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Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2019

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: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 9. 2016
Prodekani:
JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium
prvé funkčné obdobie
za prodekanku vymenovaná dňa 1. 3. 2016
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
prodekan pre študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a pre zahraničnú
spoluprácu
prvé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 1. 5. 2015
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj
prvé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 1. 6. 2018
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou
verejnosťou
prvé funkčné obdobie
za prodekanku vymenovaná dňa 1. 6. 2018
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Akademický senát vysokej školy:
Zloženie Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ (k 31.12.2019)
Predseda akademického senátu

01.

Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Začiatok
funkcie

Zamestnanec
/Študent

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Začiatok
funkcie

Zamestnanec
/Študent

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

funkcia od 12.6.2017 neobsadená

1. 12. 201630. 11.2020

Podpredseda akademického senátu

02.

Študent

Členovia akademického senátu
Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Začiatok
členstva

Zamestnanec
/Študent

03.

Mgr. Boris Bizov

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

04.

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12.2016

Zamestnanec

05.

Ing. Jana Haldová

1. 12. 201630. 11.2020

1.12. 2016

Zamestnanec

06.

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

1. 12. 201630. 11.2020

1.12. 2016

Zamestnanec

07.

Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

08.

Bc. Oliver Bori

1. 12. 201630. 11.2020

7. 6. 2018

Študent

09.

Bc. Adam Gečevský

1. 12. 201630. 11.2020

7. 6. 2018

Študent

10.

Bc. Magdaléna Karvaiová

1. 12. 201630. 11.2020

11.6. 2018

Študent
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Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2019
Akademický senát Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát) vykonával svoju
činnosť v roku 2019 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 dvanásť členov, z toho
osem členov zamestnaneckej časti a štyroch členov študentskej časti, a to v súlade s výsledkami
riadnych volieb do Akademického senátu, ktoré sa konali 8. 11. 2016, ako aj v súlade so
zmenami v študentskej časti Akademického senátu, ku ktorým prišlo v roku 2017 a v roku 2018.
Činnosť Akademického senátu riadilo trojčlenné predsedníctvo, zložené z predsedu,
podpredsedu za zamestnaneckú časť a tajomníka Akademického senátu. Funkcia podpredsedu
Akademického senátu za študentskú časť zostala naďalej neobsadená. Po úspešnom ukončení
magisterského štúdia na FP PEVŠ dňom 11.6. 2019 zaniklo členstvo v študentskej časti
Akademického senátu Mgr. Jozefovi Stopkovi. Ku dňu 31. 5. 2019 zaniklo členstvo v
zamestnaneckej časti Akademického senátu JUDr. Pavlovi Judiakovi, PhD., z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru na Fakulte práva PEVŠ. Keďže doplňovacie voľby do Akademického
senátu neboli vo zvyšnom období roku 2019 vykonané, od 1.10.2019 až do konca roka 2019 mal
Akademický senát reálne len 10 členov, a to sedem v zamestnaneckej časti a troch v študentskej
časti. V súvislosti so znížením počtu členov akademickej obce v zamestnaneckej časti, ako aj so
znížením počtu členov akademickej obce v študentskej časti v posledných kalendárnych rokoch,
bol na základe zmeny Volebného poriadku Akademického senátu dňom 23.10.2019 znížený
počet členov na jedenásť, a to v jeho zamestnaneckej časti na sedem a v jeho študentskej časti na
štyroch. Aktuálny zoznam členov Akademického senátu je uvedený v priloženej tabuľke.
Akademický senát v roku 2019 rokoval na štyroch riadnych zasadnutiach. Prvé riadne
zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 21. marca 2019 , na ktorom Akademický senát
prerokoval a schválil bez pripomienok Výročnú správu o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok
2018.
Na svojom druhom zasadnutí sa Akademický senát stretol dňa 30. mája 2019, aby
prerokoval a schválil návrh na vymenovanie JUDr. Andrei Vitkóovej, PhD. za novú členku
internej časti Vedeckej rady FP PEVŠ.
Ďalšie zasadnutie Akademického senátu, v poradí tretie, sa konalo dňa 14. októbra 2019.
Akademický senát prerokoval a schválil návrh na vymenovanie JUDr. Žanety Surmajovej, PhD.
za novú členku internej časti Vedeckej rady FP PEVŠ. Okrem toho Akademický senát uložil
predsedovi Akademického senátu pripraviť na rokovanie Akademického senátu návrh na zmenu
Volebného poriadku Akademického senátu tak, aby bolo zohľadnené zníženie počtu členov
Akademického senátu v jeho zamestnaneckej a študentskej časti podľa reálnej personálnej
situácie.
Na štvrtom a poslednom zasadnutí v roku 2019, konanom dňa 23. októbra 2019,
Akademický senát prerokoval a bez pripomienok schválil návrh na zmeny Volebného poriadku
Akademického senátu. Na základe týchto zmien, ktorá nadobudla platnosť tým istým dňom, sa
počet členov zamestnaneckej časti Akademického senátu upravil na sedem a počet členov
študentskej časti Akademického senátu na štyroch.
Okrem prerokovania zverenej problematiky na štyroch riadnych zasadnutiach
Akademický senát prerokoval v roku 2019 v troch prípadoch rôznu problematiku aj formou
obežníka per rollam. Dňa 18. januára 2019 prerokoval a schválil formou obežníka (per rollam)
návrh dekana Fakulty práva PEVŠ na voľbu nových členov Disciplinárnej komisie Fakulty práva
PEVŠ, a to Natáliu Smolenovú – študentku 3. ročníka bakalárskeho štúdia FP PEVŠ – denná
forma a Bc. Mgr. Petra Bednára – študenta 1. ročníka magisterského štúdia FP PEVŠ – externá
forma. Dňa 6. mája 2019 Akademický senát prerokoval a schválil formou obežníka (per rollam)
návrh na zástupcu Fakulty práva PEVŠ do Rady vysokých škôl ( RVŠ) na funkčné obdobie od
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1.6.2019 do 31.5.2023, a to prof. JUDr. Petra Poláka, PhD.. A nakoniec dňa 11. septembra 2019
Akademický senát prerokoval a schválil formou obežníka (per rollam) Zásady prijímacieho
konania Fakulty práva PEVŠ pre akademický rok 2020/2021 .
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Vedecká rada FP PEVŠ:
(k 31.12.2019)
Meno a priezvisko

status

pracovisko Študijný odbor

prof. PhDr. JUDr. Peter POTASCH, PhD.

Int.

dekanát

Správne právo

doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.

Int.

ÚVP

Ústavné právo

doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.

Int.

ÚVP

Správne právo

prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.

Int.

ÚSP

Občianske právo

doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, PhD.

Int

ÚSP

Občianske právo

JUDr. Andrea ERDÖSOVÁ, PhD.

Int.

ÚMEP

Medzinárodné právo

prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc.

Int.

ÚVP

Kriminológia

doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD.,
LL.M., MCIArb

Int.

ÚMEP

Medzinárodné právo

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.

Int.

ÚMEP

Medzinárodné právo

JUDr. Andrej KARPAT, PhD.

Int.

ÚMEP

Medzinárodné právo

JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.

Int.

ÚVP

Správne právo

prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.

Int.

ÚSP

Obchodné právo

PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.

Int.

ÚTDŠP

Anglický jazyk

doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.

Int

ÚSP

Občianske právo

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.

