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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. 
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 

Zloženie Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ(k 31.12.2022) 

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. doc. 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 
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11.  Bc. Eva Zabáková   
11. 10. 2021- 
10. 10.2025 

11. 10. 2021 Študent 

 
Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2022 

 

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

vykonával svoju činnosť v roku 2022  v súlade so zákonom o vysokých školách, ako aj 

v súlade s príslušnými internými dokumentmi školy, fakulty a vlastnými 

normatívnymi úpravami. Činnosť  Akademického senátu v kalendárnom roku 2022 

výrazným spôsobom ovplyvnili legislatívne zmeny zákona o vysokých školách,  

z ktorých vyplynulo zníženie kompetencií fakúlt a posilnenie postavenia vysokých 

škôl , čo sa odrazilo aj na znížení kompetencií akademických senátov  fakúlt vysokých 

škôl. Akademický senát pracoval v roku 2022 v plnom zložení, teda sedem zástupcov 

zamestnaneckej časti a štyria zástupcovia študentskej časti.  

 Činnosť Akademického senátu bola legitímna a legálna, pretože na 

prerokovaní agendy patriacej do jeho kompetencie, či už formou riadneho zasadnutia 

alebo formou obežníka per rollam ,  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 štvorčlenné predsedníctvo, zložené 

z predsedu, podpredsedu za zamestnaneckú časť, podpredsedníčky za študentskú 

časť a tajomníka Akademického senátu. Aktuálny  zoznam členov Akademického 

senátu Fakulty práva PEVŠ ku dňu 31.decembra 2022 je uvedený v priloženej tabuľke.   

Akademický senát v roku 2022 rokoval na jednom riadnom zasadnutí 

a v jednom prípade prerokoval predloženú problematiku formou obežníka per rollam,  

zaslaného elektronickou poštou. 

Prvé rokovanie Akademického senátu prebehlo 17. marca 2022 formou 

riadneho zasadnutia, teda prezenčným spôsobom, v rámci ktorého Akademický senát 

prerokoval a schválil Výročnú  správu o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2021 tak , 

ako ju predložila dekanka Fakulty práva.   

Druhé, a aj posledné, rokovanie Akademického senátu v roku 2022 sa 

uskutočnilo dňa 25. októbra 2022. Akademický senát  v tento deň prerokoval návrh 

Zásad prijímacieho konania Fakulty práva PEVŠ pre akademický rok 2023/2024 

formou obežníka (per rollam) , a tento aj schválil v predloženom znení.  
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Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 
 
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 

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.     Medzinárodné právo 

doc. 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. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.    Občianske právo 

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.     Trestné právo 

prof. PhDr. JUDr. Peter POTASCH, 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 2022 

Vedecká rada FP PEVŠ zasadala tri krát.  

Na prvom rokovaní 13. januára 2022 Vedecká rada prerokovala Kritériá na 

získanie titulu docent a Kritériá na získanie titulu profesor na Fakulte práva 

Paneurópskej vysokej školy, a v zmysle § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a  Kritérií 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte práva, v 

tajnom hlasovaní rozhodla udeliť vedecko-pedagogický titul „docent“ JUDr. Andrejovi 

Karpatovi, PhD. v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov Medzinárodné právo. 

Na rokovaní, ktoré sa konalo 12. mája 2022, Vedecká rada:  

- prerokovala Správu o úrovni vzdelávacej činnosti Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy v  kalendárnom roku 2021,  

- prerokovala Správu o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy v kalendárnom roku 2021, 

- vzala na vedomie Správu o kvalite vzdelávania na Fakulte práva Paneurópskej 

vysokej školy za rok 2021, 

- schválila návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych 

skúškach pre študijné programy, uskutočňované na fakulte, 

- schválila návrh školiteľov na doktorandské štúdium, uskutočňované na 

fakulte, 

- prerokovala Kritériá na získanie titulu docent a Kritériá na získanie titulu 

profesor v odbore odbor habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov medzinárodné vzťahy. 

Na ostatnom rokovaní v roku 2022, ktoré sa konalo 27. októbra 2022, Vedecká 

rada: 

- schválila Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej 

vysokej školy, 

- schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. PhDr. 

