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I. Základné informácie o vysokej škole 

 

Názov vysokej školy: Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy 

 

Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola  

 

Poslanie vysokej školy: Poslaním fakulty je v zmysle zákona o vysokých školách v plnom 

personálnom nasadení pri zabezpečení potrebného materiálneho zázemia rozvíjať integritu 

osobnosti, jej vedomosti i múdrosť a tvorivosť, a tak prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy 

a kultúry v spoločnosti. Pri zabezpečovaní svojho poslania sa fakulta primárne sústreďuje 

na hodnoty rozvoja podnetného kritického myslenia, vedeckého bádania a vnímania ľudskej 

dôstojnosti človeka predovšetkým vo vzťahu k dobru a spravodlivosti, ktoré sú podstatou 

práva ako umenia (Ius est ars boni et aequi). Fakulta napĺňa svoje poslanie poskytovaním 

vysokoškolského vzdelávania a tvorivým vedeckým bádaním, dôsledkom čoho je nielen 

získavanie, ale aj realizácia a šírenie nových poznatkov v rámci vnútroštátnej i 

medzinárodnej spolupráce. 

 

 

Vedenie fakulty: 

Dekanka:  

doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M, PhD. 

prvé funkčné obdobie 

začiatok funkčného obdobia dňa 1. 9. 2020 

Prodekani: 

doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a vnútorný 

systém kvality 

prvé funkčné obdobie 

začiatok funkčného obdobia dňa 10. 9. 2020 

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD. 

prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy 

prvé funkčné obdobie 

začiatok funkčného obdobia dňa 10. 9. 2020 

 

 

 

Tajomníčka fakulty: Ing. Brigita Gieserová 

Telefón: +421 2 4820 8830 

E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com 
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Akademický senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (k 31.12.2021) 

 

Predseda akademického senátu 

 Meno a priezvisko 
Funkčné 

obdobie 

Začiatok 

 funkcie 

Zamestnanec 

/Študent 

01. prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

Podpredseda  akademického senátu 

 Meno a priezvisko 
Funkčné 

obdobie 

Začiatok 

 funkcie 

Zamestnanec 

/Študent 

02. JUDr. Andrej Karpat, PhD. 
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

03 JUDr. Ingrid Zajacová, LL.M. 
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Študent 

Členovia akademického senátu 

 Meno a priezvisko 
Funkčné 

obdobie 

Začiatok 

 členstva 

Zamestnanec 

/Študent 

04. Mgr. Boris Bizov, MBA 
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

05. Mgr. Andrea Demovičová, PhD. 
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

     

06. 
doc. JUDr. Denisa Dulaková 

Jakúbeková, PhD. 

11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

07. 
doc. JUDr. Andrea Erdösová, 

PhD. 

11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

08. 
doc. PhDr. JUDr. Marcela 

Tittlová, PhD., LL.M. 

11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Zamestnanec 

09. Bc. Lukáš Macejka 
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Študent 

10. Bc.  Rút Prepiorová  
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Študent 

11.  Bc. Eva Zabáková   
11. 10. 2021-

10. 10.2025 
11. 10. 2021 Študent 
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Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2021 

Akademický senát Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát“) vykonával 

svoju činnosť v roku 2021  v súlade so zákonom o vysokých školách, ako aj v súlade 

s príslušnými internými dokumentmi školy, fakulty a vlastnými normatívnymi úpravami. 

Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v kalendárnom roku 2021 výrazným 

spôsobom ovplyvnila situácia súvisiaca s pandémiou COVID 19,   ktorá sa prejavila najmä 

v obmedzení prezenčných, teda riadnych zasadnutí Akademického senátu. Väčšiu časť 

agendy Akademický senát Fakulty práva PEVŠ v tomto roku prerokoval formou obežníka 

per rollam zaslaného členom Akademického senátu na vyjadrenie prostredníctvom 

elektronickej pošty. Akademický senát Fakulty práva PEVŠ pracoval v roku 2021 od 

januára až do ustanovujúcej schôdze po vykonaných voľbách  dňa 11. októbra 2021  

v zložení, pozostávajúcom z deviatich členov z celkového počtu jedenásť členov. 

Z deviatich členov Akademického senátu boli šiesti zástupcovia zamestnaneckej časti  

(celkový počet zamestnaneckej časti tvoria  podľa Volebného poriadku AS FP PEVŠ siedmi  

členovia) a traja zástupcovia študentskej časti (celkový počet študentskej časti tvoria  podľa 

Volebného poriadku AS FP PEVŠ štyria členovia). Napriek tomu bola činnosť 

Akademického senátu FP PEVŠ legitímna a legálna, pretože na všetkých rokovaniach sa 

zúčastnila väčšina členov z jeho jednej i druhej časti, ako aj preto, lebo požiadavka účasti 

väčšiny členov Akademického senátu na rokovaní sa vždy odvodzovala od skutočného 

celkového počtu členov Akademického senátu. 

 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 až do ustanovujúcej schôdze 

Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ dňa 11. októbra 2021 neobsadená. Od volieb  

do Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ, vykonaných dňa 29. septembra 2021, jeho 

zloženie tvoria siedmi členovia zamestnaneckej časti a štyria členovia študentskej časti. 

Aktuálny zoznam členov Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ ku dňu 31.decembra 

2021 je uvedený v priloženej tabuľke. 

Akademický senát v roku 2021 rokoval  na troch  riadnych zasadnutiach. Okrem toho 

v štyroch prípadoch prerokoval potrebné návrhy formou obežníka per rollam, zaslaného 

elektronickou poštou. 

Prvé rokovanie Akademického senátu prebehlo 8. februára 2021 formou obežníka 

per rollam zaslaného členom Akademického senátu elektronickou poštou, v rámci ktorého 

Akademický senát prerokoval a schválil zrušenie termínu 10. februára 2021 ako termínu 

volieb do Akademického senátu FP PEVŠ. Akademický senát FP PEVŠ taktiež uložil 

predsedovi  AS FP PEVŠ, aby najneskôr  do 25. marca 2021 predložil AS FP PEVŠ návrh 

na stanovenie  nového termínu volieb do AS FP PEVŠ, a to v súlade s možnosťami 

vyplývajúcimi z aktuálnej situácie súvisiacej s ukončením funkčného obdobia AS FP PEVŠ 

dňom 31. marca 2021. Akademický senát FP PEVŠ súhlasil aj s návrhom, aby predseda AS 

FP PEVŠ  najneskôr do 25. marca 2021 predložil AS FP PEVŠ aj návrh na  nové zloženie 

volebnej komisie na riadenie volieb. Akademický senát Fakulty práva PEVŠ zároveň zobral 

na vedomie správu Volebnej komisie pre voľby do AS FP PEVŠ o tom , že v požadovanom 

termíne boli v súlade s ustanoveniami Volebného poriadku AS FP PEVŠ za kandidátov na 

členov a za  náhradníkov členov zamestnaneckej časti a študentskej časti AS FP PEVŠ 

oprávnenými  osobami nominovaní títo členovia a členky zamestnaneckej a študentskej 

časti akademickej obce FP PEVŠ:  

Kandidáti za členov zamestnaneckej časti AS:  Mgr. Boris Bizov, MBA - 

navrhovateľ JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková, Mgr.  Andrea Demovičová, PhD. -  navrhovateľ 

doc. Balog, doc. Denisa Dulaková - navrhovateľ doc. Tittlová, doc. Andrea  Erdösová- 

navrhovateľ JUDr. Karpat, PhD, JUDr. Andrej  Karpat, PhD. - navrhovateľ doc. Šmigová,  
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prof. Peter Polák - navrhovateľ prof. Záhora, doc. Marcela Tittlová - navrhovateľ  

prof. Polák.  

Kandidáti za členov študentskej časti AS: Lukáš Macejka  2. roč. Bc. štúdia IN - 

navrhovateľ Eva Zabáková, Rút Prepiorová, 2. roč. Bc. štúdia IN - navrhovateľ Gečevský, 

Eva Zabáková, 2. roč. Bc. štúdia IN - navrhovateľ Macejka, Ingrid Zajacová – interná 

doktorandka  ÚSP - navrhovateľ Šutera. 

Kandidáti za náhradníkov členov zamestnaneckej časti: prof. Branislav Cepek - 

navrhovateľ prof.  Polák, doc. Zuzana Kurucová - navrhovateľ doc. Tittlová,  prof. Michael 

Siman - navrhovateľ JUDr. Karpat, PhD. 

Kandidáti za náhradníkov členov študentskej časti AS: Ester Penesová, 2.roč. Bc. 

štúdia IN - navrhovateľ Zabáková, Šimon Popelka, 2. roč. Bc štúdia IN  - navrhovateľ  

Macejka. 

Na svojom druhom rokovaní 23. februára 2021 Akademický senát formou obežníka 

per rollam zaslaného členom Akademického senátu elektronickou poštou prerokoval 

a schválil návrh Výročnej správy o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2020 predložený 

dekankou Fakulty práva PEVŠ doc. JUDr. Katarínou Šmigovou, PhD.  

Aj ďalšie rokovanie Akademického senátu, v poradí tretie, prebehlo formou 

obežníka per rollam zaslaného členom Akademického senátu elektronickou poštou, a to dňa 

23. marca 2021. Akademický senát vzal na vedomie, že v súlade s ustanovením § 108e 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov sa pre technické 

prekážky vykonať voľby do Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ jeho funkčné 

obdobie predlžuje do 31. mája 2021. Akademický senát FP PEVŠ zároveň uložil  

predsedovi  AS FP PEVŠ, aby  v zmenenom termíne, a to najneskôr do 30. apríla 2021, 

predložil AS FP PEVŠ návrh na stanovenie nového termínu volieb do AS FP PEVŠ a aby 

v tomto istom termíne predložil AS FP PEVŠ na schválenie aj návrh nového zloženia 

volebnej komisie na riadenie volieb do Akademického senátu FP PEVŠ.  

V poradí štvrté rokovanie Akademického senátu FP PEVŠ sa konalo dňa 27. mája 

2021 prezenčným spôsobom. Akademický senát FP PEVŠ prerokoval a schválil tajným 

hlasovaním  návrh dekanky FP PEVŠ na vymenovanie členov Vedeckej rady Fakulty práva 

PEVŠ, ako aj návrh na zmenu zloženia Disciplinárnej komisie Fakulty práva PEVŠ a 

vymenovanie nových členov Disciplinárnej komisie FP PEVŠ v zložení prof. PhDr. JUDr. 