Int.

ÚVP

Trestné právo

16. PhD., D.E.A
17. JUDr. Veronika SKORKOVÁ, PhD.
18. Dr.h.c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.
19. JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.
20. doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD.
21. JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.
22. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

Int.

ÚMEP

Medzinárodné právo

Int.

ÚSP

Občianske právo

Int.

rektorát

Ekonómia

Int.

ÚTDŠPSD

Teória práva

Int.

ÚVP

Trestné právo

Int.

ÚTDŠPSD

Dejiny štátu a práva

Int.

ÚVP

Trestné právo

23. JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.

Ext.

UŠAP SAV

Teória a dejiny štátu
a práva

JUDr. Tomáš BOREC

Ext.

SAK

Právo

doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.

Ext.

UPJŠ

Finančné právo

doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.

Ext.

UK BA

Trestné právo

prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.

Ext.

UK BA

Trestné právo

prof. JUDr. Jaroslav FENYK Ph.D., DSc.

Ext.

ÚS ČR

Trestné právo

prof. JUDr. Jiří JELÍNEK CSc.

Ext.

UK Praha

Trestné právo

Ext.

A PZ

Trestné právo

Ext.

NS SR

Občianske právo

Ext.

TU TT

Pracovné právo

Ext.

TU TT

Ústavné právo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael, SIMAN,

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ,

30. PhD.
31. JUDr. Milan ĽALÍK
32. prof. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.
33. prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.
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Vedecká rada FP PEVŠ v roku 2019 zasadala tri krát.
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 25. marca 2019 sa konala inauguračná prednáška doc. Ing.
PhDr. JUDr. Michaela Simana, PhD., D. E. A. na tému „Zodpovednosť členského štátu za škodu
spôsobenú porušením práva Európskej únie“. Na uvedenom zasadnutí vedecká rada zmysle § 30
ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a
profesor, prerokovala a tajným hlasovaním schválila návrh inauguračnej komisie na
vymenovanie doc. Ing. PhDr. JUDr. Michaela Simana, PhD., D. E. A., v odbore 3. 4. 8
Medzinárodné právo.
V zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecká rada schválila ďalších
odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach.
V zmysle § 76 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov
vedecká rada súhlasila s návrhom na vymenovanie inauguračnej komisie a oponentov vo
vymenúvacom konaní za profesora doc. PhDr. JUDr. Petra Potáscha, PhD. v odbore 3. 4. 4
Správne právo.
V zmysle § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala správu o úrovni
vzdelávacej činnosti správu o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v
kalendárnom roku 2018 a správu o kvalite vzdelávania na FP PEVŠ za rok 2018.
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 4. júna 2019 sa konala inauguračná prednáška doc. JUDr.
PhDr. Petra Potáscha, PhD., na tému „Precedenčná zásada v správnom konaní“. V zmysle § 30
ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3, 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky - č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, vedecká rada prerokovala a tajným hlasovaním
schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD. za
profesora v odbore 3. 4. 4 Správne právo.
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 23. októbra 2019 vedecká rada v zmysle § 30 ods. 1 písm.
d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov schválila PhDr. JUDr. Igora Doboša, PhD., odborného asistenta ÚVP
FP PEVŠ, ako ďalšieho odborníka, ktorý má právo skúšať na štátnych skúškach,
Následne vedecká rada v zmysle § 1 ods. 8 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, prerokovala a
súhlasila s návrhom na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v habilitačnom konaní:
JUDr. Kataríny Šmigovej, PhD., LL.M v odbore habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov medzinárodné právo, a JUDr. Andrey Erdösovej, PhD. v odbore
habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov medzinárodné právo.
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Disciplinárna komisia
Vzhľadom na to, že v januári 2019 bola Disciplinárna komisia FP PEVŠ v nekompletnom
zložení a to :
- JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda DK FP PEVŠ
- doc. JUDr. PhDr. Marcela Tittlová, PhD. – členka DK FP PEVŠ
- JUDr. Andrea Vítkóová, PhD. – členka DK FP PEVŠ
a
- Bc. Rudolf Varga - študent magisterského štúdia a člen DK FP PEVŠ

prišlo dňa 21.01.2019 k vymenovaniu chýbajúcich dvoch členov DK FP PEVŠ a to:
- Bc. Mgr. Peter Bednár – študent magisterského štúdia a
- Bc. Natália Smolenová – študentka magisterského štúdia.

Od 21.01.2019 do 31.12.2019 bola disciplinárna komisia FP PEVŠ v nasledovnom zložení
- JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda DK FP PEVŠ
- doc. JUDr. PhDr. Marcela Tittlová, PhD. – členka DK FP PEVŠ
- JUDr. Andrea Vítkóová, PhD. – členka DK FP PEVŠ
- Bc. Rudolf Varga - študent magisterského štúdia a člen DK FP PEVŠ
- Bc. Mgr. Peter Bednár – študent magisterského štúdia a člen DK FP PEVŠ
- Bc. Natália Smolenová – študentka magisterského štúdia a členka DK FP PEVŠ.

V roku 2019 disciplinárna komisia FP PEVŠ nepojednávala žiaden disciplinárny prípad. Bol
podaný jeden návrh na začatie disciplinárneho konania voči jednej rigorozantke - Mgr. Zuzane
Habajovej - tá však po podaní návrhu bezprostredne ukončila rigorózne konanie na našej fakulte
a disciplinárne konanie bolo zastavené.
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II.