Květoňovi Holcrovi, DrSc., 

- schválila návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ (v skratke 

„Dr.h.c.“) JUDr. Petrovi Tomkovi, CSc., sudcovi Medzinárodného súdneho 

dvora, 

- schválila JUDr. Dalibora Vyhnálika, PhD. ako ďalšieho odborníka, ktorý má 

právo skúšať na štátnych skúškach, 
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- schválila PhDr. JUDr. Lillu Garayovú, PhD. za školiteľku pre doktorandské 

štúdium v študijnom programe Medzinárodné právo, 

- súhlasila s návrhom na vymenovanie inauguračnej komisie a oponentov vo 

vymenúvacom konaní za profesorku doc. JUDr. Kataríny Chovancovej, PhD., 

LL.M., MCIArb, v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov v odbore Medzinárodné právo , 

- vzala na vedomie informáciu o zosúladení vnútorného systému kvality 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, uskutočňovaných 

študijných programov a pravidiel uskutočňovania habilitačného konania a 

inauguračného konania. 
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Disciplinárna komisia pre študentov: 

Disciplinárna komisia FP PEVŠ (ďalej len DK FP PEVŠ) v roku 2022 z hľadiska 

personálneho obsadenia zasadala v nezmenenom zložení:  

predsedníčka:  

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M., marcela.tittlova@paneurouni.com,  

Členky zamestnaneckej časti:  

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD., tatiana.mahrova@paneurouni.com,  

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD., andrea.vitkoova@paneurouni.com,  

Členky študentskej časti:  

JUDr. Edita Filadelfiová, edita.filadelfiova@gmail.com,  

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD., romana.nj@gmail.com,  

Radoslava Vojteková, radkavojtekova@gmail.com,  

 

V súvislosti s personálnym obsadením, DK FP PEVŠ bola v roku 2022 plne 

funkčná, je uznášania schopná a v súvislosti s agendou, ktorá jej je zverená, sa  

z hľadiska personálneho nevyskytli žiadne problémy.  

Z hľadiska disciplinárnej agendy, v kalendárnom roku 2022 zasadala DK FP 

PEVŠ jedenkrát (v plnom obsadení) a to v súvislosti s podozrením z disciplinárneho 

previnenia v zmysle čl. v zmysle čl. 2 ods. 2 písm. d.) Disciplinárneho poriadku – 

podvod súvisiaci so štúdiom alebo vedeckou činnosťou – voči študentke Bc. Michaele 

Kohútovej, LL.M. (študentka II. ročníka magisterského stupňa štúdia, nar. 05.08.1986). 

Disciplinárne konanie bolo začaté dňa 20.09.2022 predsedníčkou DK FP PEVŠ na 

základe podnetu doručeného dňa 19.09.2022. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo na 

základe Oznámenia o začatí disciplinárneho konania a Predvolania disciplinárne 

obvinenej dňa 30.09.2022 o 9:00hod. v miestnosti 1,06 (Pojednávacia miestnosť), 2. 

posch., Tomášikova 20, 821 05 Bratislava, Slovensko. Na základe výsledkov 

hlasovania, DK FP PEVŠ uznala disciplinárne obvinenú vinnou zo spáchania 

disciplinárneho previnenia, ktoré sa jej kladie za vinu a rovnako tak na základe 

výsledkov hlasovania DK FP PEVŠ rozhodla, že dekanke FP PEVŠ doručí Návrh na 

uloženie disciplinárneho opatrenia podľa čl. 2 ods. 3 písm. a.) Disciplinárneho  

a Rokovacieho poriadku FP PEVŠ a to ,,pokarhanie“. Návrh zo dňa 30.09.2022 bol na 

dekanát FP PEVŠ doručený k č. k. DFP-78/2022. Disciplinárne konanie, ktoré bolo  

v roku 2022 začaté, bolo riadnym spôsobom v tomto roku ukončené.  

Iné disciplinárne konania začaté neboli a ku koncu kalendárneho roka 2022 

neboli predsedníčke DK FP PEVŠ doručené ani žiadne ďalšie návrhy na začatie 

disciplinárnych konaní v pôsobnosti DK FP PEVŠ. 
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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 aj začiatok roka 2022, vzdelávací proces  

a ďalšie naplánované činnosti výrazne ovplyvnila pandemická situácia. Počas prvej vlny 

koronavírusu bol zriadený Krízový štáb Paneurópskej vysokej školy. 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. Pedagógovia sa mohli zúčastniť školenia 

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, ktorá trvala do konca ZS AR 2021/2022.  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 2022, 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 situácii úspešne zrealizovať mobilitu, aj v dištančnej on-line forme (E-

learning, MS Teams a pod.). 

