - 15. apríla 2016 sa vybraní študenti Fakulty práva PEVŠ zúčastnili v rámci
zvyšovania praktických zručností niekoľkodňového pobytu v Londýne, ktorého značnú
časť strávili na pojednávaniach na londýnskych súdoch;
– dňa 28. apríla 2016 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky J.E. pán LIN Lin na pôde PEVŠ prezentoval najmä pre študentov Fakulty
práva PEVŠ súčasnú úroveň spolupráce a jej ďalšie možnosti medzi Čínskou ľudovou
republikou, Slovenskom a ďalšími štátmi strednej a východnej Európy.
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XII.

Systém kvality
V súlade s § 70 písm. h) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s internými
predpismi Paneurópskej vysokej školy bola aj v akademickom roku 2015/2016
uskutočnená anketa názorov študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na kvalitu
výučby jednotlivých predmetov zaradených do študijného programu „právo“ vyučovaného
na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.
V akademickom roku 2015/2016 Fakulta práva PEVŠ pristúpila k získavaniu spätnej väzby
na základe študentmi odovzdaných dotazníkov počas vyučovacích hodín.
Pozornosť bola v prieskume sústredená najmä na získanie faktov o výučbe jednotlivých
predmetov vytvárajúcich predpoklady na to, aby prezentované názory študentov umožnili
hodnotenie. Študenti mali v rámci ankety poskytnúť svoje odpovede vo vzťahu k
jednotlivým predmetom a vyučujúcim - na otázky, ktoré sa z obsahového hľadiska dajú
zhrnúť nasledovne: a) zrozumiteľnosť prednášok/seminárov b) pripravenosť pedagóga na
prednášky/seminár c) realizácia vzdelávacích aktivít v súlade s časovým harmonogramom
d) snaha pedagóga o vyvolávanie záujmu o predmet na strane študentov e) snaha pedagóga
priebežne zisťovať vedomosti študentov (na seminároch) f) schopnosť pedagóga
odpovedať na doplňujúce otázky študenta g) snaha pedagóga viesť výučbu interaktívnym
spôsobom (motivácia k diskusiám) h) objektívnosť hodnotenia na skúškach i) dostupnosť
študijných materiálov k predmetu j) rozsah kritérií pre ukončenie a hodnotenie predmetu,
resp. včasnosť oznámenia týchto informácií zo strany ústavu/pedagóga a skúmanie splnenia
týchto kritérií zo strany pedagóga pri hodnotení študenta k) praktický rozmer predmetu
(využiteľnosť v praxi) l) používanie didaktických pomôcok zo strany pedagóga m) súlad
tém seminárov s témami prednášok n) dodržiavanie konzultačných hodín pedagógmi.
Dotazník bol koncipovaný tak, že študenti jednotlivých ročníkov odpovedali na otázky:
a) hodnotením zisťovaného parametra na päťstupňovej škále (1 až 5)
b) hodnotením zisťovaného parametra vysokoškolským režimom známkovania (A až Fx)
c) otvorenou odpoveďou (odpoveď/spätná väzba podľa vlastného uváženia).
V oboch semestroch akademického roka 2015/2016 bola návratnosť anketových lístkov
v závislosti od konkrétnych pracovísk FP PEVŠ v rozsahu od 2 % do 9 %. Hodnotenie sa
pohybovalo v škále A-C s prevahou hodnotení A a B.
Zisťovanie kvality vzdelávania prostredníctvom tlačenej verzie dotazníka bolo v porovnaní
s elektronickým hodnotením systému vzdelávania v UIS výhodnejšie z týchto dôvodov:
väčšia spontánnosť študentov a vôľa zapojiť sa, identifikácia vyučujúceho a predmetu (čo
sa prejaví na zvýšenej snahe hlasovať), väčšia anonymita systému (nie cez identifikáciu cez
UIS), nie na konci výučby (bez ohľadu na väzbu na hodnotenie vyučujúcim - zápočty,
skúška ap.), menší počet otázok (jednoduchšia a rýchlejšia spätná väzba).
Paralelne existovala možnosť získavaniu spätnej väzby od študentov vo vzťahu
k hodnoteniu systému vzdelávania aj UIS. Použitie tohto modelu získavania spätnej väzby
cez UIS bol relevantný z dôvodu ekonomického (nástroj je súčasťou všeobecných aplikácií
UIS-u, preto nebolo potrebné obstarávať a hradiť osobitné platformy pre realizáciu ankety)
a časového (študenti mali takmer počas celého akademického roka možnosť kontinuálneho
zasielania spätnej väzby k položeným otázkam, t. j. nie len vo vopred určenom a relatívne
krátkom časovom úseku, ale poskytnutie spätnej väzby mohlo byť realizované počas
dlhšieho časového úseku). Realizácia dopytovania cez predmetný nástroj mala zabezpečiť
aj objektivizáciu výsledkov, keďže sa predpokladalo, že študentmi poskytnutá spätná väzba
bude reálnejšia (vzhľadom na to, že medzi realizáciou výučby/skúšania a termínom na
poskytnutie spätnej väzby nebol väčší časový priestor, ktorý by viedol k minimalizácii
emócií a vnímania postojov študentov). Cieľom ankety bolo umožniť študentom fakulty
vysloviť svoj názor na kvalitu práce učiteľov pri realizácii vyučovacieho procesu v
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jednotlivých predmetoch zaradených do študijného programu bakalárskeho a
magisterského štúdia.
Okrem pravidelného hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu cez vyššie
uvedený nástroj (anketa) sa spätná väzba a overovanie kvality na FP PEVŠ realizovali napr.
aj prostredníctvom nasledovných opatrení/nástrojov:
a) pravidelné zasadania kolégia dekana so sekundárnou verifikáciou plnenia úloh z
predchádzajúcich zasadnutí,
b) pravidelné zasadania Akademického senátu FP PEVŠ so sekundárnou verifikáciou
plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí,
c) pravidelné zasadania Vedeckej rady FP PEVŠ so sekundárnou verifikáciou plnenia úloh
z predchádzajúcich zasadnutí,
d) diskusie zástupcov fakulty a jej súčastí s poslucháčmi FP PEVŠ (priamo alebo
prostredníctvom zástupcov študentských organizácií),
e) hodnotenie kvalitatívnej úrovne vedomostí študentov prostredníctvom štatistických
ukazovateľov (najmä úspešnosť na skúškach z jednotlivých predmetov) získavaných zo
systému UIS.