Prehľad najdôležitejších faktov a činností fakulty

Na Fakulte práva PEVŠ sa 5. marca 2019 konalo výnimočné stretnutie
s diplomatom Andrejom Drobom, riaditeľom kancelárie Ministra zahraničných vecí SR,
bývalým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Kanade. Obsahom stretnutia
s vedením fakulty a garantiek jazykovej odbornej prípravy študentov Fakulty práva PEVŠ bol
ich plánovaný študijný v Kanade, ako aj podmienky ďalšej spolupráce s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – osobitne pokiaľ ide o vzdelávacie možnosti
pre našich študentov odboru Medzinárodné vzťahy a diplomacia, ako aj pre študentov
odboru „právo“. Následne Andrej Droba, prezentoval reálie tejto krajiny, jej geopolitického
postavenia, ako aj zaujímavostí, čo sa stretlo s veľkým záujmom zo strany študentov. Stretnutie
s diplomatom je nielen príspevkom k praktickej výučbe študijných odborov na fakulte
práva, ale aj predzvesťou ďalšieho prehĺbenia spolupráce s rezortom diplomacie, čím sa
ponúkajú študentom nové možnosti stáží, kontaktov a uplatnenia v praxi.
V dňoch 20. až 21. marca 2019 sa konal prvý ročník vedeckej konferencie v organizácii
Fakulty práva Paneurópske vysokej školy s názvom Paneurópske právnické
rozpravy. Vedecká konferencia bola poňatá ako skĺbenie práce s relaxom. V rámci pracovnej
časti podujatia prijala pozvanie špička slovenskej a českej právnej vedy. Vystúpili prof.
Holländer, prof. Eliáš, prof. Patakyová, prof. Ivor, JUDr. Šikuta, prof. Dulak, doc. Csach a
Mgr. Čorba. Prednášky mali spoločnú líniu na tému ,,ČLOVEK – INFORMÁCIE – PRÁVO”.
V každom príspevku bol zrejmý individuálny a odborne špecifický prístup k spracovaniu danej
témy.
Dňa 8. apríla 2019 sa uskutočnila prednáška MUDr. Michaely Macháčovej,
(viceprezidentky Slovenskej spoločnosti praktických lekárov a zástupkyne SR v celosvetovej
medzinárodnej organizácii WONCA- ktorá zastrešuje praktických a domácich lekárov) o
skúsenostiach všeobecného lekára z ambulantnej praxe, o systéme e-health a súčasných
problémoch v zdravotníctve, s názvom: „Všeobecné lekárstvo v tieni“. Na prednáške sa
zúčastnila ako aktívny diskutér aj MUDr. Darina Sedláková, MPH, zástupkyňa Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO).
Dňa 2. mája 2019 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi významnou
advokátskou kanceláriou Hamala, Kluch, Víglaský a Fakultou práva Paneurópskej vysokej
školy. Memorandum bolo potvrdené zástupcami oboch inštitúcií - za HKV JUDr. Lukáš
Michalík a JUDr. Peter Makýš, absolvent fakulty, za Fakultu práva PEVŠ dekan fakulty.
Dňa 9. mája 2019 došlo k slávnostnému podpisu memoranda o spolupráci medzi
Slovenskou komorou patentových zástupcov a Fakultou práva PEVŠ. Podpisom zo strany
predsedu komory JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla a dekana fakulty bol uskutočnený ďalší krok
napomáhajúci študentov fakulty, ako aj absolventov v praxi.
Dňa 7. októbra 2019 sa na Fakulte práva PEVŠ uskutočnila hosťovská prednáška Dr.
Rubéna Leala Buenfila z partnerskej univerzity PEVŠ – Universidad de Monterrey (UDEM)
v Mexiku. Dr. Leal Buenfil zdieľal so študentmi právnického štúdia, ako aj štúdia
medzinárodných vzťahov a diplomacie svoje odborné poznatky v oblasti právnej regulácie
ekonomických vzťahov, osobitne v oblasti medzinárodného obchodu, pri ochrane
medzinárodných investícií a ochrane práv spotrebiteľa. Prednáška sa uskutočnila ako súčasť
spoločného mobilitného projektu v programe Erasmus+ (KA107) medzi PEVŠ a UDEM a
nadviazala na už pomerne rozsiahlu spoluprácu medzi akademikmi na oboch stranách
partnerskej spolupráce v oblasti právnych vied.
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Dňa 8. októbra 2019, sa konala prednáška Mgr. Tibora Bajnoviča, LL.M. na
tému „KONANIE NA MEDZINÁRODNOM TRESTNOM SÚDE“. Prednášajúci Mgr. Tibor
Bajnovič, LLM, vyštudoval právo na fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a
získal titul LL.M. na OSN výskumnom inštitúte pre medziregionálnu kriminalitu a
spravodlivosť v Turíne. Je právnym poradcom, ktorý v posledných piatich rokoch asistoval pri
zastupovaní mnohých obžalovaných pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu a
Medzinárodným trestným tribunálom pre Kambodžu.
Dňa 28. októbra 2019 sa uskutočnila mimoriadne zaujímavá a verejnosťou sledovaná
prednáška „Praktické aspekty medzinárodnej investičnej arbitráže“, ktorá zvýraznila
čiastočne marginalizovanú tému investičných a komerčných arbitráží. Na prednáške hosťovala
aj zástupkyňa Ministerstva financií Slovenskej republiky Mgr. Zuzana Ješková, ako aj
zástupcovia medzinárodnej advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs Mgr. Eva Cibulková
a Mgr. Demián Boška, ktorí sú inak bývalí absolventi Fakulty práva PEVŠ.
Na Paneurópskej vysokej škole sa vo štvrtok 14. novembra 2019 konala konferencia
„Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality“, ktorú pri príležitosti 30. výročia
Nežnej revolúcie zorganizovala Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy a Ústav štátu
a práva SAV v Bratislave. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová otvárala
konferenciu príhovorom venovanom problémom ľudí, ktorí často nedokážu rozlišovať medzi
informáciami a faktami, ktoré dostávajú. Okrem iného sa v príhovore vyjadrila, že akákoľvek
sloboda, aj sloboda médií, musí byť silno kompenzovaná zodpovednosťou. Na konferencii sa
aktívne zúčastnil aj predseda ústavného súdu Ivan Fiačan, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV
Jozef Vozár, ako aj zástupcovia všetkých relevantných printových aj audiovizuálnych médií
(TASR, RTVS, TA3, Markíza, JOJ, Aktuality, SME, Dennik N, …). Diskusiu za okrúhlym
stolom na tému médií a ich vplyve na verejnú mienku viedla dekanka Fakulty masmédií Iveta
Radičová. O mediálnej manipulácii porozprával Martin Kasarda z Fakulty masmédií PEVŠ a
Anna Sámelová z Katedry žurnalistky FiF UK. Právne aspekty tejto problematiky zhrnul vo
svojom príspevku dekan Fakulty práva Peter Potásch.
Dňa 15. novembra 2019 sa konalo už po druhýkrát networkingové podujatie Lawyers
networking night v Café Berlinka v historickom centre Bratislavy, ktoré ako prvé svojho
druhu aj medzi fakultami práva na Slovensku, spojilo koncept kariérneho podujatia, zábavy,
ale aj spoločenskej akcie na budovanie siete profesionálnych kontaktov. Druhý ročník tejto
tradície sa ukázal ako veľmi úspešný, ohlasy boli skvelé a študenti i absolventi fakulty môžu
takto raz ročne nadviazať kontakty s úspešnými advokátmi popredných medzinárodných a
regionálnych advokátskych kancelárií, ale aj ďalších partnerov z praxe, u ktorých sa môžu tak
uchádzať o študentskú prax alebo pracovnú pozíciu. Zároveň tým fakulta upevňuje svoje
spoločenské postavenie ako dôstojný most profesijnej solidarity a vzájomného obohatenia
pracovnej sféry advokátov i akademickej obce.
Dňa 12. novembra 2019 sa uskutočnila prednáška z praxe v rámci zamerania Realitné
právo na tému: - Developerstvo od „A“ po „Z“. Prednášala Mgr. Dagmar Yoder, LL.M.,
local partnerka advokátskej kancelárie Deloitte Legal ohľadom developerstva a projektov na
slovenskom realitnom trhu.
„Praktické aspekty Due Diligence“ bol názov prednášky advokátky JUDr. Jany
Pagáčovej, ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2019 v priestoroch školy, pričom bola otvorená
nielen študentom práva, ale aj širokej verejnosti. Advokátka rozprávala zo svojej bohatej praxe
a dlhoročných skúseností s Due Diligence, čo je mimoriadne atraktívna, praktická téma mimo
učebnicového záberu, ale aj o svojej kariére v medzinárodnej korporácii, ako v menšej
advokátskej kancelárii a rôznorodých skúsenostiach v oboch pracovných prostrediach
Dňa 28. novembra 2019 sa konala prednáška JUDr. Stanislava Ďuricu, advokáta z
advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs, ktorý prednášal študentom a širšej verejnosti na
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tému „Skončenie pracovného pomeru – aplikačná prax“. Prednáška sa stretla s veľmi
pozitívnymi ohlasmi, bola vysoko praktická, čo študentov pripravuje na výkon ich právnickej
profesie.
Študenti Fakulty práva PEVŠ ako aj verejnosť mali dňa 2. decembra 2019 možnosť
vďaka prednáške JUDr. Dominiky Bajzáthovej a JUDr. Tomáša Melišeka z advokátskej
kancelárie Kinstellar získať mimoriadne zaujímavé informácie, ako financovať projekty, na čo
si dať pozor a takisto o úlohách právnikov v týchto procesoch. Prednáška niesla názov „Ako na
financovanie projektu“. Sme radi, že môžeme v rámci vzdelávania sprostredkovať študentom
poznatky a skúsenosti z praxe.
Fakulta práva PEVŠ bola poctená aj návštevou Jaap de Zwaan-a, profesora na
Univerzite v Rotterdame, ktorý si vybral našu školu na spoluprácu pri organizácii tradičnej
prednášky v spolupráci s Holandským veľvyslanectvom a ktorá sa uskutočnila dňa 4. decembra
2019 v aule Odeon. Touto významnou prednáškou sme si pripomenuli ochranu základných
ľudských práv (taktiež Medzinárodný deň ľudských práv, ktorý je každoročne 10. decembra),
ako aj hodnôt akademických slobôd prostredníctvom tradície tzv. Cleveringa lectures. Tie sa
konajú ako spomienka na udalosť- verejnú prednášku Prof. Rudolfa Clevereinga na Univerzite
v Leidene 26. novembra 1940, ktorá bola protestom proti prepusteniu kolegov židovského
pôvodu ako dôsledok nacistickej okupácie, a toto gesto odvtedy považujem za prejav najvyššej
odvahy a ľudskosti. Aktuálnosť prednášky bola podčiarknutá otázkami o stabilite EÚ.
Prednášku otvoril svojim príhovorom dekan fakulty Peter Potasch a holandsky
veľvyslanec Henk Cor van der Kwast.
Na Fakulte práva PEVŠ sa uskutočnila aj séria prednášok, a to 4. decembra a potom 9.
decembra 2019 na témy: „Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika členských států
Evropské unie“ a „Volný pohyb osob, Luciferův efekt a národní bezpečnost zemí
Visegrádu“ prednášateľa Petra ROŽŇÁKA, Dr., CSc., Dr.h.c., ktorý v súčasnosti pôsobí ako
akademický pracovník na Vysoké škole AMBIS v Prahe a Brne, v Českej republike. Zaoberá
sa najmä problematikou národnej a medzinárodnej bezpečnosti.
S účinnosťou od 10. decembra 2019 má Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
dvoch nových profesorov. Na základe menovacích dekrétov vydaných pani prezidentkou
Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, týmto dňom sa dekan Fakulty práva PEVŠ – prof.
JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – stal podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej
republiky – profesorom v odbore správne právo. Rovnako si v tento deň menovací dekrét
v Grasalkovičovom paláci prevzal aj prodekan Fakulty práva PEVŠ – prof. JUDr. PhDr. Ing.
Michael Siman, PhD., DEA., ktorý sa na základe menovania pani prezidentkou SR stal
profesorom medzinárodného práva.
Dňa 17. decembra 2019 Fakulta práva PEVŠ podpísala Zmluvu o spolupráci
s Centrom o právnej pomoci. Na základe tejto zmluvy, naši študenti budú môcť participovať
na poskytovaní bezplatnej právnej pomoci klientom centra. Uvedené platí nielen pre hlavné
mesto, ale je pre regióny, t.j. aj naši študenti žijúci mimo Bratislavy budú môcť absolvovať
takúto prax v blízkosti svojho bydliska. Podpisovania memoranda na pôde Fakulty práva PEVŠ
sa zúčastnila riaditeľka Centra právnej pomoci – JUDr. Kubovičová – absolventka FP PEVŠ,
ako aj ďalší zamestnanci centra. Fakultu práva PEVŠ pri tomto akte zastupovala riaditeľka
Centra pre monitoring tvorby a aplikácie práva Fakulty práva PEVŠ – doc. JUDr. Bronislava
Pavelková, PhD., memorandum podpisoval za fakultu dekan FP PEVŠ – prof. JUDr. PhDr.
Peter Potasch, PhD.
*Fakulta práva PEVŠ začala nový kalendárny rok podpisom memoranda dňa 13.
januára 2020 s Ministerstvom spravodlivosti. Minister spravodlivosti Mgr. Gábor Gál a
dekan prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. svojimi podpismi nadviazali na doterajšiu
intenzívnu spoluprácu ministerstva s fakultou, čím sa pre našich študentov rozširujú možnosti
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stáži, odbornej prednáškovej činnosti expertov ministerstva, ako príležitosť na získavanie
skúseností potrebných pre prípadne pracovné uplatnenie v budúcnosti v rámci rezortu justície.
Reprezentanti inštitúcií sa zhodli na potrebe zmien v rámci súdnej sústavy a vzdelávania i
výchovy študentov v intenciách etiky a stavovskej cti.
Ďalším z radu novej spolupráce je memorandum s poprednou medzinárodnou
advokátskou kanceláriou Relevans, ktorá vyhrala titul Firma roka za rok 2019 medzi
advokátskymi kanceláriami v rámci súťaže a nezávislého hlasovania časopisu Trend, čím sa
dňom 21. januára 2020 rozširuje portfólio skutočne renomovaných spolupracujúcich
profesionálov a nové overené možnosti pre študentov fakulty práva. Memorandum podpísal
partner advokátskej kancelárie JUDr. Alexander Kadela a dekan FP PEVŠ – prof. JUDr. PhDr.
Peter Potasch, PhD. za prítomnosti partnerky kancelárie JUDr. Lucie Baranovej a prodekanky
JUDr. Andrey Erdősovej, PhD.
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III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