Na základe odporúčania krízového štábu PEVŠ rektor PEVŠ vydal vnútorný pokyn 

č. 2/2022, ktorý sa týkal opatrení PEVŠ počas skúškového obdobia ZS (1. až 3. stupeň), 

rigoróznych skúšok a skúškového obdobia v mesiaci január 2022 a dodržiavania 

protipandemických opatrení od 14.01.2022 do 31.01.2022. Vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu v ZS 2021/2022 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 
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programy a aplikácie. Učitelia mali možnosť vybrať si z rôznych dostupných 

elektronických možností, ktoré sú prehľadne zosumarizované na 

www.ucimenadialku.sk/komunikacia/. 

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 29/2022 z 12.01.2022, vyhlášok Úradu 

verejného zdravotníctva SR, vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. 

mesta Bratislava, školského semaforu verzia 1.8, účinného od 25.01.2022, rozhodnutia 

krízového štátu PEVŠ a pokynu rektora č. 4/2022 výučba počas letného semestra 

akademického roka 2021/2022 sa realizovala od 31.01.2022 prezenčnou metódou v 

režime OTP, ktorý sa kontroloval námatkovo. 

 V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 119/2022 z 23.02.2022, vyhlášok Úradu 

verejného zdravotníctva SR, vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. 

mesta Bratislava, a rozhodnutia krízového štátu PEVŠ, rektor PEVŠ vydal vnútorný pokyn 

č. 5/2022, ktorý sa týkal dodržiavania protipandemických opatrení od 01.03.2022, na 

základe ktorého od 01.03.2022 sa výučba zabezpečovala prezenčnou metódou v režime 

základ. Všetky osoby vstupujúce do priestorov PEVŠ museli mať prekryté horné dýchacie 

cesty respirátorom FFP2 a dodržiavať pokyny vydané PEVŠ. V platnosti ostali všetky 

protipandemické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. 

Od 21.04.2022 sa zrušila povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vyplývajúca 

z protipandemických opatrení vyhláškou č.32/2022 Úradom verejného zdravotníctva SR 

a zvyšok LS 2021/2022, ako aj ZS 2022/2023 prebiehal prezenčne.  

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. V ZS 

2022/2023 sme už však zaznamenali návrat k prezenčným aktivitám. 

Fakulta práva PEVŠ začala nový kalendárny rok verejnou online prednáškou s prof. 

Alexandrom Dulebom na tému Ukrajina, Rusko a my, a to 16. februára 2022 o 16.00 

prostredníctvom aplikácie MS Teams,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.  

Vo februári 2022 vyšiel zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – 

„Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“. Vysoká škola 

podnikání a práva, spoločne s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, 

zorganizovala v rámci každoročných vedeckých stretnutí medzinárodnú konferenciu pod 

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

online, dňa 22. októbra 2021. Hlavnú cieľovú skupinu tvorili pedagógovia a doktorandi 

práva, pôsobiaci na rôznych univerzitách v Slovenskej a Českej republike, ako aj právni 

experti a odborníci z úradov štátnej správy. Tematická oblasť konferencie bola zameraná 

na vývoj verejného práva v európskom priestore v 21. storočí ako aj ďalšie témy. Zborník 

z podujatia bol publikovaný online, dňa 20. februára 2022. 
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Dňa 24. februára 2022 bola ako akt podpory Ukrajiny zorganizovaná na pôde 

Paneurópskej vysokej školy streamovaná diskusia so študentmi i zamestnancami školy 

o situácii v tomto napadnutom štáte. Počas jej priebehu sa reflektovala aj dez/informačná 

vojna, ktorá aktuálne prebieha na celom svete. Diskusia sa začala 

bezpodmienečným odmietnutím agresie Ruskej federácie. Online záznam z diskusie bol 

zverejnený na webe fakulty.  