Peter Potásch, PhD.,  Bc. Natália Smolenová, MBA. Akademický senát prerokoval a bez 

pripomienok schválil Návrh Zásad prijímacieho konania Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy pre akademický rok 2022/2023, ako aj Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu 

poriadku a rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy. Akademický senát prerokoval a vzal na vedomie predĺženie funkčného 

obdobia AS FP PEVŠ do 14. júna 2021, a to v súlade s ustanovením § 108e zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, pre technické prekážky 

vykonať voľby do Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ. Akademický senát taktiež 

vyhlásil nový termín volieb do Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ na deň 

29.09.2021 v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. v budove Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 

20, Bratislava a zároveň schválil zloženie volebnej komisiu na nový termín riadnych volieb 

do Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ za zamestnaneckú časť v zložení:  

Ing. B. Gieserová, JUDr. Mgr. J. Záhorčáková; za študentskú časť v zložení: 

JUDr. V. Strapková, JUDr. M. P. Šutera. 

 Dňa 11. júna 2021 bolo formou  obežníka per rollam, zaslaného členom 

Akademického senátu elektronickou poštou, vykonané v poradí piate rokovanie 

Akademického senátu FP PEVŠ, v rámci ktorého bol na základe návrhu predloženého 

dekankou FP PEVŠ prerokovaný a schválený Dlhodobý zámer Fakulty práva PEVŠ 2021 

– 2026, a to bez pripomienok. 
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Dňa 11. októbra 2021 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Akademického  senátu FP 

PEVŠ na základe výsledkov volieb do Akademického senátu, konaných dňa 29. septembra 

2021. Akademický senát FP PEVŠ vzal na vedomie  informáciu predsedníčky Volebnej 

komisie o výsledkoch volieb do Akademického senátu FP PEVŠ, konaných 29. septembra 

2021, a to konkrétne o tom, že:  

- za členov zamestnaneckej časti AS FP PEVŠ boli zvolení kandidáti Mgr. Boris Bizov, 

MBA, prof. JUDr. Peter Polák, PhD., doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., 

LL.M., Mgr. Andrea Demovičová, PhD., doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.,  

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. a JUDr. Andrej Karpat, PhD. (poradie 

je podľa počtu dosiahnutých hlasov). 

- za členov študentskej časti AS FP PEVŠ boli zvolení kandidáti Rút Prepiorová,  Eva 

Zabáková,  JUDr. Ingrid Zajacová, LL.M. a Lukáš Macejka (poradie je podľa počtu 

dosiahnutých hlasov). 

- za náhradníkov zamestnaneckej časti AS FP PEVŠ boli zvolení kandidáti prof. JUDr. 

Ing. Branislav Cepek, PhD., doc. PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.,  prof. Ing. PhDr. 

JUDr. Michael Siman, PhD. (poradie je podľa počtu dosiahnutých hlasov). 

- za náhradníkov študentskej časti AS FP PEVŠ boli zvolení kandidáti Ester Penesová 

a Šimon Popelka (poradie je podľa počtu dosiahnutých hlasov). 

Akademický senát ďalej v tajnom hlasovaní zvolil prof. JUDr. Petra Poláka, PhD.  

do funkcie predsedu AS FP PEVŠ, JUDr. Andreja Karpata, PhD. do funkcie podpredsedu 

AS FP PEVŠ za zamestnaneckú časť,  JUDr. Ingrid Zajacovú, LL.M. do funkcie 

podpredsedníčky AS FP PEVŠ za študentskú časť  a Mgr. Borisa Bizova, MBA do funkcie 

tajomníka AS FP PEVŠ. 

Posledné riadne (vykonané prezenčným spôsobom) rokovanie  Akademického 

senátu FP PEVŠ v roku 2021 sa konalo dňa 3. novembra 2021. V rámci rokovania  

Akademický senát FP PEVŠ prerokoval a tajným hlasovaním schválil návrh na 

vymenovanie Mgr. Tomáša Strážaya, PhD. za nového člena  internej časti Vedeckej rady 

Fakulty práva PEVŠ, ako aj návrh na vymenovanie nových členov Disciplinárnej komisie 

Fakulty práva PEVŠ v zložení za predsedníčku  doc. JUDr. Marcelu Tittlovú, PhD., za 

členov zamestnaneckej časti  JUDr. Tatianu Máhrovú, PhD. a  JUDr. Andreu Vitkóovú, 

PhD., a za členov študentskej časti JUDr. Editu Filadelfiovú, Mgr. PhDr. Mgr. Romanu 

Schunovú, PhD. a Radoslavu Vojtekovú. 
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Vedecká rada: 

 

Interní členovia vedeckej rady Fakulty práva 

doc. JUDr. Katarína ŠMIGOVÁ, PhD., LL.M.   Medzinárodné právo 

doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.     Ústavné právo 

prof. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.    Správne právo 

doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD.  Občianske právo 

prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.     Občianske právo 

doc. JUDr. Andrea ERDŐSOVÁ, PhD.    Medzinárodné právo 

PhDr. JUDr. Lilla GARAYOVÁ, PhD.    Medzinárodné právo 

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

(vzdanie sa členstva ku dňu 26. októbra 2021) 

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.     Medzinárodné právo 

JUDr. Andrej KARPAT, PhD.     Medzinárodné právo 

JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.     Správne právo 

prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.     Obchodné právo 

doc. PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.    Anglický jazyk 

doc. JUDr. Lila Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.   Občianske právo 

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.     Trestné právo 

prof. PhDr. JUDr. Peter POTÁSCH, PhD.    Správne právo 

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A Medzinárodné právo 

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.    Ekonómia 

JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.     Teória a dejiny štátu a práva 

doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD.  Trestné právo 

JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.     Teória a dejiny štátu a práva 

prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.     Trestné právo 

 

Externí členovia vedeckej rady Fakulty práva 

JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.     Teória a dejiny štátu a práva 

doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.    Finančné právo 

doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.     Trestné právo 

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

JUDr. Juraj CHYLO, PhD.     Trestné právo 

JUDr. Viliam KARAS, PhD.     Právo 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia  KURILOVSKÁ, PhD.   Trestné právo 

JUDr. Milan ĽALÍK      Občianske právo 

prof. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.   Pracovné právo 

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. Ph.D.   Medzinárodné právo 

JUDr. Ján ŠIKUTA, PhD.      Právo 
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Rokovania Vedeckej rady FP PEVŠ v roku 2021 

Vedecká rada FP PEVŠ v roku 2021 zasadala dva krát. 

Na rokovaní Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy konaného dňa 

10. júna 2021 boli prerokované nasledovné body programu: 

- správa o úrovni vzdelávacej činnosti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v  

kalendárnom roku 2020 

- správa o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v 

kalendárnom roku 2020, 

- správa o kvalite vzdelávania na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v 

kalendárnom roku 2020, 

- prerokovanie návrhu na vymenovanie komisie a oponentov v inauguračnom konaní 

doc. JUDr. Denisy Dulakovej Jakúbekovej, PhD. v odbore habilitačného konania a 

konania na vymenúvanie profesorov Občianske právo. 

Na rokovaní Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy konaného dňa 

13. septembra 2021 boli prerokované nasledovné body programu: 

- inauguračná prednáška doc. JUDr. Denisy Dulakovej Jakúbekovej, PhD. v odbore 

habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Občianske právo, 

- prerokovanie návrhu na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v 

habilitačnom konaní JUDr. Andreja Karpata, PhD. v odbore habilitačného konania a 

konania na vymenúvanie profesorov medzinárodné právo 

- schválenie návrhu inauguračnej komisie na vymenovanie doc. JUDr. Denisy 

Dulakovej Jakúbekovej, PhD. za profesorku v odbore v odbore habilitačného konania 

a konania na vymenúvanie profesorov Občianske právo. 
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Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov: 

 

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M., zamestnanec, predsedníčka 

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD., zamestnanec, členka 

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD., zamestnanec, členka 

JUDr. Edita Filadelfiová, študent, členka 

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD., študent, členka  

Radoslava Vojteková, študent, členka 

 

Z hľadiska činnosti disciplinárnej komisie boli v roku 2021 podstatné nie len 

personálne zmeny, ale aj zmeny internej legislatívy (Disciplinárny a rokovací poriadok). 

Personálne zmeny reflektovali na požiadavku sfunkčniť Disciplinárnu komisiu v jej 

činnosti, a to tak v jej zamestnaneckej, ako aj študentskej časti. Zmeny interných predpisov 

reflektovali na uplatňovanie bezpečnostných a preventívnych opatrení zameraných proti 

šíreniu vírusu COVID-19. 

Od roku 2020 (konkrétne od 18.05.2020) predsedal disciplinárnej komisii JUDr. 

Rastislav Kaššák, PhD., ktorý sa k 30.04.2021 rezignačným úkonom funkcie predsedu 

vzdal. Funkcia predsedu disciplinárnej komisie ostala nakrátko neobsadená. Do funkcie 

predsedu disciplinárnej komisie ku dňu 27.05.2021 nastúpil prof. PhDr. JUDr. Peter 

Potásch, PhD., ktorý sa vzdal tejto funkcie rovnako rezignačným úkonom ku dňu 

13.07.2021. Funkcia predsedu disciplinárnej komisie odstala neobsadená až do 03.11.2021. 

Za zamestnaneckú časť disciplinárnej komisie počas celého roka 2021 v komisii zasadali 

ako členky doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD. a JUDr. Andrea Vitkóová, 

PhD. 

Za študentskú časť DK FP PEVŠ v roku 2021 zasadala v komisii Bc. Natália 

Smolenová, ktorá absolvovaním štúdia štátnou záverečnou skúškou ku dňu 24.08.2021 

prestala byť členkou komisie. Rovnako tak Bc. Nina Gašparíková zasadala v roku 2021 v 

disciplinárnej komisie za študentskú časť komisie, no absolvovaním štúdia štátnou 

záverečnou skúškou ku dňu 24.08.2021 prestala byť členkou komisie. Počas celého roka 

2021 a aj v súčasnosti zasadá za študentskú časť disciplinárnej komisie v komisii Mgr. 

PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD. (v disciplinárnej komisie kontinuálne zasadá od 

18.5.2020). 

Po prerokovaní na AS FP PEVŠ, boli uznesením od 11/2021 do funkcie členov DK 

FP PEVŠ vymenovaní: 

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M., zamestnanec, predsedníčka 

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD., zamestnanec, členka 

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD., zamestnanec, členka 

JUDr. Edita Filadelfiová, študent, členka 

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD., študent, členka  

Radoslava Vojteková, študent, členka 

Zmeny interných noriem upravujúcich disciplinárne konanie a rokovací poriadok 

disciplinárnej komisie si  vyžiadali  aktuálne  opatrenia  uplatňované  ako  prevencia  šírenia  

vírusu  COVID-19. Z preventívno-bezpečnostných a hygienických dôvodov ako odraz 

požiadavky na obmedzenie osobného kontaktu bol Disciplinárny a rokovací poriadok 

upravený a doplnili sa do relevantných častí možnosti prejednať disciplinárny priestupok aj 

online, prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. 

Z dôvodu preventívno-bezpečnostných opatrení disciplinárna komisia v roku 2021 

nezasadala. Z predošlého roka t. j. z roka 2020 ostal neprejednaný návrh spadajúci ešte do 

kompetencie predošlého predsedu DK FP PEVŠ – JUDr. Kaššáka (týkajúci sa študenta 
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Tarika Jadallaha) a tento počas roka 2021 prejednávaný vzhľadom na pandemickú situáciu 

nebol. 