3. 1 Údaje o 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 2019 realizovali nasledovné študijné programy:
- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Právo v študijnom
odbore 30. Právo,
- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Medzinárodné vzťahy a
diplomacia v študijnom odbore 26. Politické vedy,
- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Právo v študijnom
odbore 30. Právo,
- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Medzinárodné vzťahy a
diplomacia v študijnom odbore 26. Politické vedy,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3.stupeň) Správne právo
v študijnom odbore 30. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Trestné právo v
študijnom odbore 30. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Medzinárodné právo v
študijnom odbore 30. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Občianske právo v
študijnom odbore 30. Právo.

3. 2 Údaje o študentoch
K 31. októbru 2019 študovalo na fakulte spolu 574 študentov.
V prvom stupni - bakalárskom študijnom programe právo študovalo 332 študentov, čo
predstavuje 57,8 % z celkového počtu študentov. Z toho bolo 193 denných študentov a 139
externých študentov. V uplynulom roku sa podarilo napredovať s nastolenom trende, kde
prevláda počet denných študentov nad študentmi v externej forme. Z celkového počtu 332
študentov bolo 11 zahraničných v dennej forme (3,3 % z 332 študentov) a 14 zahraničných
v externej forme, čo predstavuje viac ako 4,2 % z počtu 332 študentov.
V rámci bakalárskeho študijného programu na fakulte študuje celkovo 32 študentov
v študijnom programe medzinárodné vzťahy a diplomacia v dennej forme, z toho 23
študentov realizuje štúdium v slovenskom jazyku a 9 študentov v anglickom jazyku.
V druhom stupni - magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 192
študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 33,4 %. Z tohto počtu bolo 89
denných študentov a 103 externých študentov. Z celkového počtu 192 študentov boli
zahraniční 2 v dennej forme, čo predstavuje 1,0 % zo 192 a 28 zahraničných v externej forme,
čo predstavuje skoro 14,6 % zo 192 študentov.
V treťom stupni, doktorandských študijných programoch na fakulte študovalo 50
študentov, z toho 11 v dennej forme a 39 v externej forme, čo z celkového počtu 574 študentov
predstavuje dovedna 8,7 % študentov.