Zorganizovali sme prednášku s prof. JUDr. Daliborom Jílkom, CSc. s názvom 

Otázky azylového práva vo vzťahu k utečencom z Ukrajiny. Prednáška sa konala na 

Tomášikovej 20, v prednáškovej sále Odeon vo štvrtok 3. marca o 10:10. 

9. marca 2022 bol našim hosťom v sérii online prednášok s názvom „Na káve s...“  

generál Pavel Macko, ktorý sa venoval horúcej téme ukrajinsko-ruského konfliktu: 

Strategické dôsledky ruskej agresie voči Ukrajine. 

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

marcovú exkurziu, ktorú pre nich zorganizovala naša fakulta, v spolupráci so združením 

realitných profesionálov NARKS. Navštívili dve krásne slovenské mestá – Trnavu a Banskú 

Štiavnicu. V oboch obdivovali stavby – nové i tie historické. 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy organizovala výjazdový odber krvi, ktorý 

sa uskutočnil v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej ulici 20, dňa 04. apríla 2022. PEVŠ sa aj 

takýmto spôsobom zapájala do pomoci, ktorá sa v čase pandémie a vojnového konfliktu  

u našich susedov stáva nedostatkovou. 

Ďalšiu prednášku sme mali dňa 5. apríla 2022 o 11.00, s podpredsedníčkou 

Najvyššieho súdu SR – JUDr. Andreou Moravčíkovou, PhD. na tému Súdna etika.  

Tretia prednáška v roku 2022 v rámci sérii online stretnutí s názvom „Na káve s...“ 

sa konala 27. apríla 2022  o 14.00 prostredníctvom aplikácie MS Teams  

s JUDr. Marošom Šefčovičom, PhD., podpredsedom Európskej komisie pre 

medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, ktorý sa venoval téme: EÚ a Ukrajina v 

nových geopolitických súvislostiach. 

Slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci medzi významnou 

mimovládnou organizáciou ACEC a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy je ďalším 

významným krokom k prepojeniu medzi teóriou a praxou. K slávnostnému podpisu 

memoranda došlo 6.5.2022 podpisom zástupcov oboch inštitúcií – za ACEC- p. riaditeľka 

Mgr. Magdaléna Rothová a Mgr. Michaela Miháliková, za Fakultu práva PEVŠ, doc. JUDr. 

Katarína Šmigová, PhD., LL.M, dekanka,  JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD., prodekanka pre 

štúdium a medzinárodné vzťahy a doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.  Postupne realizujeme 

naše možnosti spolupráce a sme veľmi radi, že do portfólia partnerov dnešným dňom 

pribudla Asociácia pre kultúru a vzdelávanie. Študentom tak vieme sprostredkovať 

možnosti stáže vo významnej mimovládnej organizácii, ako aj zaujímavé prednášky ad hoc, 

ktoré im otvoria nové obzory o činnostiach a pracovných príležitostiach v mimovládnom 

sektore. V neposlednom rade im dávame príležitosť učiť sa väčšej tolerancii a rešpektu  

k rôznorodosti, ako aj k ľudským právam všeobecne“, konštatuje dekanka Fakulty práva 

PEVŠ. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna 
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organizácia, ktorá od r. 1999 realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj 

medzinárodných súvislostiach. 

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 11. mája 

2022. Študenti sa mohli dozvedieť ako to v advokácii reálne funguje a vypočuť si zaujímavé 

debaty.  

17.5.2022 vyšiel zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – Budúcnosť 

práva – právo budúcnosti II. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 

zorganizovala v rámci každoročných vedeckých stretnutí medzinárodnú vedeckú 

konferenciu pod názvom „Budúcnosť práva – právo budúcnosti“, ktorá sa konala online 

dňa 16. decembra 2021. Hlavnú cieľovú skupinu tvorili vedeckí pracovníci pôsobiaci na 

rôznych univerzitách v Slovenskej republike i v zahraničí, ako aj právni experti a odborníci 

z úradov štátnej správy. Celkovo možno konštatovať, že konferencia poskytla priestor na 

prezentovanie vybraných právnych otázok v rovine de lege lata a najmä vytvorila 

platformu pre formulovanie úvah pro futuro a ďalšie diskusie v rámci akademického 

prostredia. Zborník z konferencie obsahuje jedinečnú zbierku príspevkov, v ktorej sa 

široká skupina odborníkov z celého sveta podelí o svoje myšlienky o tom, ako si 

predstavujú budúcnosť práva. 