Nové zloženie disciplinárnej komisie sa návrhom na pokračovanie v disciplinárnom 

konaní zaoberalo začiatkom roka 2022, avšak v čase preskúmania disciplinárneho spisu 

predsedníčka disciplinárnej komisie konštatovala, že Disciplinárna komisia nemá 

kompetenciu prejednať disciplinárny priestupok, ani pokračovať v začatom konaní z 

dôvodu, že osoba podozrivá z disciplinárneho priestupku bola v akademickom roku 

2020/2021 ku dňu 31.08.2021 vylúčená zo štúdia pre neprospech. Disciplinárna komisia 

preto navrhla v súlade s čl. 1 ods. 1 Disciplinárneho poriadku dekanke FP PEVŠ rozhodnúť 

v tejto veci. 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy 

Vzhľadom na to, že začiatkom roka 2020 postihla Slovenskú republiku, ako aj celý svet, 

nebezpečná nákazlivá ľudská choroba COVID-19 (známa ako koronavírus), ktorá pretrváva aj 

do času koncipovania tejto výročnej správy, bolo vedenie fakulty donútené prijať mnohé 

opatrenia súvisiace so zabezpečením ochrany zdravia študentov i zamestnancov fakulty. Preto 

celkovo aj rok 2021, vzdelávací proces a ďalšie naplánované činnosti výrazne ovplyvnila 

pandemická situácia.  

Počas prvej vlny koronavírusu bol zriadený Krízový štáb Paneurópskej vysokej školy. Na 

základe odporúčania krízového štábu PEVŠ rektor PEVŠ vydal vnútorný pokyn č. 1/2021, 

ktorý sa týkal štátnych záverečných skúšok (1. až 3. stupeň), rigoróznych skúšok a skúškového 

obdobia v mesiaci január 2021 v nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR 

účinného od 01.01.2021.  

Na základe usmernenia ministerstva školstva bola prerušená prezenčná metóda štúdia už 

v ZS AR 2020/2021. Výuka v LS AR 2020/2021 ostala v dištančnej forme. Rektor PEVŠ vydal 

Pokyn rektora PEVŠ č. 4/2021 dňa 20.01.2021 v nadväznosti na vydané opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR, ktorý sa týkal dištančnej formy vzdelávania, realizácie štátnej 

záverečnej skúšky a rigoróznej skúšky, prijímacieho konania a uskutočňovania rozdielových 

skúšok v LS 2020/2021. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v LS 2020/2021 nemohli skúšky 

prebiehať spôsobom definovaným v informačnom liste predmetu. Garanti predmetov v 

spolupráci s učiteľmi preto museli pristúpiť k modifikovaniu spôsobu skúšky do dištančnej 

formy. Umožnila to novela zákona o vysokých školách a tieto zmeny v informačných listoch 

nebolo potrebné schvaľovať v akademických senátoch.  

Dištančná forma skúšania je založená na využití informačných a komunikačných 

technológií v spojení s vhodným softvérom. Keďže PEVŠ je napojená na Office 365, využívali 

sa primárne tieto softvérové produkty. K dispozícii boli licencované produkty firmy Microsoft 

(Office 365, Microsoft Teams), prípadne iné voľne šíriteľné programy a aplikácie. Učitelia mali 

možnosť vybrať si z rôznych dostupných elektronických možností, ktoré sú prehľadne 

zosumarizované na www.ucimenadialku.sk/komunikacia/. 

Zimný semester AR 2021/2022 sa začal prezenčne. Študentom a zamestnancom bol 

umožnený vstup do priestorov PEVŠ v režime OTP podľa COVID automatu. Ďalšia vlna 

pandémie však neumožnila prezenčnú výuku veľmi dlho. Vedenie Fakulty práva sa vzhľadom 

na zhoršujúcu a nepredvídateľnú pandemickú situáciu predbežne pripravilo na možný prechod 

do online režimu. V tejto súvislosti sme pre pedagógov Fakulty práva PEVŠ pripravili školenie 

o používaní MS Teams. Školenie sa konalo v stredu, 13.10.2021 o 8:30 na Tomášikovej 20. 

Pedagógovia sa mohli zúčastniť školeniu osobne, prípadne cez online vysielanie. Školenie sa 

nahrávalo pre prípadné budúce využitie.  

Dňa 4.11.2021 rektor PEVŠ vydal Pokyn rektora č. 12/2021 o prechode na dištančnú 

formu výučby z dôvodu presunu okresov Bratislavy do červenej farby podľa COVID automatu.  

Od 8.11.2021 sa výučba na všetkých fakultách PEVŠ realizovala dištančnou formou.  Keďže 

nebolo známe, kedy sa navrátime do bežnej formy výučby a optimálneho fungovania fakulty, 

vedenie fakulty sa rozhodlo pre zabezpečenie realizácie výučby v online prostredí. 

Pedagógovia Fakulty práva PEVŠ (interní aj externí) realizovali prednášky a cvičenia cez MS 

Teams podľa platného rozvrhu. Postupové skúšky v ZS 2021/2022 prebiehali dištančne 

pomocou MS Teams, licencovaného produktu Microsoft, prípadne cez platformu Univerzitného 

informačného systému. Zvýšená pozornosť bola venovaná zahraničným študentom, ktorí 

absolvovali mobilitu v 2021, a to vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej rozšírením 

koronavírusu v Európe. Študenti boli zo strany fakulty neustále informovaní o vývoji situácie, 

prijatých opatreniach. Fakulta podnikla všetky potrebné kroky, aby im umožnila v tejto náročnej 
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situácii úspešne zrealizovať mobilitu, aj v dištančnej on-line forme (E-learning, MS Teams 

a pod.). 

Okrem značného vplyvu na výučbu, pandémia koronavírusu poznačila aj ďalšie aktivity 

Fakulty práva. Mnoho naplánovaných aktivít sme s poľutovaním museli zrušiť, prípadne 

presunúť na iný termín alebo do online prostredia. Vďaka flexibilite pracovníkov Fakulty práva 

aj v tejto náročnej situácií sa nám podarilo zorganizovať množstvo zaujímavých podujatí bez 

ohrozenia zdravia našich študentov a zamestnancov.  

Fakulta práva PEVŠ začala nový kalendárny rok verejnou online prednáškou na tému 

„Politika a hudba“ v sérii online prednášok s názvom „Na káve s...“ V rámci pravidelných 

online stretnutí sme naplánovali zaujímavé diskusie s osobnosťami, ktoré sme pozvali, aby sa 

podelili so svojimi skúsenosťami z odborného pôsobenia v diplomatických kruhoch. Našim 

prvým hosťom v roku 2021 na virtuálnej káve bol PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., bývalý 

diplomat, vedúci Stálej misie SR pri OSN v Ženeve a odborník na ľudské práva. Dňa 10.2.2021 

si od neho mohli vypočuť naši študenti a verejnosť prednášku na tému „Politika a hudba“.  

11. marca 2021 naša fakulta organizovala prednášku v spolupráci s Ferenc Mádl Institute of 

Comparative Law na tému Materiálne jadro Ústavy SR. Prednášal JUDr. Rastislav Kaššák, 

PhD., sudca Ústavného súdu SR.  

25. marca 2021 bol našim hosťom v sérii online prednášok s názvom „Na káve s...“  Mikuláš 

Dzurinda, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, bývalý minister zahraničných veci, 

bývalý poslanec NR SR a súčasný predseda Centra pre európske štúdiá. Druhá prednáška v roku 

2021 sa konala na tému „Budúcnosť EÚ a slovenský príspevok k nej“. 

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 21. apríla 2021 do funkcie rektora 

Paneurópskej vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. 

Tretia prednáška v roku 2021 v rámci sérii online stretnutí s názvom „Na káve s...“ sa konala 

29. apríla 2021 s Róbertom Ondrejcsákom, veľvyslancom SR v Spojenom kráľovstve Veľkej 

Británie a severného Írska na tému „Dopady brexitu na zahraničnú politiku Spojeného 

kráľovstva a vzťahy s EÚ“. 

Spolu s organizáciou Nexteria a piatimi ďalšími advokátskymi kanceláriami (Dentons, 

Kinstellar, Soukeník Štrpka, Staněk Vetrák & Partneri, White & Case) sme pripravili online 

kariérne stretnutie pre študentov a absolventov práva dňa 12. mája 2021. Študenti sa mohli 

dozvedieť ako to v advokácii reálne funguje a vypočuť si zaujímavé debaty. Na podujatí vystúpil 

aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas. 

Ďalšiu prednášku sme mali dňa 20. mája 2021 s vedúcim kancelárie prezidenta Slovenskej 

republiky JUDr. Metodom Špačekom, PhD, ktorý predtým pôsobil ako riaditeľ Odboru 

medzinárodného práva MZVEZ SR a tiež ako splnomocnenec vlády SR v konaní pred 

Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, 

ako aj zástupca veľvyslanca SR v Maďarsku a ako právny poradca v rámci Stálej misie SR pri 

OSN v New Yorku, tentokrát na tému „Úloha Kancelárie prezidenta SR v oblasti 

diplomatického protokolu“. 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala za vysokoškolského 

profesora v odbore Správne právo prof. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD. z Ústavu 

verejného práva Paneurópskej vysokej školy v máji. Prof. Cepek úspešne absolvoval 

inauguračné konanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Pre všetkých, ktorí roky 

štúdia zasvätili zvyšovaniu svojej odbornosti, je úspešné inauguračné konanie potvrdením toho, 

že ich úsilie prinieslo zaslúžené výsledky. 

V spolupráci s Mádl Ferenc Institute of Comparative Law sme zorganizovali dňa 14. júna 

2021 o 15:30 Doktorandské dišputy na tému „Materiálne jadro ústavy“. Doktorandské 
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dišputy majú víziu odborných diskusií doktorandov na virálne témy, ktoré hýbu tak svetom 

akadémie ako aj občianskou spoločnosťou.  

Vo štvrtok 26. augusta 2021 bol prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. vymenovaný do 

funkcie sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezidentkou Slovenskej 

republiky Zuzanou Čaputovou. 

13. septembra 2021 o 13.00 hod. sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, 

Tomášikova 20, Bratislava, druhé poschodie, miestnosť Odeon (č. 2.01), uskutočnila 

inauguračná prednáška doc. JUDr. Denisy Dulakovej Jakúbekovej, PhD. na tému „Úloha 

súkromného práva v postmodernej dobe s osobitným zreteľom na užívanie cudzej veci“ v odbore 

habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore Občianske právo. 

Voľby do Akademického senátu FP PEVŠ sa uskutočnili dňa 29. septembra 2021 v budove 

FP PEVŠ na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave. Volení boli členovia Akademického senátu 

FP PEVŠ, ako aj náhradníci za členov Akademického senátu FP PEVŠ. 