14

Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2019

3. 3 Akademická mobilita študentov
Akademická mobilita študentov je primárne zameraná 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. Zoznam partnerských vysokých škôl je uvedený na webovom sídle vysokej
školy: https://www.paneurouni.com/medzinarodne-vztahy/partnerske-univerzity/fakulta-prava/
V akademickom roku 2018/2019 vyslala Fakulta práva PEVŠ na študijný pobyt spolu 8
svojich študentov. Naproti tomu na Fakulta práva PEVŠ prišlo 17 študentov z partnerských
vysokých škôl.

3. 4 Prijímacie konanie podľa študijných programov
A. Bakalárske študijné programy
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:
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 2017/2018 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 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
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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 392
uchádzačov, z toho 231 na dennú formu štúdia a 161 na externú formu štúdia. Z tohto počtu sa
na štúdium zapísalo 158 študentov (z toho 112 denných, 46 externých).
B. Magisterské študijné programy
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,
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 prihlášku 99 uchádzačov, z toho 52
denných a 47 externých, všetci, ktorí splnili stanovené podmienky, boli prijatí a z tohto počtu
sa zapísalo 68 z toho 39 denných a 29 externých.
C. Doktorandské študijné programy
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
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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.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného
programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom
študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje
dekan.
Doktorandské štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je
vysokoškolským štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Štúdium sa na fakulte vykonáva v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných
programov a realizuje tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia.
Doktorandské štúdium sa v roku 2019 realizovalo v nasledovných študijných
programoch:
Správne právo
Trestné právo
Medzinárodné právo
Občianske právo
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium prebiehajú podľa podmienok, ktoré boli
schválené Akademickým senátom Fakulty práva PEVŠ a ktoré boli zverejnené na webovom
sídle PEVŠ. Uchádzač si podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské doktorandské štúdium
– tretí stupeň, v prihláške si uchádzač zvolí študijný program, formu štúdia a tému dizertačnej
práce z vypísaných tém. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne
na externú formu štúdia
K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží: životopis, overené kópie
dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom o udelení titulu magister práva, vysvedčenie
o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Magisterské 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, rámcový projekt dizertačnej práce, súpis svojich publikovaných
i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované, súpis
výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred
prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj
schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej
práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača
vo zvolenom svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia
dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom
prvého semestra príslušného akademického roka.
Na doktorandské štúdium si podalo prihlášku celkovo 28 uchádzačov, z toho 9 na
dennú formu, 19 na externú formu štúdia. Podmienky splnilo a prijatých bolo 6 na dennú
formu a 14 na externú formu štúdia. V rámci študijného odboru Trestné právo sa o štúdium
uchádzalo 5 denných, 7 externých, prijatých bolo 3 denní a 6 externých, na štúdium sa zapísalo
2 denní a 6 externých študentov. V rámci študijného odboru Občianske právo si prihlášku
podalo 2 denní, 4 externí uchádzači, prijatých bolo 1 denný a 4 externí, na štúdium sa zapísalo
1 denný a 3 externí študenti. V rámci študijného odboru Medzinárodné právo si prihlášku podal
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1 denný a 6 externých uchádzačov, prijatých bolo 1 denný, 2 externí, na štúdium sa zapísali
všetci traja prijatí. V rámci študijného odboru Správne právo si prihlášku podalo 1 denný a 2
externí uchádzači, všetci boli prijatí a zapísali sa na štúdium.

IV.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

V rámci Ďalšieho vzdelávania Fakulta práva pokračovala v poskytovaní celoživotného
vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku. Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy v akademickom roku 2018/2019 otvárala tak siedmy ročník programu celoživotného
vzdelávania, názov študijného programu je „Aplikácia práva vo vybraných oblastiach právneho
poriadku SR“. Cieľom programu bolo formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov
so základmi práva. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizovalo formou záujmového nekvalifikačného
vzdelávania seniorov, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája
sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. Štúdium štandardne
trvá dva roky (štyri semestre).

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, materiálne 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
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 z 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 bola v zásade jedinou
grantovou agentúrou v oblasti financovania vedy v Slovenskej republiky ktorá podporuje
súkromné vysoké školy, žiadosti o granty boli smerované predovšetkým na túto agentúru.
Okrem toho Fakulta práva PEVŠ sa uchádzala o grant na VEGA (Vedecká grantová agentúra
Ministerstva školstva, vedy.
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V roku 2019 boli na Fakulte práva PEVŠ riešené nasledovné externé výskumné granty:
1. Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
(APVV-14-0893), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD.,
D.E.A., finančný prínos 11 600 eur.
2. Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom
informačno-technických prostriedkov (APVV-15-0272), zodpovedný riešiteľ prof.
JUDr. Jozef Záhora, PhD., finančný prínos 21 072 eur.
3. Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia (APVV-150644), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Peter Polák, PhD., finančný prínos 21 472 eur.
4. Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej
zefektívnenia (APVV-16-0521), zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch,
PhD. finančný prínos 33 960 eur.
5. Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií (APVV-16-0588), prof. PhDr.
Ľudovít Hajduk, PhD., finančný prínos 67 526 eur.
Objem finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na fakulte v
hodnotenom období bol 155 630 eur.
Na riešenie grantových úloh participovalo 15 tvorivých zamestnancov fakulty a 7
študentov doktorandského študijného programu.
Viacerí študenti tretieho stupňa sú členmi grantov získaných našou fakultou.
1. Dominik Vanek je členom týchto grantov: Kriminologické a trestnoprávne aspekty
domáceho násilia - identifikačné číslo je 15 644 a Paneurópska akadémia pre
efektívnu a dobrú verejnú správu, kde vystupuje v pozícií lektor tvorca.
2. Lamošová Lucia je v projekte 16-0521 Ochrana informácií v osobitných režimoch
verejného práva a možnosti jej zefektívnenia.
3. Rebecca Hassanová je súčasť teamu, ktorý podal grant : APVV-19-0326 s názvom:
Účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie a Slovenskej
republiky . Odbor vedy: 50507-europske právo.
4. Barbora Tallová: APVV 15-0272 ,,Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania
a dokazovania
trestných
činov
prostredníctvom
informačno-technických
prostriedkov"
5. Monika Šebestová Širilová - APVV 15-0272 ,,Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania
a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických
prostriedkov"
6. Marek Talapka: APVV 15-0644 ,,Možnosti kriminologického a trestnoprávneho
riešenia domáceho násilia"
7. Peter Papáček: APVV 15-0644 ,,Možnosti kriminologického a trestnoprávneho
riešenia domáceho násilia"
8. Peter Papáček: Operačný program Ľudské zdroje: Paneurópska akadémia pre dobrú
verejnú správu
V roku 2019 boli do súťaže podané nasledovné žiadosti o grant:
1. Cenné papiere - Vrátane elektronických cenných papierov, VEGA, 1/0697/20,
zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
2. Umelá inteligencia v právnom a etickom kontexte, APVV-19-0512, zodpovedný
riešiteľ doc. JUDr. Boris Balog, PhD., požadovaná dotácia: 209 596,- eur
3. Účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku EÚ a SR, APVV-19-0326,
zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., požadovaná dotácia: 249.696,eur,
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4. Teoretické a aplikačné problémy uplatňovania trestnej zodpovednosti právnických
osôb, APVV 19-0466, zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová,
PhD., LL.M., požadovaná dotácia: 219 292,- eur,
5. Implementácia nástrojov justičnej spolupráce Európskej únie v podmienkach
Slovenskej republiky, APVV-19-0238, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jozef
Záhora, PhD., požadovaná dotácia 222 564,- eur.
V roku 2019 boli na pôde FP PEVŠ organizované nasledovné konferencie:
1. Paneurópske právnické rozpravy, 20. a 21. marca 2019,
2. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy“, 4.
apríla 2019,
3. Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia, dňa 25. apríla 2019,
4. Voľný pohyb osôb a vnútorný trh EÚ, 12. júna 2019.
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 rok 2019 bolo v Akademickej knižnici zaregistrovaných celkom 164
publikačných výstupov vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov Fakulty práva.
Kvalitatívny vzostup zaznamenali v roku 2019 vedecké monografie a publikačné aktivity
doktorandov, ktorých obsahom je problematika súvisiaca s témami ich dizertačných prác.