Medzinárodná konferencia a diskusia o rodinnom práve 2022 sa uskutočnila 

online 16. júna 2022 pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 

Podujatie bolo organizované v rámci Stredoeurópskej siete profesorov, ktorú koordinuje 

Univerzita v Miškolci - Stredoeurópska akadémia. 

Ďalšiu prednášku sme mali dňa 21. júna 2022 so sudcom Ústavného súdu SR, JUDr. 

Rastislavom Kaššákom, PhD. na tému „Právo na súkromie v digitálnej ére“. 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied 

(SSMP) Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Európske združenie 

študentov práva (ELSA) Košice s akademickou podporou právnických fakúlt Trnavskej 

univerzity a Paneurópskej vysokej školy zorganizovali VI. ročník Letnej školy 

medzinárodného práva, ktorá prvýkrát niesla meno Ivana Krna, bola zameraná na 

aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Letná škola bola tematicky rozdelená do 

jednotlivých blokov, ktoré sa zameriavali na špecifické okruhy medzinárodného práva 

v slovenskom, anglickom a českom jazyku. 

V auguste 2022 do portfólia PEVŠ pribudla nová publikácia. Pedagóg Fakulty práva 

PEVŠ, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Mgr. Tomáš Strážay, PhD. 

odpublikoval nový učebný text s názvom „Slovak-Hungarian Relations and the Issue of 

Nationalist Populism“. Publikácia sa venuje otázkam slovensko-maďarských vzťahov v 

rokoch 1993 až 2010. 

30. septembra 2022 sa uskutočnila na pôde našej fakulty Stredoeurópska 

doktorandská konferencia porovnávacieho práva - Rodina a iné koncepty v 21. storočí, 
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pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Toto podujatie bolo 

organizované v rámci Stredoeurópskej siete profesorov. 

7. októbra 2022 sa uskutočnila na pôde našej fakulty konferencia podporená 

Ministerstvom obrany SR s názvom Medzinárodné humanitárne právo v ozbrojených 

konfliktoch a v právnom poriadku Slovenskej republiky. 

Dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy vyhlásila súťaž v rámci 

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2022/2023 dňa 

21. októbra 2022. 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. 

Ďalšia prednáška v sérii „Na káve s...“ sa konala dňa 24. októbra 2022 o 14.00 hod  

s Grigorijom Mesežnikovom. Téma prednášky bola “Ruský svet: vojna alebo mier?”. 

Dňa 26. októbra 2022 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. 

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

novembrovú exkurziu v Banskej Štiavnici, ktorú pre nich zorganizovala naša fakulta 

v rámci predmetu Realitné právo.  

Udržiavanie výborných vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a vedením bolo našou 

prioritou aj v 2022. 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 7. novembra 2022. 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. 

Ďalšia novembrová prednáška v roku 2022 v rámci série diskusií „Na káve s…“ sa 

uskutočnila dňa 14. novembra 2022 o 15.00 hod. Hosťom bol JUDr. Daniel Bednár, PhD., 

generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky a 

člen Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, a témou „Má ozbrojený konflikt svoje 

pravidlá?“ 

V novembri navštívili Fakultu práva partnerskej Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), prodekanka Fakulty práva PEVŠ, JUDr. PhDr. Lilla Garayová, 

PhD. a doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. Na stretnutí boli prezentované zámery ďalšieho 

prehĺbenia spolupráce medzi PEVŠ a UPC nad rámec doterajšieho mobilitného 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. 
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Študenti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy mali možnosť v rámci stáže  

z predmetu Športové právo sa oboznámiť s priebehom prípravy verejného športového 

podujatia. Takýmto podujatím bolo v nedeľu 20.11.2022 prípravné futbalové stretnutie 

reprezentácie Slovenska a Čile. Na študentov počas dňa čakala prehliadka priestorov 

štadióna, diskusia s bezpečnostným manažérom SFZ a čerešničkou dňa bol zápas, ktorý bol 

zároveň rozlúčkou velikána – Mareka Hamšíka. 