XIII.

Kontaktné údaje

Adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Dekan fakulty
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Telefón: +421 2 4820 8816
Fax: +421 2 4820 8839
E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Tajomníčka fakulty
Ing. Brigita Gieserová
Telefón: +421 2 4820 8830
E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com

XIV.

Sumár (Executive summary)

Oblasť vzdelávania:
V oblasti vzdelávania fakulta pokračovala v rozvoji akreditovaných študijných programov.
V roku 2016 bolo doručené Paneurópskej vysokej škole rozhodnutie o akreditácii. Fakulta
práva PEVŠ úspešne obhájila akreditáciu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia
a obhájila oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie a konanie o vymenovanie za profesora
v dvoch odboroch, v odbore Trestné právo jej bolo právo pozastavené, ale rozhodnutím z 20.
12. 2016 bola obnovená platnosť priznaného práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenovanie profesorov v odbore Trestné právo bez časového obmedzenia.
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Oblasť vedeckej práce:
Pozitívna zmena nastala na úseku vypracovávania a podávania žiadostí o externé granty na
podporu výskumných projektov. Na riešenie grantových úloh participovalo 17 tvorivých
zamestnancov fakulty a 14 študentov doktorandského študijného programu.
Objem finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na fakulte v
hodnotenom období bol 125 186 eur. Na jedného akademického zamestnanca (35, 95
prepočítaných) pripadá najmenej 3482 eur/rok. V roku 2016 bolo do súťaže postúpených 10
nových grantov.
Oblasť medzinárodných vzťahov:
V roku 2016 sa medzinárodné aktivity fakulty zastabilizovali. Dochádza k miernemu nárastu
počtu študentov, ktorí prichádzajú na FP PEVŠ študovať zo zahraničia. Rastie počet
pedagógov, ktorí prejavujú záujem prednášať na FP PEVŠ (ako hosťujúci pedagógovia).
Fakulta podporuje tvorbu a udržiavanie medzinárodných aktivít najmä v rovine výmenných
pobytov a praktických vzdelávacích aktivít (podporou účasti študentov na akademických
súťažiach celosvetového formátu).
Systém kvality:
Systém kvality vzdelávania je na FP PEVŠ viacúrovňový. Jeho jadro tvorí zisťovanie spätnej
väzby od študentov v súlade s § 70 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s internými
predpismi Paneurópskej vysokej školy („dotazník“).
Okrem toho bol v roku 2016 manažment kvality poskytovaného študijného programu
monitorovaný, resp. dohliadaný aj prostredníctvom nasledovných nástrojov: 1) diskusné fóra,
2) študijní poradcovia, 3) študentské organizácie, 4) hospitačná činnosť, 5) orgány fakulty a 6)
získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov a absolventov.

XV.

Prílohy
V roku 2016 nenadobudli účinnosť žiadne nové vnútorné predpisy FP PEVŠ.
Tabuľkové prílohy.
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