VI.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie
profesorov

V priebehu roka 2019 mala fakulta priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov v:
- odbore habilitačného a inauguračného konania Správne právo (od 23. januára
2019),
- odbore habilitačného a inauguračného konania Trestné právo,
- odbore habilitačného a inauguračného konania Medzinárodné právo,
- odbore habilitačného a inauguračného konania Občianske právo.
Habilitačné konanie a konanie o vymenovaní za profesora sa uskutočňujú v súlade s v
zmysle s § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ VVa Š SR č. 6/2005 Z.z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a
profesor“ Zásadami habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania
za profesora na Paneurópskej vysokej škole – smernica rektora č. 4/2013 a „Kritériami na
získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte práva Paneurópskej
vysokej školy“. Inauguračného a habilitačného konania sa aktívne zúčastnili pozvaní
zástupcovia domácich a zahraničných právnických fakúlt a predstavitelia právnej praxe.
Po úspešnom inauguračnom konaní, boli dňa 10. decembra 2019 prezidentkou SR
vymenovaní za profesorov:
- prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD. za profesora v odbore správne právo.
- prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., D. E. A. za profesora v odbore
medzinárodné právo.

20

Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2019
V roku 2019 boli začaté dve habilitačné konania, 23. októbra 2019 boli schválené
komisie a oponenti:
- JUDr. Kataríny Šmigovej, PhD., LL.M v odbore habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov medzinárodné právo,
- JUDr. Andrey Erdösovej, PhD. v odbore habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov medzinárodné právo.

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.
K 31. 12. 2019 bola na fakulte zamestnaných 34 tvorivých zamestnancov. Prepočítaný
pomer bol 24 zamestnancov.
Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov fakulty práva.
Viac ako polovicu akademických zamestnancov fakulty (56,2 %) tvoria riadni profesori
a docenti) a všetci akademickí zamestnanci majú vzdelanie najmenej 3. stupňa.
V priebehu roka 2019 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra zamestnancov, dvaja zamestnanci
úspešne absolvovali inauguračné konanie (prof. Potasch, prof. Siman).
V roku 2019 bolo vyhlásených päť výberových konaní na obsadenie funkčných miest
profesorov, docentov a odborných asistentov.

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 2019 vyplácané 8 študentom v období január až jún
a 3 študentom v období september až december v priemernej výške 192 EUR/osoba v zimnom
semestri a 130 EUR/osoba v letnom semestri. Celková suma sociálnych štipendií vyplatených
študentom FP PEVS v roku 2019 bola 10.770,- 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:
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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 2019 bola na motivačné štipendiá pridelená suma: 17.832,- EUR. Z toho sa na
štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností sa vyplatilo 16.044,- EUR a na štipendiá
za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti
sa vyplatilo 1.788,- EUR. Priemerná výška motivačného štipendia bola 743,- EUR. Motivačné
štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností sa v externej forme nevyplácajú.
Podrobnejší prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Fakulta

Fakulta
práva

Denná forma štúdia
Počet
9%
počet
študentov
štipendistov
Bc. - 1. roč. 65
6
Bc. - 2. roč. 29
3
Bc. - 3. roč. 66
6
Mgr.–1. roč. 68
6
SPOLU za 228
21
FP
Ročník

Stav študentov k 31.10.2018
Paneurópska vysoká škola má uzatvorených niekoľko memoránd o spolupráci. Ide
o rôzne spolupracujúce subjekty z oblasti právnej praxe, i. a. 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, konferencii, 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. Počas roka 2019 a začiatkom kalendárneho roka 2020 došlo k popisu
významných memoránd, ktoré sú spomínané vyššie, medzi nimi s partnermi: Hamala, Kluch,
Víglaský, potom Slovenskou komorou patentových zástupcov, advokátskou kanceláriou
Relevans, Centrom právnej pomoci, a došlo aj k rozšíreniu spolupráce s Ministerstvom
spravodlivosti SR (na strane jednej) a Fakultou práva PEVŠ (na strane druhej), ktoré o. i. tvoria
základ budúcich stáží študentov a pedagógov, ako aj spoločných vedecko-výskumných
a publikačných výstupov, prednášok sudcov, work-shopov, moot-courtov a iných súťaží
a aktivít slúžiacich k prepájaniu teórie a praxe. 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
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na trhu práce. Naďalej aj v uplynulom akademickom roku prebiehala intenzívna spolupráca, na
základe nadviazaného memoranda s European Public Law Organization so sídlom v Aténach,
Grécku.
Z hľadiska zabezpečenia pedagogického procesu na Fakulte práva PEVŠ, bolo začatých
viacero aktivít veľmi významne podporujúcich proces klinického a praktického vzdelávania,
o.i. tam patrí Klinika ľudských práv, Medicínske právo, kde sa študenti pravidelne zúčastňujú
reálnych pitiev na Ústave súdneho lekárstva ale aj náplň mnohých ďalších predmetov, či už
z Trestného práva (napríklad pravidelné exkurzie do Ústavov na výkon trestu, či organizácia
simulovaných súdnych sporov) alebo Občianskeho práva 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 priebeh študijného
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. Rovnako napr. v rámci zamerania Športové právo,
študenti absolvujú povinné praktické študijné stáže (viď i.a. vyššie spomínané).

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.

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.
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.
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
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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 z
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.