V dňoch 17. a 18. septembra 2021 navštívila Paneurópsku vysokú školu delegácia  

z partnerskej univerzity v Mexiku – Universidad Autónoma Chihuahua (UACH). Delegáciu 

viedol pán rektor UACH, Luis Alberto Fierro Ramírez, pričom program návštevy nadviazal na 

spoločnú účasť zástupcov oboch vysokých škôl na XXVII. Valnom zhromaždení univerzitného 

združenia Compostela Group of Universities. Počas programu v Bratislave zástupcovia 

partnerských univerzít prediskutovali alternatívy ďalšej spolupráce v bilaterálnej  

i multilaterálnej oblasti, pričom osobitný záujem prejavili voči rozšíreniu doterajšej spolupráce 

v oblasti akademickej výmeny, ako súčasti aktivít programu ERASMUS+. 

Dňa 7. októbra 2021 sa uskutočnil online informačný workshop Erasmus days pre 

študentov našej fakulty, ktorí mali záujem o program Erasmus. Stretnutie malo uľahčiť 

študentom proces prihlasovania na program Erasmus. Študenti mali možnosť spýtať sa všetko, 

čo o Erasme chceli vedieť – o štúdiu, stážach, aktuálnej situácii a opatreniach v rámci šírenia 

COVID-19. 

Paneurópska vysoká škola sa stala signatárom Deklarácie o posilnení vedeckej integrity na 

Slovensku. Zástupcovia takmer 30 vysokých škôl, výskumných ústavov, grantových agentúr a 

súkromných výskumných inštitúcií dňa 12. októbra 2021 podpísali v reprezentatívnych 

priestoroch galérie na Západnej terase Bratislavského hradu Deklaráciu o posilnení vedeckej 

integrity na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Signatári svojimi podpismi potvrdili ambíciu, vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v súlade 

so správnou vedeckou praxou. Signatári Deklarácie sa tak dobrovoľne rozhodli pristúpiť k 

plneniu záväzkov definovaných v tomto národnom dokumente. Podľa Deklarácie sa všetky 

porušenia tejto vedeckej integrity majú riešiť otvoreným a transparentným spôsobom, pretože 

len etický výskum môže byť excelentný. Praktické uplatňovanie princípov a noriem Deklarácie 

bude prispievať k zapájaniu sa slovenských výskumníkov do Európskeho výskumného priestoru 

(ERA) a aj rámcových programov EÚ. 

Pri príležitosti návštevy riaditeľky odboru medzinárodnej spolupráce partnerskej 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), p. Josilu Carbonel, sa za účasti vôbec 

prvých dvoch peruánskych študentov na PEVŠ (Valeria Miranda a Carlo Guillen) a riaditeľa pre 

medzinárodnú spoluprácu PEVŠ, JUDr. Slavomíra Rudenka, Ph.D. dňa 14. októbra 2021 

uskutočnilo prijatie na Veľvyslanectve Peruánskej republiky vo Viedni, za účasti p. veľvyslanca, 

J. E. Erica Andersona a jeho prvej zástupkyne, p. Claudie Guevara de la Jara. Stretnutie 

zvýraznilo historický charakter spolupráce medzi PEVŠ a UPC ako prvej akademickej 

spolupráce na úrovni oboch štátov pod priamou záštitou Veľvyslanectva Peruánskej republiky, 

pričom na štúdium prvých študentov v Peru na PEVŠ majú nadviazať prvé študijné pobyty 

študentov PEVŠ na UPC v nasledujúcom semestri. Na stretnutí boli tiež prezentované zámery 

ďalšieho prehĺbenia spolupráce medzi PEVŠ a UPC nad rámec doterajšieho mobilitného 
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projektu, ako aj možnosti kultúrnych aktivít a spoločných podujatí Veľvyslanectva Peruánskej 

republiky na území SR v spolupráci s PEVŠ. Fakulta práva mala možnosť vyslať prvých 

študentov na semester už v AR 2021/2022.  

Ďalšia prednáška v sérii „Na káve s...“ sa konala dňa 21. októbra 2021 o 14.00 hod s pani 

Magdou Vašáryovou, herečkou, diplomatkou a političkou, bývalou veľvyslankyňou ČSFR vo 

Viedni a bývalou veľvyslankyňou SR vo Varšave. Téma prednášky bola „Zmysel Vyšehradskej 

štvorky v kontexte českých parlamentných volieb“.  

V spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva sme zorganizovali medzinárodnú vedeckú 

konferenciu „Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“, ktorá sa 

uskutočnila dňa 22. októbra 2021 dištančnou formou pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy v Bratislave a Vysokej školy podnikání a práva.  

V rámci stáže z predmetu realitné právo naši študenti mali možnosť navštíviť novembrovú 

exkurziu v developerskom projekte Floriánka v Záhorskej Bystrici, ktorú pre nich zorganizovala 

naša fakulta v spolupráci so združením realitných profesionálov NARKS.  

Dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy vyhlásila súťaž v rámci Študentskej 

vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2021/2022 dňa 2. novembra 2021. 

Súťaže sa mohli zúčastniť študenti bakalárskych a magisterských študijných programov Fakulty 

práva, a to jednotliví autori (alebo kolektív autorov) pôvodnej práce v odbore právo alebo 

medzinárodné vzťahy a diplomacia. 

Na trnavskom štadióne Antona Malatinského sa 11.novembra 2021 stretli reprezentácie 

Slovenska proti Slovinsku vo futbale. Študenti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy mali 

možnosť v rámci stáže z predmetu športové právo nielen dozvedieť sa viac o úkonoch pred a 

počas verejného športového podujatia, prehliadnuť si rôzne miestnosti jedného z 

najmodernejších slovenských štadiónov, ale aj pozrieť si samotný zápas. Budúci právnici 

nahliadli do zákulisia „ošetrenia” bezpečnosti na verejnom športovom podujatí s osobitným 

režimom podľa § 2 písm. d) druhý bod zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. 

Týmto podujatím bol kvalifikačný zápas na Majstrovstvá sveta 2022 vo futbale do Kataru 

organizovaný Slovenským futbalovým zväzom. 

Udržiavanie výborných vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a vedením bolo našou 

prioritou aj v 2021. Neustále vytvárame priestor pre diskusie, počas ktorých získavame spätnú 

väzbu a podnety pre ešte lepšie štúdium a fungovanie fakulty. Naši študenti Fakulty práva PEVŠ 

boli opätovne pozvaní na neformálne stretnutie s vedením (Hyde Park), kde mali možnosť 

pýtať sa otázky aj priamo dekanky Fakulty práva PEVŠ, doc. JUDr. Kataríny Šmigovej, PhD., 

LL.M. Diskusiu so študentmi viedla prodekanka Fakulty práva PEVŠ, JUDr. PhDr. Lilla 

Garayová, PhD. dňa 12. novembra 2021. Študenti sa vyjadrili k priebehu zimného semestra, 

hodnotili online výučbu a prezentovali svoje návrhy do budúcnosti. Stretnutie sa uskutočnilo 

v dvoch skupinách, v slovenskom a v anglickom jazyku. 

Novembrová prednáška spojená s diskusiou zo série „Na káve s...“ sa uskutočnila vo štvrtok 

25. novembra 2021 o 16.00. Tentokrát sme sa stretli s Petrom Bátorom, veľvyslancom SR pri 

NATO. Témou stretnutia bolo „Aktuálne výzvy bezpečnostnej politiky NATO“. 

Posledná prednáška v roku 2021 v rámci série diskusií „Na káve s…“ sa uskutočnila dňa  

6. decembra o 15.00 hod. Hosťom bola Barbara Wolf, veľvyslankyňa Spolkovej republiky 

Nemecko v SR, a témou povolebná situácia v Nemecku (ovplyvňujúca politiku EÚ): „Germany 

after the Bundestag elections - towards a new government“. 

Dňa 16. decembra 2021 sa uskutočnila na Fakulte práva PEVŠ medzinárodná vedecká 

konferencia „Budúcnosť práva – Právo budúcnosti“. Konferencia sa uskutočnila online pod 

záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Konferencia prebiehala 
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v piatich paneloch v slovenskom a anglickom jazyku za účasti významných akademikov 

šestnástich krajín. Z konferencie sa pripravuje výstup formou zborníku, ktorý by mal vyjsť v 

máji 2022.  

Paneurópska vysoká škola v súčinnosti s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy začala 

v roku 2018 s vydávaním nového vedeckého časopisu s názvom „Paneurópske právnické 

listy“, čím nadviazala tak na tradíciu vydávania vedeckého časopisu našou inštitúciou – pôvodne 

pod názvom Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. Paneurópske právnické listy 

vychádzali aj v tomto kalendárnom roku elektronicky a boli publikované na webstránkach 

www.paneuropskepravnickelisty.sk. Napriek pandemickým opatreniam sa podarilo zachovať 

vopred naplánovaný publikačný kalendár a obe čísla nášho vedeckého časopisu vyšli riadne aj 

v roku 2021. 

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 2021 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 2021 študovalo na fakulte spolu 550 študentov.  

V prvom stupni - bakalárskom na fakulte študovalo 347 študentov, čo predstavuje 63% 

z celkového počtu študentov. Z toho bolo 165 denných študentov a 182 externých študentov. 

Z celkového počtu 347 študentov bolo 16 zahraničných v dennej forme a 18 zahraničných 

v externej forme, čo predstavuje celkovo viac ako 9,7% z počtu 347 študentov. V rámci 

bakalárskeho študijného programu na fakulte študovalo celkovo 307 študentov v študijnom 

programe právo. V rámci bakalárskeho študijného programu na fakulte študovalo celkovo 40 

študentov v študijnom programe medzinárodné vzťahy a diplomacia v dennej forme, z toho 

29 študentov realizuje štúdium v slovenskom jazyku a 11 študentov v anglickom jazyku. 
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V druhom stupni - magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 161 študentov, 

čo z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 29,2%. Z tohto počtu bolo 97 denných 

študentov a 64 externých študentov. Z celkového počtu 161 študentov bol zahraničný 1 v dennej 

forme a 10 zahraničných v externej forme, čo predstavuje celkovo viac ako 6,8% zo 161 

študentov. 

V treťom stupni - doktorandských študijných programoch na fakulte študovalo 42 

študentov, z toho 21 v dennej forme a 21 v externej forme, čo z celkového počtu 550 študentov 

predstavuje dovedna 7,6% študentov. 

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 práva 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 2020/2021 vyslala Fakulta práva PEVŠ na študijný pobyt 1 študenta. 