Poslanci Európskeho parlamentu v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela vyhlásili 

medzinárodnú esejistickú súťaž na tému „Ako môže Európska únia prekonať energetickú 

krízu?“ V súčasnosti čelí Európska únia asi najväčšej energetickej kríze od svojho vzniku. 

Dodávky surovín z Ruska sú na historických minimách, vojna voči Ukrajine motivovala 

Európu k sankciám a tak musíme hľadať nové zdroje a riešenia. Študenti vysokých škôl  

z Českej a Slovenskej republiky sa mohli zapojiť úvahami o tom, k akým krokom by mali 

pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ alebo Európske inštitúcie, aby Európsky projekt úspešne 

zvládol túto výzvu. Má Európska únia k dispozícii dostatočné nástroje k zvládnutiu takejto 

krízy? Je možné vyvážiť náš komfort cenou života? Je riešením prechod na alternatívne 

udržateľné zdroje energie? Aké poučenia by si mohlo Európske spoločenstvo vziať z týchto 

udalostí? Do medzinárodnej esejistickej súťaže sa zapojilo 82 študentov zo Slovenska  

a Českej republiky a víťazom sa stal študent Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, 

Peter Alexander Sokol. 

5. decembra 2022 dekan Fakulty práva Opolskej univerzity Prof. Ucz. dr hab. Paweł 

Sobczyk a prodekanka Fakulty práva Paneurópskej univerzity JUDr. PhDr. Lilla Garayová, 

PhD. podpísali memorandum o spolupráci medzi fakultami.  

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 tak nadviazala 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 2022. 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

a) 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 2022 realizovali nasledovné študijné programy: 

- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Právo v študijnom 

odbore  30. Právo, 
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- 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 (do 31. augusta 2022), 

- 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. 

 

b) Údaje o študentoch 

K 31. októbru 2022 študovalo na fakulte spolu 515 študentov.  

V prvom stupni - bakalárskom na fakulte študovalo 316 študentov, čo predstavuje 

61% z celkového počtu študentov. Z toho bolo 171 denných študentov a 145 externých 

študentov. Z celkového počtu 316 študentov bolo 12 zahraničných v dennej forme a 13 

zahraničných v externej forme, čo predstavuje celkovo viac ako 7,9% z počtu 316 

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 37 študentov v študijnom programe medzinárodné vzťahy 

a diplomacia v dennej forme, z toho 32 študentov realizuje štúdium v slovenskom jazyku 

a 5 študentov v anglickom jazyku. 

V druhom stupni - magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 162 

študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 32,4%. Z tohto počtu bolo 

88 denných študentov a 74 externých študentov. Z celkového počtu 161 študentov boli 

zahraniční 2 v dennej forme a 7 zahraničných v externej forme, čo predstavuje celkovo viac 

ako 5,5% zo 162 študentov. 

V treťom stupni - doktorandských študijných programoch na fakulte študovalo 

37 študentov, z toho 16 v dennej forme a 21 v externej forme, čo z celkového počtu 515 

študentov predstavuje dovedna 7,1% študentov. 

 

c) 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 
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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 2021/2022 vyslala Fakulta práva PEVŠ na študijný pobyt 4 

študentov. Naproti tomu na Fakultu práva PEVŠ prišlo 20 študentov z partnerských 

vysokých škôl. 

 

d) Prijímacie konanie podľa študijných programov 

1. 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: 

i. 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. 

ii. 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 
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ďalšie dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy. Súčasne so žiadosťou o 

prestup môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej 

fakulte práva (právnickej fakulte) a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na 

základe uznaných skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy. 

Prihlášku na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ v uplynulom roku podalo 

381 uchádzačov, z toho 244 na dennú formu štúdia a 137 na externú formu štúdia. Z tohto 

počtu sa na štúdium zapísalo 139 študentov (z toho 87 denných, 52 externých).  

2. 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 108 uchádzačov, z toho 61 denných a 47 

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

70 z toho 38 denných a 32 externých. 

3. 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. 
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Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred 

prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako 

aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky 

dizertačnej práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti 

uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom 

doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium 

spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka. 

Na doktorandské štúdium si v roku 2022 podalo prihlášku celkovo 9 uchádzačov, 

z toho 5 na dennú formu a 4 na externú formu štúdia.  