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. 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, najmä v rámci projektu Erasmus+, prípadne na základe
bilaterálnych dohôd, ktoré má Fakulta práve PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe
aj mimo Európy mimo vyššie uvedeného programu. Zoznam partnerských vysokých škôl je
uvedený na webovej stránke vysokej školy https://www.paneurouni.com/medzinarodnevztahy/partnerske-univerzity/fakulta-prava.
Počet študentov vyslaných Fakultou práva PEVŠ do zahraničia v akademickom roku
2018/19 v rámci programu Erasmus+ bol 8. V akademickom roku 2018/19 prišlo na Fakultu
práva PEVŠ 17 zahraničných študentov. Ďalej sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnila
pobytu na zahraničnej vysokej škole aj jedna zamestnankyňa Fakulty práva PEVŠ a na Fakultu
práva PEVŠ prišli dve zahraničné zamestnankyne.
Medzi ďalšie medzinárodné aktivity Fakulty práva PEVŠ patrili:
– Fakulta práva PEVŠ pokračovala v realizácii projektu Erasmus+ s partnerskými krajinami;
– v dňoch 8. - 13. júla 2019 sa zúčastnili letnej školy v Budapešti štyria študenti Fakulty
práva PEVŠ. Letnú školu organizovala Fakulta medzinárodných a európskych štúdii
Národnej univerzity verejnej správy v Budapešti v spolupráci s Fakultou práva PEVŠ
a ďalšími fakultami zo Slovenskej a Českej republiky;
– dňa 7. októbra 2019 sa na Fakulte práva PEVŠ uskutočnila hosťovská prednáška Dr.
Rubéna Leala Buenfila z partnerskej univerzity PEVŠ - Universidad de Monterrey
(UDEM) v Mexiku. Dr. Leal Buenfil zdieľal so študentmi právnického štúdia, ako aj
štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie svoje odborné poznatky v oblasti právnej
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regulácie ekonomických vzťahov, osobitne v oblasti medzinárodného obchodu, pri
ochrane medzinárodných investícií a ochrane práv spotrebiteľa. Prednáška sa uskutočnila
ako súčasť spoločného mobilitného projektu v programe Erasmus+ (KA107) medzi PEVŠ
a UDEM a nadviazala na už pomerne rozsiahlu spoluprácu medzi akademikmi na oboch
stranách partnerskej spolupráce v oblasti právnych vied.

XII.

Systém kvality

a) Manažment vysokej školy
Rozvoj kvality fakulty 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, osobitne v oblasti vzdelávacej a v oblasti
vedeckej.
Z nových aktivít, ktoré sa v roku 2019 pozitívne podpísali pod kvalitu fakulty možno
spomenúť:
- aktívna a efektívna spolupráca so zahraničnými študentmi, najmä v rámci študijného
programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia (zodpovedný doc. JUDr. PhDr. Ing.
Michael Siman, PhD., DEA.)
- úspešné pokračovanie vo vydávaní vlastného vedeckého časopisu fakulty – Paneurópske
právnické listy (zodpovedná doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.)
- udržiavanie vzťahov s absolventmi fakulty, podpora spolupráce s vonkajším odborným
prostredím, vytváranie príležitostí na uplatnenie našich študentov v praxi, založenie
občianskeho združenia „Paneurópsky právnický spolok“ (zodpovedná JUDr. Andrea
Erdősová, PhD.)
- aktívna spolupráca s dennými i externými študentmi 3. stupňa vysokoškolského štúdia doktorandmi (zodpovedný doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.)
Za povšimnutie stojí aj rekonštrukcia programu vzdelávania pre seniorov (Univerzita
tretieho veku), ktorému sme urobili marketingovú kampaň, čo sa odrazilo na výraznom náraste
poslucháčov (v zimnom semestri AR 2019/2020 bolo prihlásených 31 študentov). Študenti
UTV pozitívne hodnotili „prepájanie generácií“ pri výučbe, keďže niektoré výberové predmety
zo študijného zamerania Realitné právo a Medicínske právo absolvovali študenti UTV so
študentami denného štúdia a obe generácie sa spoločne zúčastnili aj na niektorých podujatiach
(exkurzia v nových priestoroch spoločnosti HB Reavis, exkurzia v novom areáli autobusovej
stanice Mlynské Nivy).
b) Vzdelávanie
Anketa kvality výučby
V súlade s § 70 ods. 1 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 sa na našej fakulte uskutočnila anketa kvality výučby, zameraná na
skladbu predmetov, zaradených do jednotlivých stupňov štúdia, ako aj na kvalitu vedenia
prednášok a seminárov jednotlivými pedagógmi fakulty.
Samotný prieskum sa robil pomocou hodnotiacich dotazníkov, ktoré boli oproti
predchádzajúcim rokom koncipované stručnejšie, no zároveň zrozumiteľnejšie a výstižnejšie.
Hodnotenie prebehlo na prednáškach (externí študenti) a seminároch (denní študenti), aby sa
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dosiahla čo najvyššia návratnosť anketových lístkov. Po zozbieraní všetkých anketových
hárkov sme konštatovali, že do ankety sa zapojilo takmer 40 % (39 %) oslovených študentov.
Predmetom hodnotenia boli všetky predmety vyučované v letnom semestri 2018/19, ako aj
pedagógovia, ktorí zabezpečovali ich výuku. Študenti mali v rámci ankety možnosť udeliť
každému pedagógovi známku od A – FX a zároveň vyjadriť vlastný názor na pedagóga
(pozitívny i negatívny).
Zisťovanie kvality vzdelávania prostredníctvom tlačenej verzie dotazníka bolo dostatočne
efektívne, študenti prejavili vôľu zapojiť sa do hodnotenia, v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi pozitívne reagovali na možnosť prejaviť svoj vlastný názor (doplniť vlastný názor do
hodnotiaceho hárku).
Z celkového hlasovania vyplynulo, že:
a) priemernú známku „A“ dosiahlo 35 % pedagógov
b) priemernú známku „B“ dosiahlo 42 % pedagógov
c) priemernú známku „C“ dosiahlo 13 % pedagógov
d) priemernú známku „D“ dosiahlo 10 % pedagógov
e) priemerná známka „E“ dosiahlo 0 % pedagógov
f) priemerná známka „FX“ dosiahlo 0 % pedagógov.
Závery hodnotenia kvality prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov boli
prediskutované vo vedení fakulty a následne s vedúcimi ústavov, ktorí mali uloženú povinnosť
prediskutovať ich s každým pedagógom svojho ústavu (s každým pedagógom bol vyhotovený
záznam s pohovoru, v ktorom mal pedagóg možnosť vyjadriť sa k hodnoteniu, zároveň sa do
dotazníka uviedli navrhované opatrenia, ak boli potrebné).
Hospitačná činnosť
Za osobitne účinný nástroj hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
považujeme hospitačnú činnosť na prednáškach a seminároch, ktorá bola riadená a
koordinovaná vedením fakulty. Na začiatku semestra bol každý vedúci ústavu písomne
požiadaný o zaslanie „plánu hospitácií“, ktoré uskutoční v zimnom semestri akademického
roka 2019/2020. V pláne hospitácii uviedol vedúci ústavu zoznam pedagógov, u ktorých
plánoval vykonať hospitáciu, hospitovaný predmet a predpokladaný termín hospitácie,
pričom takto spracovaný plán odoslal zodpovednému prodekanovi. Po skončení každej
hospitácie bol vyhotovený hospitačný záznam, ktorý vedúci ústavu odkomunikoval
s vyučujúcim a do ktorého sa uviedli poznatky získané hospitáciou a závery z hospitácie.
Vypracovaný hospitačný záznam sa odovzdal vedeniu fakulty. V zimnom semestri
akademického roka bolo takto vykonaných 13 hospitácií.
Okrem pravidelného hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu cez vyššie
uvedený nástroj (anketa) a hospitačnej činnosti sa spätná väzba a overovanie kvality na FP
PEVŠ realizovali napr. aj prostredníctvom nasledovných opatrení:
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.
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c) Tvorivá činnosť
V oblasti vedy a výskumu sa fakulta angažuje na domácej i zahraničnej úrovni. Túto oblasť
zastrešuje vedenie fakulty, ktoré v tomto smere spolupracuje s viacerými zamestnancami
fakulty a pracoviskami fakulty, najmä s Centrom vedy, výskumu a projektovej činnosti,
ktoré je výkonným, administratívnym, koordinačným a metodickým pracoviskom fakulty.
Zabezpečuje uskutočňovanie vedecko-výskumných, vedecko-teoretických, vedeckopopularizačných, vedecko-organizačných a ďalších tvorivých aktivít zamestnancov a študentov
fakulty a vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce z pokynov dekana. Centrum vedy, výskumu
a projektovej činnosti najmä:
– koordinuje vedu a výskum na fakulte v súlade s Dlhodobým zámerom fakulty/PEVŠ
v oblasti vedeckej práce,
– systematicky sleduje zverejňované grantové výzvy a informuje pracoviská fakulty
o podmienkach na ich získanie,
– metodicky sa podieľa na vypracovávaní projektov výskumných úloh uskutočňovaných
zamestnancami fakulty,
– participuje na organizačnej príprave vedecko-teoretických podujatiach uskutočňovaných
fakultou,
– sleduje včasnosť, úplnosť a správnosť vykazovania publikačných aktivít zamestnancov
a doktorandov fakulty,
– pripravuje podklady a podieľa sa na vypracovaní materiálov hodnotiacich kvalitu tvorivých
aktivít zamestnancov fakulty,
– vedie evidenciu spojenú s uskutočňovaním habilitačných konaní a konaní na vymenúvaní za
profesorov,
– metodicky a organizačne sa podieľa na uskutočňovaní Študentskej vedeckej a odbornej
činnosti,
– zabezpečuje popularizáciu vedeckých aktivít zamestnancov a študentov fakulty,
– tvorí koncepcie vedeckej činnosti fakulty,
– uskutočňuje metodické usmerňovanie vedeckej činnosti fakulty a jej kooperáciu s inými
domácimi a zahraničnými inštitúciami,
– zabezpečuje prípravu dokumentov na rokovanie orgánov akademickej samosprávy
a Vedeckej rady fakulty za príslušný úsek,
– uskutočňuje metodické riadenie vedenia evidencie vedeckovýskumných, vedeckoteoretických, vedecko-publikačných a vedecko-výchovných aktivít fakulty,
– tvorí koncepciu edičnej činnosti,
– poskytuje a koordinuje obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy za vedu
a výskum,
– zabezpečuje systematické hodnotenie kvality vedeckých aktivít tvorivých zamestnancov
fakulty,
– v rozsahu určenom dekanom fakulty zabezpečuje a vykonáva úkony na úseku realizácie
doktorandského štúdia,
– predkladá dekanovi návrh na obsadenie a odvolanie z funkcie projektových koordinátorov
v rámci domácej a zahraničnej spolupráce fakulty, resp. projektovej činnosti,
– plní ďalšie úlohy spojené s vedeckou prácou fakulty podľa pokynov dekana,
– v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov a na základe pokynov dekana koordinuje
personálnu prácu na fakulte v otázkach vedy a výskumu.
Stáže študentov v rámci študijného zamerania Realitné právo