Naproti tomu na Fakultu práva PEVŠ prišlo 9 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/podmienky-

prijatia/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 (na základe rozhodnutia 

dekana sa až do odvolania od nej upúšťa). Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, 

že 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), životopis a doklad o 

zaplatení poplatku za podanie prihlášky. 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). Prijatie na štúdium sa realizuje nasledovnými spôsobmi: 

1) prijímanie na štúdium na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na základe podania e-prihlášky 

Dekan fakulty PEVŠ rozhoduje o prijatí uchádzača na štúdium, ak uchádzač v termíne 

určenom harmonogramom splní súčasne všetky formálne podmienky – podanie elektronickej 

prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za 

prijímacie konanie. 

2) 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 
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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 362 

uchádzačov, z toho 193 na dennú formu štúdia a 169 na externú formu štúdia. Z tohto počtu sa 

na štúdium zapísalo 132 študentov (z toho 54 denných, 78 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.  

Na magisterské štúdium podalo prihlášku 103 uchádzačov, z toho 65 denných a 38 

externých, všetci, ktorí splnili stanovené podmienky, boli prijatí a z tohto počtu sa zapísalo 69 z 

toho 54 denných a 15 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 

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. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, 

ktorú menuje dekan. 

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. 
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Na doktorandské štúdium si v roku 2021 podalo prihlášku celkovo 19 uchádzačov, z toho 12 

na dennú formu a 7 na externú formu štúdia. Je to o jedného uchádzača viac ako 

v predchádzajúcom roku. Podmienky splnilo a prijatých bolo 15 uchádzačov, z toho 10 na dennú 

formu a 5 na externú formu štúdia. V rámci študijného programu Trestné právo sa o štúdium 

uchádzali 6 denní a 4 externí uchádzači. Prijatí boli 6 denní a 3 externí uchádzači. V rámci 

študijného programu Občianske právo si prihlášku podal 1 denný a  2 externí uchádzači, prijatý 

bol 1 denný a jeden externý uchádzač. V rámci študijného programu Medzinárodné právo si 

prihlášku podali 3 denní a 1 externý uchádzač, prijatí boli 2 denní uchádzači. V rámci študijného 

programu Správne právo si prihlášku podali 2 denní uchádzači, ktorí boli prijatí na štúdium.  

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem riadne 

akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje vedomosti bez 

ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Všetky spôsoby ďalšieho 

vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup. Našim cieľom 

je radosť zo získania nových zručností a vedomostí, preto ponúkame kurzy ďalšieho vzdelávania, 

štúdium na Univerzite tretieho veku, či profesijný študijný program LL.M. 

Cieľom kurzov ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými 

poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť ich vedomosti o poznatky z niektorých príbuzných, 

prípadne nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných 

odvetviach práva. Vzdelávacie kurzy pre verejnosť ponúkajú možnosť zvyšovania a rozširovania 

znalostí a zručností tým, pre ktorých sa učenie nekončí získaním určitého vzdelania. Ponuka 

vzdelávacích programov a kurzov je určená širokej verejnosti, inštitúciám, podnikateľským 

subjektom, ako aj jednotlivcom, ktorí si chcú zvýšiť kompetencie a rozvíjať zručnosti v oblasti 

profesijného a osobnostného rastu. Záujemcovia majú možnosť výberu z aktuálnej ponuky 

vzdelávaní z oblasti informačných technológií, psychológie, manažmentu a práva. Fakulta práva 

pravidelne ponúka a realizuje množstvo atraktívnych odborne zameraných kurzov v rôznych 

oblastiach vzdelávania pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a to z rôznych špecifických 

oblastí. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a 

postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových 

kontaktov v oblasti profesijnej praxe. Kurzy v oblasti práva: okrem riadne akreditovaného 

vysokoškolského vzdelania, poskytujeme na PEVŠ aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a 

prezentácie, ktoré aj v rámci práva poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb 

tak v rámci teórie, ako aj praxe. Tieto vzdelávacie podujatia realizujeme prostredníctvom svojich 

pracovísk ďalšieho vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí. Termíny kurzov nie sú stanovené, 

prihlášky na kurzy sa prijímajú priebežne počas celého akademického roka. Do budúcna 

zvažujeme úpravu ponúkaných kurzov, v podobe vytvorenia viac prakticky a dopytovo 

orientovaných kurzov. Ponuka kurzov v oblasti práva obsahovala kurz z civilného práva 

procesného s názvom „Konania vo veciach osvojenia“ a kurz z trestného práva s názvom 

„Digitálna stopa v trestnom konaní“. Aktuálna ponuka kurzov ja zverejnená na webe 

(https://www.paneurouni.com/uchadzaci/dalsie-vzdelavanie/kurzy/).  

Kurzy profesijného študijného programu LL.M. ponúkame online alebo v sídle PEVŠ 

v Bratislave, prípadne vo Vysokých Tatrách, či v Brne. Právnické LL.M. štúdium je realizované 

lektormi zo sveta biznisu a práva v slovenskom a českom jazyku a vychádza z najlepšej 

anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval 

maximálnu hodnotu. Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z 

oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a 

zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, ktorí 

chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva 

v kontexte podnikania. Všeobecnou podmienkou na prijatie na štúdium je absolvovanie 

https://www.paneurouni.com/uchadzaci/dalsie-vzdelavanie/kurzy/
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predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 

5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení. 

V rámci ďalšieho vzdelávania Fakulta práva pokračovala v poskytovaní celoživotného 

vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku. Štúdium na Univerzite tretieho veku je 

formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči navštevujú prednášky všeobecného 

základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým odborne zameraným predmetom. Po 

ukončení štúdia je absolventom štúdia na slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní 

Univerzity tretieho veku. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani 

kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. Poslucháčmi Univerzity tretieho veku sa môžu 

stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné 

odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sa na Univerzite tretieho 

veku sa nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe prihlášky, ktorá je podávaná na tlačive 

zverejnenom na internete. Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo na 

štúdium v danom akademickom roku prijať prvých dvesto uchádzačov na základe toho v akom 

poradí boli doručené prihlášky. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta 

vyhradzuje právo neotvoriť program v danom akademickom roku. 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v roku 2021 otvárala tak siedmy ročník programu 

celoživotného vzdelávania, názov študijného programu je „Základy práva“. Študijný program je 

zameraný predovšetkým na medicínske právo, rodinné právo a právo realitného trhu. Cieľom 

programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva. 

Uvedený program je v 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 realizuje 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 jeden rok (dva 

semestre). Prednášky sa konajú v pracovných dňoch podľa rozvrhu stanoveného Fakultou práva 

PEVŠ na základe harmonogramu akademického roka. Poslaním Univerzity Tretieho Veku je 

prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie, vytvárať nový, vysokohodnotný 

životný program seniorov a prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, 

objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a 

spoločenského diania. Realizácia letného semestra štúdia na Univerzite tretieho veku však tiež 

bola poznačená pandémiou, a preto sa jednotlivé stretnutia presunuli na epidemiologicky 

priaznivejšie obdobie. 

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

Výskumná a tvorivá činnosť bola vykonávaná v súlade s Dlhodobým zámerom Paneurópskej 

vysokej školy na roky 2020 - 2026. Paneurópska vysoká škola buduje svoj status medzinárodne 

uznávanej vysokej školy poskytujúcej kvalitné vzdelávanie v perspektívnych študijných 

programoch, a tým zároveň posilňuje svoju prestíž na národnej úrovni. Jej cieľom je prispievať 

k rozvoju vedy a výskumu, a celkovo k sociálnemu a ekonomickému pokroku spoločnosti. 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 
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právnej praxe), pričom odborne, personálne a finančne náročné výskumné úlohy budú riešené 

spravidla takýmito tímami. 

V roku 2021 boli na Fakulte práva PEVŠ riešené nasledovné externé výskumné granty: 

1. Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej 

zefektívnenia (APVV-16-0521), zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. JUDr. Marcela 

Tittlová, LL.M., PhD. 

2. Účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie a Slovenskej 

republiky, (APVV-20-0567), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael 

Siman, PhD., D.E.A.. 

Na riešenie grantových úloh participovalo 12 tvorivých zamestnancov fakulty a 5 študenti 

doktorandského študijného programu. 

V roku 2021 boli na pôde FP PEVŠ organizované nasledovné konferencie: 

1. „Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“, ktorá sa uskutočnila 

dňa 22. októbra 2021 dištančnou formou pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave a Vysokej školy podnikání a práva. 

2. Medzinárodná vedecká konferencia „Budúcnosť práva – Právo budúcnosti“, ktorá sa 

uskutočnila dňa 16. decembra 2021 online pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave. Konferencia prebehla cez MS Teams v piatich paneloch = AJ, SJ, ČJ, 

NJ. Na uvedenej konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. 

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 2021 bolo v Akademickej knižnici zaregistrovaných celkom 106 

publikačných výstupov vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov Fakulty práva. 

Potešujúco vyznieva, že sa zvyšuje kvalita kategórií publikačných výstupov, oproti 

predchádzajúcemu roku, keď boli registrované 4 monografie, v roku 2021 to bolo až 7 vedeckých 

monografií. 

VI. Habilitačné konania a inauguračné konania  

V priebehu roka 2021 mala fakulta priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov v:  

- odbore habilitačného a inauguračného konania Správne právo,  

- 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 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, vnútornými predpismi Paneurópskej 

vysokej školy 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. 
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Dňa 7. septembra 2021 bolo začaté habilitačné konanie JUDr. Andreja Karpata, PhD. 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania  medzinárodné právo. Vedecká rada FP 

PEVŠ dňa 13. septembra 2021 prerokovala a súhlasila s vymenovaním habilitačnej komisie a 

oponentov v uvedenom konaní. 

Dňa 11. septembra 2020 bolo začaté inauguračné konanie doc. JUDr. Kataríny 

Chovancovej, PhD., LL.M., MCIArb, v odbore habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo. Vzhľadom na zistené nedostatky konanie bolo 

dňa 10. novembra 2020 prerušené a uchádzačka bola vyzvaná na odstránenie nedostatkov 

v podanej žiadosti. Vzhľadom na to, že sa uchádzačke nepodarilo odstrániť uvedené nedostatky, 

konanie bolo skončené dňa 10. novembra 2021 v zmysle § 5 ods. 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 

Dňa 25. mája 2021, bolo začaté inauguračné konanie doc. JUDr. Denisy Dulakovej 

Jakúbekovej, PhD. v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 

Občianske právo. Na rokovaní Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 

konaného dňa 10. júna 2021 bol prerokovaný a schválený návrh na vymenovanie komisie a 

oponentov. Dňa 13. septembra 2021 bola prednesená inauguračná prednáška doc. Dulakovej 

Jakúbekovej. Na základe odporúčacieho návrhu inauguračnej komisie Vedecká rada FP 

prerokovala a schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. Dulakovej 

Jakúbekovej, za profesorku v odbore Občianske právo. Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty 

práva Paneurópskej vysokej školy bola Vedeckou radou FP PEVŠ poverená predložiť návrh 

predsedovi Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy na ďalšie konanie. 

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. 2021 bolo na fakulte zamestnaných 28 tvorivých zamestnancov. Prepočítaný pomer 

bol 27,5 zamestnancov. 

Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov Fakulty práva. 

Viac ako polovicu akademických zamestnancov fakulty (60) tvoria riadni profesori a docenti a 

všetci akademickí zamestnanci majú vzdelanie najmenej 3. stupňa. 

V priebehu roka 2021 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra zamestnancov, docent Cepek bol dňa 

29. apríla 2021 vymenovaný prezidentkou SR za profesora v odbore správne právo. 

V roku 2021 bolo vyhlásených sedem výberových konaní na obsadenie funkčných miest 

profesorov, docentov a  odborných asistentov. Všetky vypísané miesta boli úspešne obsadené. 
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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 2021 vyplácané v období január až jún 2 študentom 

v priemernej výške 220 EUR/osoba; v období september až december 6 študentom. Celková 

suma sociálnych štipendií vyplatených študentom FP PEVS v roku 2021 bola 6.335,- 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 2021 bola na motivačné štipendiá pridelená suma: 14.254,- EUR. Z toho sa na 

štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností vyplatilo 12.834,- EUR a na štipendiá za 

vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa 

vyplatilo 1.420,- EUR. Priemerná výška motivačného štipendia bola 558,- EUR. Motivačné 

štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností sa v externej forme nevyplácajú. 

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, Centrom 

právnej pomoci, 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 
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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 rámci vzájomnej spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR  mali naši študenti možnosť absolvovať krátkodobé študentské stáže a možnosť 

oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov 

(v jednotlivých krajinách v zahraničí).  

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. Naďalej aj v uplynulom 

akademickom roku prebiehala intenzívna spolupráca, na základe nadviazaného memoranda s 

European Public Law Organization so sídlom v Aténach v Grécku. 

Z hľadiska zabezpečenia pedagogického procesu na Fakulte práva PEVŠ, bolo začatých 

viacero aktivít veľmi významne podporujúcich nové trendy vo vzdelávaní. V roku 2020, 

reagujúc na naliehavé problémy etiky právnických povolaní, Fakulta práva PEVŠ zahrnula 

Právnu etiku aj do výučby študentov. Od LS akademického roka 2020/2021 vyučujeme Právnu 

etiku aj prostredníctvom odborníkov z praxe, praktické prednášky a semináre so študentmi sú 

efektívnym prepojením teórie a praxe.  

V roku 2021 sme pokračovali v zabezpečovaní klinického a praktického vzdelávania 

v rámci predmetov 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. 

IX. Absolventi 

Fakulta udržiava vzťahy s jej absolventmi a neustále vytvára príležitosti na odborno-

spoločenské stretnutia a prehlbovanie väzieb s Alma mater a jej absolventmi a medzi 

absolventmi navzájom. Našim absolventom poskytujeme priestor na odbornú a vedeckú 

diskusiu, zabezpečujeme kontakt absolventov fakulty s jej zamestnancami aj so študentmi. 

Spolupráca s našimi absolventmi tvorí základný pilier kooperácie našej fakulty s právnou 

praxou, na základe činnosti ktorého chce fakulta nastavovať čoraz prakticky využiteľnejšie 

štúdium práva ako aj kvalitný aplikovaný vedecký výskum. 

Zamestnanosť a uplatniteľnosť našich absolventov sledujeme formou anonymných 

dotazníkov, ako aj pomocou prieskumov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky a ďalších nezávislých spoločností (napríklad Trexima, Republiková únia 

zamestnávateľov atď.).  

Na základe prieskumu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

priemerný počet dní potrebný na nájdenie si prvej práce na trvalý pracovný pomer pre našich 

absolventov bol 22 dní. 

Na základe prieskumu spoločnosti Trexima Fakulta práva PEVŠ je na 1. mieste spomedzi 

všetkých šiestich fakúlt práva a na deviatom mieste v absolútnom poradí všetkých fakúlt. 

Hodnotiacimi kritériami boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť 
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absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a spokojnosť so 

štúdiom.  

Fakulta v súčasnosti spolupracuje na založení Alumni klubu Paneurópskej vysokej školy. 

Plánovaný termín založenia tohto voľného združenia absolventov Paneurópskej vysokej školy 

je 1.2.2022. 

X. 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. 

Z hľadiska materiálneho zabezpečenia sa umožnilo pedagógom, aby napriek online výučbe 

využívali priestory školy a aby používali v rámci výučby notebooky s potrebným vybavením v 

prípade, ak im ich technické zázemie neumožňovalo zabezpečiť plnohodnotnú online výuku. 

Čo sa týka vedeckého pôsobenia, napriek kvantitatívnemu zníženiu osobných stretnutí, sa 

pedagógovia všetkých ústavov aktívne zapojili do výziev na predkladanie projektov, a to zatiaľ 

najmä na úrovni výziev z prostredia Slovenskej republiky. Uvedené je dôležité aj v súvislosti s 

plánovanými publikačnými výstupmi. 

XI. Rozvoj vysokej školy 

Rozvoj Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy sa aj v roku 2021 uskutočňoval v súlade s 

Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy 2020 – 2026 a v súlade s Dlhodobým 

zámerom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 2021 – 2026, a to predovšetkým s ohľadom 

na poslanie, víziu a hodnoty Paneurópskej vysokej školy. Táto výročná správa je obdobne ako 

minulý rok predkladaná za rok, ktorý bol zásadným spôsobom ovplyvnený pandémiou ochorenia 

COVID-19. Dôsledky tejto pandémie boli a sú citeľné aj v akademicko-výskumnej oblasti, ktorej 

rozvoj je podstatou rozvoja vysokej školy. Rozvoj Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je 

preto potrebné vnímať v dvoch rovinách a každú z nich v troch oblastiach, a to vo vzťahu 

k študentom, pedagógom i administratívnemu zázemiu. 

Prvá rovina sa týka rozvoja vysokej školy vo forme návratu a rozvoja tzv. normálu spred 

pandémie. Dodržiavajúc protipandemické opatrenia a rešpektujúc výhody online výuky 

v nevyhnutných prípadoch sa celá Paneurópska vysoká škola vrátane Fakulty práva snažila 

o výučbu v prezenčnej forme v čo najväčšom rozsahu. Uvedené súvisí s výsledkami 

uskutočnených výskumov, podľa ktorých ide o efektívnejšiu formu výučby z pohľadu študentov 

i pedagógov, pretože významnejším podielom prispieva k dosahovaniu cieľa vysokoškolského 

vzdelávania: k rozvoju harmonickej osobnosti, t. j. okrem vedomostí konzistentne reflektuje aj 

múdrosť, či dobro a tvorivosť študenta. Skúsenosti tiež potvrdili aj Fakulte práva, že tento cieľ 

je dosiahnuteľný účinnejšie pri osobnom kontakte pedagóga a študenta a ideálne v prostredí 

komunitnej spolupráce. Len návratom k podstate vecí je možné rásť, preto aj napriek pandémii 

Fakulta práva síce realizovala prevažnú časť výučby akademického roka 2020/2021 online, kedy 

sa potvrdil technologický rozvoj a pripravenosť Fakulty práva na túto formu výuky, no štátne 

skúšky aj podstatná časť výučby nasledujúceho akademického roka sa uskutočnila prezenčne, 

vždy rešpektujúc primeranosť prijatých opatrení. Toto vedomé rozhodnutie sústrediť sa na čo 

najefektívnejšie dosahovanie cieľa poskytovania vysokoškolského vzdelania vo všetkých 

stupňoch vysokoškolského štúdia, ako aj poskytovania priestoru pre tvorivú výskumnú činnosť 

smerovalo jednak k prevzatiu zodpovednosti a jednak k opätovnému zapáleniu iskry pre osobný 

i inštitucionálny rast, čo bolo dôležité aj ako vymedzenie sa voči všeobecnej spoločenskej únave 

z pandémie COVID-19. Aj takýmto spôsobom sa vytváral priestor pre fungovanie Fakulty práva 
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v pôvodnom zmysle universitas magistrorum et scholarium (jednota učiteľov a žiakov), kde 

prezenčnosť intenzívnejšie umožnila spoluprácu vo vzťahu k rozvoju kritického myslenia, úcty 

k pravidlám a profesionality, a to za aktívnej pomoci flexibilného a ústretového 

administratívneho aparátu. 

Druhá rovina rozvoja Fakulty práva sa v roku 2021 týkala potreby zosúlaďovania 

existujúcich procesov so štandardmi kvality prijatými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre 

vysoké školstvo, ako aj vytvárania ďalších procesov, ktoré bolo potrebné zriadiť vzhľadom na 

uvedené štandardy. Celý proces zosúlaďovania viedol predovšetkým vedenie a pedagógov 

k prehĺbeniu uchopenia konceptu kvality vzdelávania zameraného na študenta, na zaktívnenie 

jeho prístupu, a vo vedecko-výskumnej oblasti k intenzívnejšiemu reflektovaniu publikačných 

i výskumných možností, a to aj napriek okliešteným možnostiam kvôli pandémii ochorenia 

COVID-19. V tomto smerovaní je nevyhnutné pokračovať, a to nielen kvôli štandardom kvality, 

ale predovšetkým s ohľadom na osobný i inštitucionálny odborný rast. V tejto súvislosti je tiež 

potrebné zdôrazniť postupný návrat k dynamickej spolupráci v oblasti výmenných pobytov pre 

študentov i pedagógov. Rozvoj vysokej školy sa preto niesol v duchu zacielenia na víziu 

Paneurópskej vysokej školy a na čo najefektívnejšie dosahovanie tejto vízie v oblasti 

poskytovania kvalitného vzdelávania v perspektívnych študijných programoch a prispievania 

k rozvoju vedy a výskumu a celkovo k sociálnemu a ekonomickému pokroku spoločnosti. 

XII. Internacionalizácia a medzinárodné aktivity vysokej školy 

Fakulta práva neustále pracuje na zintenzívnení internacionalizácie, predovšetkým v snahe 

nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín východnej a južnej Európy či 

Ázie, pričom daná spolupráca by sa prejavovala v organizovaní spoločných vedeckých podujatí, 

výstupov a spoločných publikácií, ako aj výskumných projektov, či vzájomných študijných 

výmen pedagógov a študentov. Zároveň vnímame potrebu sa pokúsiť zvýšiť vedeckú spoluprácu 

s univerzitami z krajín západnej Európy a severnej Ameriky. 

V rámci internaciolnalizácie sme zorganizovali dve vedecké konferencie.  

1. „Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“, ktorá sa uskutočnila 

dňa 22. októbra 2021 dištančnou formou pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave a Vysokej školy podnikání a práva.  

2. Medzinárodná vedecká konferencia „Budúcnosť práva – Právo budúcnosti“, ktorá sa 

uskutočnila dňa 16. decembra 2021 online pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave. Konferencia prebehla cez MS Teams v piatich paneloch v rôznych 

jazykoch, za účasti významných akademikov zo šestnástich krajín. 