27

Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2019
Študijné zameranie „Realitné právo“ je postavené na sérii troch špecializovaných voliteľných
predmetov, orientovaných na právne vzťahy k nehnuteľnostiam a na realitnú činnosť, ktoré na
seba bezprostredne nadväzujú:
- predmet č. 1: Realitná činnosť,
- predmet č. 2: Zmluvy v praxi realitného makléra,
- predmet č. 3: Klinika realitného práva).
Študenti študijného zamerania Realitné právo absolvovali povinnú týždennú stáž v rámci
predmetu Klinika realitného makléra, ktorého cieľom je získanie praktických skúseností
a zručností vďaka bezprostrednému kontaktu študenta s praxou v niektorej z členských
realitných kancelárií NARKS. Stáž je vopred starostlivo pripravená, každá realitná kancelária
postupuje podľa zadaných pokynov, o priebehu stáže študent vypracuje správu a realitná
kancelária odovzdá hodnotenie študenta.
Kvalita a odbornosť je umocnená spoluprácou s najväčším združením realitných profesionálov
na Slovensku - Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktoré má
oficiálny zmluvný základ (dohoda o spolupráci medzi NARKS a PEVŠ).
Vďaka spolupráci Fakulty práva PEVŠ a NARKS-u sa úspešným absolventom študijného
zamerania Realitné právo umožní stať sa jednoduchšie členmi NARKS-u bez potreby splnenia
niektorých všeobecných požiadaviek na členstvo v združení (absolvovanie predpísaného počtu
kurzov).

XIII.

Kontaktné údaje

Adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Dekan fakulty
prof. 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
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XIV.

Sumár (Executive summary)

Oblasť vzdelávania:
V oblasti vzdelávania fakulta pokračovala v rozvoji akreditovaných študijných
programov. Pri udržaní úrovne tzv. silných stránok Fakulty práva a napĺňaní opatrení
z odporúčaní na zvýšenie kvality vzdelávania Správy o komplexnej akreditácii, v zmysle ktorej
Akreditačná komisia odporučila zaviesť viaceré opatrenia na zlepšenie prác na PEVŠ, fakulta
práva prijala viaceré systémové opatrenia.
Oblasť vedeckej práce:
Fakulta v roku 2019 udržala nastolený trend na úseku vypracovávania a podávania žiadostí
o externé granty na podporu výskumných projektov. Na riešenie grantových úloh participovalo
15 tvorivých zamestnancov fakulty a 7 študentov doktorandského študijného programu. Objem
finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na fakulte v hodnotenom
období bol 155630 eur.
Oblasť medzinárodných vzťahov:
V roku 2011 sa medzinárodné aktivity fakulty zastabilizovali. Medzinárodné vzťahy sa
orientovali predovšetkým na akademickú mobilitu, ktorá je primárne zameraná 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. V nadchádzajúcom období fakulta plánuje posilniť najmä vedecké
projekty a spoluprácu vo vedeckej oblasti, sekundárne pedagogické a študentské výmeny.
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“). Paralelne existovala možnosť
získavaniu rýchlej spätnej väzby od študentov aj prostredníctvom osobitnej anonymnej
internetovej stránky. Na tejto stránke sa nachádza formulár, ktorý slúži na získavanie
nepravidelnej spätnej väzby od študentov FP PEVŠ najmä v priebehu výučbovej časti
akademického roka a skúškového obdobia, najmä pokiaľ ide o neúčasť pedagóga na výučbe
alebo skúške.

XV.

Prílohy
V roku 2019 nadobudli účinnosť nasledovné vnútorné predpisy FP PEVŠ.
-

-

pokyn dekana č. 1/2019 – individuálny študijný plán
Volebný poriadok Akademického senátu FP PEVŠ, účinný od 23.10.2019
Dodatok. 2 k Smernici dekana č. 3/2017 o rigoróznom konaní
Smernica dekana č. 1/2019 Rokovací poriadok ad hoc komisií pre účely
preskúmania plnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu doc. a
prof.
Smernica dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium
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