Naše snahy o internacionalizáciu sa prejavili v neposlednom rade v rozšírení ponuky 

predmetov vyučovaných v cudzom, nielen anglickom, ale aj napríklad v nemeckom a 

španielskom jazyku, čo napomohlo zvýšeniu konkurencieschopnosti Fakulty práva v európskom 

vysokoškolskom priestore. Priblížili sme sa zahraničným štandardom v ponuke takýchto 

predmetov, a taktiež sa zatraktívnila ich ponuka pre zahraničných študentov – vďaka zvýšeniu 

počtu a kvality týchto predmetov sa postupne zvyšuje počet zahraničných študentov, ktorí 

prejavujú záujem u nás študovať – primárne v odbore politické vedy. 

Dňa 7. októbra 2021 sa uskutočnil na našej fakulte online informačný workshop Erasmus 

days pre študentov našej fakulty, ktorí mali záujem o program Erasmus. Stretnutie malo uľahčiť 

študentom proces prihlasovania na program Erasmus. Študenti mali možnosť spýtať sa všetko, 

čo o Erasme chceli vedieť – o štúdiu, stážach, aktuálnej situácii a opatreniach v rámci šírenia 

COVID-19. 

V rámci programu Erasmus+ s programovými krajinami spolupracujeme s vyše 60 

inštitúciami takmer v každej európskej krajine a vytvárame tým priestor študentom Fakulty práva 
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zažiť jeden alebo dva nezabudnuteľné semestre v inej krajine na partnerskej vysokej škole. 

Umožňujeme im takto nielen zlepšenie jazykových schopností, ale aj osobnostný rozvoj, 

skúsenosť s iným vzdelávacím systémom, vybudovanie si kariérneho profilu a v neposlednom 

rade aj kultúrny zážitok a priateľstvá na celý život. 

V záujme vytvárania a podpory jednotného európskeho vysokoškolského priestoru boli na 

Fakulte práva PEVŠ zavedené tri stupne vysokoškolského štúdia vrátane kreditového systému, 

čo vytvára priestor a možnosti pre výraznejšie zapojenie našej fakulty do europeizácie 

vysokoškolského štúdia, a zároveň to výrazným spôsobom napomáha rozvoju mobility 

študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov. 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.  

Fakulta práva aj v 2021 sa snažila reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom priestore, 

najmä v oblastiach, ktoré prinášajú prospech poslucháčom, pedagogickým a vedeckým 

pracovníkom. Medzinárodné kontakty sme naďalej rozvíjali na základe bilaterálnych a 

multilaterálnych dohôd. Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj v roku 2021 

programy, ktoré majú význam v procese europeizácie a internacionalizácie výučby práva,, 

napríklad Program Erasmus+. Medzinárodné aktivity sa primárne zameriavali práve 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/medzinarodne-vztahy/partnerske-univerzity/fakulta-prava. 

Počet študentov vyslaných Fakultou práva PEVŠ do zahraničia v akademickom roku 2020/21 

v rámci programu Erasmus+ bol 1. V akademickom roku 2020/21 prišlo na Fakultu práva PEVŠ 

9 zahraničných študentov. 

Zámerom Erasmus+ učiteľskej mobility je výmena a umožnenie prednáškového pobytu tak 

našich pedagógov v zahraničí, ako aj prijatie tých zahraničných u nás. Mobilitu pedagógov 

v roku 2021 negatívne ovplyvnili reštriktívne opatrenia prijaté univerzitami na základe opatrení 

verejných autorít na Slovensku aj ostatných krajinách Európskej únie v súvislosti s rozšírením 

COVID-19. 

Medzi ďalšie medzinárodné aktivity Fakulty práva PEVŠ patrili: 

– Fakulta práva PEVŠ pokračovala v realizácii projektu Erasmus+ s partnerskými krajinami; 

– v dňoch 25. júna - 2. júla 2021 sa zúčastnili letnej školy v Pécsi dvaja študenti Fakulty práva 

PEVŠ. Letnú školu organizovala Pécská univerzita.  

– v dňoch 2. - 6. augusta 2021 sa zúčastnili letnej školy v Budapešti traja študenti Fakulty 

práva PEVŠ. Letnú školu organizoval Inštitút menšinového práva v Maďarsku. 

V roku 2021 takisto došlo k zvýšeniu pomeru zahraničných študentov, najmä vďaka 

anglickému študijnému programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Ide o jediný takýto 

program v Slovenskej republike, ktorý je jednak zameraný na kombináciu oblasti 

medzinárodných vzťahov a diplomacie v anglickom jazyku, a ktorý ďalej kladie dôraz aj na 

predmety z oblasti medzinárodného a európskeho práva. Na programe v rovine teoretickej 

výučby aj praktických skúseností participuje aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda 

Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, 
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PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe, patrí 

aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín 

Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii. Prepojenie teórie s praxou 

študent získa aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských 

štátnikov, či profesionálov s praxou pôsobiacich v diplomacii. Ambíciou tohto študijného 

programu v anglickom jazyku bolo jednak získať študentov zo zahraničia, jednak slovenským 

študentom poskytnúť možnosť vzdelávania v oblasti politických vied po anglicky, čo sa naplnilo 

v roku 2021.  

XIII. Systém kvality 

a) Manažment vysokej školy 

V roku 2021 bol na fakulte pripravený a schválený Dlhodobý zámer fakulty práva 

Paneurópskej vysokej školy 2021 – 2026, ktorý stanovil dlhodobú víziu fakulty, ktorou sú 

aktívni, odborne pripravení a charakterovo ukotvení absolventi, ktorých osobná i odborná 

integrita je zárukou ich ďalšieho pôsobenia v ktorejkoľvek oblasti rozvoja občianskej 

spoločnosti. Dlhodobý zámer stanovil okrem vízie fakulty aj jej hodnoty a poslanie a zámery 

v jednotlivých oblastiach pôsobenia fakulty. 

Rozvoj kvality fakulty sa po schválení dlhodobého zámeru uskutočňoval v súlade s ním a 

v súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy na roky 2020 – 2026. 

V hodnotenom období boli priebežne napĺňané zamýšľané opatrenia posilňujúce kvalitné 

pôsobenie fakulty v rozhodujúcich oblastiach, osobitne v oblasti vzdelávacej a v oblasti 

vedeckej. 

Systém zabezpečovania kvality sa v roku 2021 riadil smernicou rektora Paneurópskej 

vysokej školy č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole. 

Organizačné zabezpečenie systému zabezpečovania kvality na fakulte upravuje Organizačný 

poriadok Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy účinný od 1. januára 2021. Čl. 5 ods. 4 

Organizačného poriadku upravuje postavenie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, 

doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality, ktorý zodpovedá za úseky vedeckovýskumnej 

činnosti, doktorandského štúdia a vnútorného systému kvality. 

Na aktivitách fakulty v roku 2021, ktoré sa podpísali pod kvalitu fakulty, sa výrazne 

podpísali obmedzujúce opatrenia, ktoré boli prijímané v súvislosti so šírením pandémie 

ochorenia COVID-19. Obmedzujúce opatrenia nariaďované Úradom verejného zdravotníctva 

SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vedením Paneurópskej vysokej školy, 

ktoré zasahovali do riadneho fungovania fakulty a uskutočňovania jej aktivít, sa týkali v podstate 

celého roku 2021. 

Napriek tomu sa poradilo v roku 2021 zabezpečiť  

- úspešné pokračovanie vo vydávaní vlastného vedeckého časopisu fakulty – „Paneurópske 

právnické listy“ (zodpovedná doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.) 

- úspešné pokračovanie vedeckej konferencie „Budúcnosť práva – právo budúcnosti II“ 

online formou (zodpovedná PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.) 

V roku 2021 pokračovalo prerušenie programu vzdelávania pre seniorov (Univerzita tretieho 

veku). Po ukončení obmedzujúcim protipandemických opatrení sa predpokladá tiež obnovenie 

iných aktivít, ktoré boli úspešne rozbehnuté pred rokom 2020 (napr. Lawyers Networking 

Night).  
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b) Vzdelávanie 

Hodnotenie úrovne fakulty v oblasti vedy bolo vykonané Vedeckou radou fakulty dňa  

10. júna 2021. Vedecká rada fakulty v súlade so smernicou rektora Paneurópskej vysokej školy 

č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na 

Paneurópskej vysokej škole 

a) prerokovala správu o úrovni vzdelávacej činnosti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 

v  kalendárnom roku 2020, 

b)  vzala na vedomie správu o kvalite vzdelávania za rok 2020. 

 

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 so smernicou rektora 

Paneurópskej vysokej školy č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole sa na 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. 

Prieskum sa uskutočnil na začiatku zimného semestra akademického roku 2021/2022 

elektronickou formou bez možnosti spätnej identifikácie študentov, a to so zameraním na 

predchádzajúci akademický rok.  

Predmetom hodnotenia boli všetky predmety vyučované v letnom semestri akademického 

roku 2020/2021, 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). V prieskume sa študenti mali možnosť vyjadriť aj 

k akejkoľvek inej skutočnosti v rámci poskytovania vzdelávacej činnosti fakulty. 

Z celkového hlasovania vyplynulo, že: 

a) priemernú známku „A“ dosiahlo 89 % pedagógov 

b) priemernú známku „B“ dosiahlo 11 % pedagógov 

c) priemernú známku „C“ dosiahlo 0 % pedagógov 

d) priemernú známku „D“ dosiahlo 0 % pedagógov 

e) priemerná známka „E“ dosiahlo 0 % pedagógov 

f) priemerná známka „FX“ dosiahlo 0 % pedagógov. 

Závery hodnotenia kvality prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov boli prerokované  na 

zasadnutí kolégia dekanky 23. septembra 2021. O záveroch hodnotenia boli informovaní aj 

vedúci ústavov. 

 

Hospitačná činnosť 

Za 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 2021/2022. 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 zodpovednému 

prodekanovi. V zimnom semestri akademického roka bolo takto vykonaných 10 hospitácií. 

Výsledky hospitačnej činnosti boli prerokované na  kolégiu dekanky 11. novembra 2021. 
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Okrem pravidelného hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu cez vyššie 

uvedený nástroj (anketa) a hospitačnej činnosti sa spätná väzba a overovanie kvality na fakulte 

v roku 2021 realizovali napr. aj prostredníctvom nasledovných opatrení:  

 

a) pravidelné zasadania kolégia dekana s kontrolou plnenia úloh z predchádzajúcich 

zasadnutí, 

b) pravidelné zasadania Akademického senátu FP PEVŠ s kontrolou plnenia úloh  

z predchádzajúcich zasadnutí, 

c) pravidelné zasadania Vedeckej rady FP PEVŠ s kontrolou plnenia úloh  

z predchádzajúcich zasadnutí, 

d) online diskusia vedenia fakulty a jej súčastí so školiteľmi doktorandov a online diskusia 

vedenia fakulty a jej súčastí s doktorandmi, 

e) hodnotenie kvalitatívnej úrovne – vedomostí študentov prostredníctvom štatistických 

ukazovateľov (najmä úspešnosť na skúškach z jednotlivých predmetov) získavaných zo 

systému UIS. 

V bakalárskom štúdiu v dennej forme zanechalo štúdium 7,1 % študentov, 14,2 % študentov 

bolo vylúčených zo štúdia a 6,2 % študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. V bakalárskom 

štúdiu v externej forme zanechalo štúdium 8,1 % študentov, 9,2 % bolo vylúčených zo štúdia 

a 1,5 % prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Vážený študijný priemer v bakalárskom štúdiu 1,00 

– 1,50 dosiahlo 32,7 % študentov, 1,51 – 2,00 dosiahlo 36,5 % študentov a 2,01 a vyšší dosiahlo 

30,8 % študentov.  

V magisterskom štúdiu v dennej forme zanechalo štúdium 2,1 % študentov, 4,1 % študentov 

bolo vylúčených zo štúdia a 10,3 % študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. 

V magisterskom štúdiu v externej forme zanechalo štúdium 2,7 % študentov, 5,3 % bolo 

vylúčených zo štúdia a 10,6 % prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Vážený študijný priemer 

v bakalárskom štúdiu 1,00 – 1,50 dosiahlo 39 % študentov, 1,51 – 2,00 dosiahlo 39 % študentov 

a 2,01 a vyšší dosiahlo 22 % študentov.  

 

c) Tvorivá činnosť  

V oblasti vedy a výskumu sa fakulta v roku 2021 angažovala na domácej i zahraničnej 

úrovni. Fakulta zabezpečuje kvalitu a etiku vykonávaného výskumu a zvyšuje kvalitu 

výskumnej činnosti svojich zamestnancov.  

V organizačnej štruktúre fakulty aj v roku 2021 zahrávalo rozhodujúcu úlohu v oblasti 

tvorivej činnosti Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti, ktoré  je výkonným, 

administratívnym, koordinačným a metodickým pracoviskom fakulty. Zabezpečuje 

uskutočňovanie vedecko-výskumných, vedecko-teoretických, vedecko-popularizačných, 

vedecko-organizačných a ďalších tvorivých aktivít zamestnancov a študentov fakulty 

a vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce z pokynov dekana.  

Hodnotenie úrovne fakulty v oblasti vedy bolo vykonané Vedeckou radou fakulty dňa  

10. júna 2021. Vedecká rada fakulty v súlade so smernicou rektora Paneurópskej vysokej školy 

č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania  

na Paneurópskej vysokej škole prerokovala správu o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva 

Paneurópskej vysokej školy v kalendárnom roku 2020. 

 

d) Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán   

Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán do ovplyvňovania procesu 

vzdelávania, tvorivých a iných súvisiacich činností  fakulty s v roku 2021 sa dialo primárne 

účasťou zainteresovaných strán na zložení a činnosti orgánov fakulty, a to interných 
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zainteresovaných strán v akademickom senáte fakulty a externých zainteresovaných strán tiež 

vo vedeckej rade fakulty. 

Fakulta v roku 2021 v súlade s dlhodobým zámerom a v rámci možností daných 

pandemickou situáciou pokračovala v rozširovaní spolupráce s orgánmi verejnej správy, 

súdnictva a súkromným sektorom s cieľom využitia skúseností vo vzdelávacom procese. 

Rovnako v rámci možností pandemickej situácie pokračovali stáže a exkurzie pre študentov 

fakulty.  

XIV. Krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 

Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, 

ako aj poskytovanie priestoru pre tvorivú výskumnú činnosť prostredníctvom podpory rozvoja 

kritického myslenia bolo podstatným spôsobom ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19. 

Vďaka tomu, že sa výučba v zimnom semestri 2021/2022 začala prezenčnou formou, umožnilo 

sa tak minimálne študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia, aby nadviazali s vyučujúcimi 

vzťah, ktorý je dôležitý pre celkový pedagogický proces. Podstatou inovatívnosti bolo dôsledné 

reflektovanie nutnosti online výučby prostredníctvom aplikácie MS Teams. V online priestore 

sa veľmi rýchlo zorientovali tak študenti ako aj pedagógovia, ktorí začali využívať systém, ktorý 

na škole existoval už od roku 2013, no v praxi sa jeho použitie veľmi nereflektovalo. Pripravili 

sme školenia MS Teams pre pedagógov ako aj pre študentov. Z povinných a povinne voliteľných 

predmetov sme takisto pripravili videonahrávky v rozsahu 70% hodinovej dotácie predmetu, 

ktoré majú slúžiť ako doplnkový študijný materiál pre povinné a povinne voliteľné predmety.  

Používanie technologických vymožeností viedlo a vedie k zefektívneniu výučby vo vzťahu k jej 

sprístupneniu a dáva podnet na zváženie využívania týchto postupov aj po odznení pandémie v 

súlade s príslušnou akreditáciou. Zároveň však tak na strane pedagógov ako aj na strane 

absolútnej väčšiny študentov zaznieva, že virtuálne stretávanie nenahradí prezenčnú výučbu, 

preto bola a je aktuálna situácia realizovaná iba v nevyhnutnom meradle a primeraným 

spôsobom. To okrem iného znamená, že sa štátne skúšky v letnom semestri 2020/2021 

organizovali prezenčne a v súlade so zákonnými požiadavkami. 

Z hľadiska materiálneho zabezpečenia sa umožnilo pedagógom, aby napriek online výučbe 

využívali priestory školy a aby používali v rámci výučby notebooky s potrebným vybavením v 

prípade, ak im ich technické zázemie neumožňovalo zabezpečiť plnohodnotnú online výuku. 

Čo sa týka vedeckého pôsobenia, napriek kvantitatívnemu zníženiu osobných stretnutí, sa 

pedagógovia všetkých ústavov aktívne zapojili do výziev na predkladanie projektov, a to zatiaľ 

najmä na úrovni výziev z prostredia Slovenskej republiky. Uvedené je dôležité aj v súvislosti s 

plánovanými publikačnými výstupmi. 

Aj napriek krízovej situácie sa nám podarilo zorganizovať dve konferencie na pôde fakulty.  

1. „Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“, ktorá sa uskutočnila dňa 

22. októbra 2021 dištančnou formou pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 

v Bratislave a Vysokej školy podnikání a práva.  

2. Medzinárodná vedecká konferencia „Budúcnosť práva – Právo budúcnosti“, ktorá sa 

uskutočnila dňa 16. decembra 2021 online pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave. Konferencia prebehla cez MS Teams v piatich paneloch v rôznych 

jazykoch, za účasti významných akademikov zo šestnástich krajín. 

V súvislosti s krízovou situáciou sme zvýšili dôležitosť psychologického poradenstva. 

Akademická poradňa, ktorá ponúka psychologické poradenstvo a podporu všetkým študentom a 

študentkám PEVŠ, ktorí/ktoré prežívajú psychickú záťaž v súvislosti so štúdiom alebo náročnou 

životnou situáciou. Poradenstvo prebieha tvárou v tvár, online alebo ako emailová komunikácia. 



Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2021 

 32 

Naši študenti môžu osloviť môžete ľubovoľného poradcu/ľubovoľnú poradkyňu 

prostredníctvom školskej emailovej adresy.  

 

XV. Kontaktné údaje 

Adresa: 

Paneurópska vysoká škola 

Fakulta práva 

Tomášikova 20 

821 02 Bratislava 

 

Dekanka fakulty 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 

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 

XVI. Sumár (Executive summary) 

Primárnym cieľom našej fakulty je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vo 

všetkých troch stupňoch (bakalárske, magisterské a doktorandské), tvorivé vedecké bádanie a 

tvorivú umeleckú činnosť a následné získavanie, uplatňovanie a šírenie nových poznatkov v 

medzinárodnom meradle. Našimi základnými hodnotami sú kvalitné vzdelanie s dôrazom na 

rozvoj kritického myslenia, úcta k pravidlám, profesionalita, inovácia a pokrok, ktoré na jednej 

strane pomáhajú vytvárať v spoločnosti príležitosti pre jednotlivcov na ich ďalší rozvoj, ale aj 

zabezpečujú udržateľný rozvoj celej spoločnosti. V súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej 

vysokej školy sa prijali opatrenia na zvýšenie podielu zahraničných študentov na fakulte a takisto 

zvyšovanie konkurencieschopnosti našich študentov v medzinárodnom meradle. Za týmto 

účelom fakulta rozšírila podiel predmetov vyučovaných v cudzom jazyku a tým zatraktívnila 

výučbu pre zahraničných ale aj domácich uchádzačov. V dôsledku toho môžeme pozorovať 

zvýšenie motivácie záujemcov o štúdium a vytváranie podmienok na prijímanie najlepších 

uchádzačov o štúdium.  

V roku 2021 sa nám podarilo neustále skvalitňovať vzdelávanie na všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia poskytovaného Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy, zabezpečili 

sme prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou a rovnako sme zapájali uznávaných 

domácich aj zahraničných odborníkov z praxe v procese vzdelávania. 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 rok 2021 sme kládli osobitný dôraz na vedeckovýskumnú prácu vytváraním podmienok 

pre kvalifikačný rast našich pedagógov a takisto zapájaním študentov všetkých stupňov štúdia 

do vedecko-výskumných a umeleckých aktivít, rozvíjaním študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti, ktorá má mimoriadny význam pre vytipovanie nadaných študentov a využitie ich 

potenciálu pre rozvoj vedy a výskumu a umenia na našej fakulte.  

Prioritou fakulty v oblasti vedy a výskumu bolo získanie domácich aj európskych grantových 

programov podporujúcich vedecký výskum a vývoj. Preto sme systematicky monitorovali 
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zverejňované grantové podpory výskumu a vývoja, výsledkom čoho bol vysoký počet podaných 

grantových žiadostí. Vznikli tak špičkové riešiteľské tímy spoluprácou našich pedagógov 

a výskumníkov z iných právnických fakúlt. Fakulta práva spoločne s Fakultou psychológie 

podala žiadosť o grant v rámci APVV, teda vznikol priestor aj na vytvorenie grantovej žiadosti 

v interdisciplinárnej výskumnej téme. 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. 

Môžeme skonštatovať, že je potrebné uchovať snahu o rastúci kvantitatívny i kvalitatívny 

trend pri publikačnej činnosti. 

XVII. Prílohy 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch fakulty, ktoré nastali v príslušnom roku 

1. Organizačný poriadok Fakulty Práva PEVŠ – nadobudol účinnosť 1. januára 2021 

2. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku a rokovaciemu poriadku disciplinárnej komisie 

Fakulty práva PEVŠ – nadobúda účinnosť 27. mája 2021 

3. Dodatok č. 1 k Smernici dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium – účinnosť 1. septembra 

2021 