 

e) Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

Fakultu práva každoročne absolvuje vo všetkých formách štúdia väčší počet 

študentov než počet študentov, ktorí riadne postúpili do končiaceho ročníka. Je to 

spôsobené tým, že v končiacich ročníkoch sa sústreďujú študenti opakujúci posledný rok 

štúdia, študenti, zapísaní na štúdium po ukončení doby prerušenia štúdia a podobne. 

Počet absolventov v roku 2022 bol 131, z toho 69 v bakalárskom stupni, 54 

v magisterskom stupni, 8 v doktorandskom stupni. 

 

f) Údaje ohľadom odoberania vysokoškolských titulov a neplatnosti štátnej a 

rigoróznej skúšky alebo jej časti  

Od 1. januára 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 410/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Uvedená právna úprava doplnila § 108f až § 108k, § 108ak a ďalšie 

ustanovenia zákona o vysokých školách upravujúce konanie o vyhlásení neplatnosti 

štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, 

odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, návrh na 

odvolanie profesora (ďalej len „konanie o odňatí titulu“) a vzdanie sa akademického titulu. 

Konanie o odňatí titulu môže byť začaté len voči osobe, ktorá získala vysokoškolské 

vzdelanie príslušného stupňa alebo ktorej bol udelený príslušný vedecko-pedagogický titul 

alebo umelecko-pedagogický titul po nadobudnutí účinnosti tejto právnej úpravy, teda po 

1. januári 2021 vrátane. 

V roku 2022 nebolo na FP PEVŠ vedené žiadne konanie o odňatí titulu, rektorovi 

nebol podaný žiadny odôvodnený návrh na začatie konania o odňatí titulu ani žiadna osoba 

nedoručila písomné oznámenie o vzdaní sa akademického titulu, vedecko-pedagogického 

titulu alebo umelecko-pedagogického titulu. 
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g) Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 

medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 

umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 

 

FP PEVŠ umožňuje svojim študentom reprezentovať univerzitu na národnej aj 

medzinárodnej úrovni, najmä na odborných súťažiach organizovaných inštitúciami, ktoré 

súvisia s profesijným profilom študijných programov univerzity. Účasť a úspešnosť 

študentov v súťažiach je jednou z najefektívnejších foriem propagácie kvality 

poskytovaného vzdelávania v odbornej a profesijnej komunite.  

Poslanci Európskeho parlamentu v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela vyhlásili 

medzinárodnú esejistickú súťaž na tému „Ako môže Európska únia prekonať energetickú 

krízu?“ V súčasnosti čelí Európska únia asi najväčšej energetickej kríze od svojho vzniku. 

Dodávky surovín z Ruska sú na historických minimách, vojna voči Ukrajine motivovala 

Európu k sankciám a tak musíme hľadať nové zdroje a riešenia. Študenti vysokých škôl z 

Českej a Slovenskej republiky sa mohli zapojiť úvahami o tom, k akým krokom by mali 

pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ alebo Európske inštitúcie, aby Európsky projekt úspešne 

zvládol túto výzvu. Má Európska únia k dispozícii dostatočné nástroje k zvládnutiu takejto 

krízy? Je možné vyvážiť náš komfort cenou života? Je riešením prechod na alternatívne 

udržateľné zdroje energie? Aké poučenia by si mohlo Európske spoločenstvo vziať z týchto 

udalostí? Do medzinárodnej esejistickej súťaže sa zapojilo 82 študentov zo Slovenska a 

Českej republiky a víťazom sa stal študent Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Peter 

Alexander Sokol. 

Špecifickou možnosťou reprezentácie univerzity sú národné alebo medzinárodné 

študentské vedecké konferencie, ktoré sú zamerané hlavne na prezentáciu študentskej 

vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOČ). Fakultu reprezentovala jedna študentka 

v rámci ŠVOČ. Treba však zdôrazniť, že pandémia COVID-19 mala veľmi nepriaznivý vplyv 

aj v tejto oblasti, čo potvrdzujú aj nižšie počty získaných ocenení študentov FP PEVŠ na 

národnej aj medzinárodnej úrovni v porovnaní s akademickými rokmi pred pandémiou 

COVID-19. 

 

h) Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Ocenenia študentov v rámci FP PEVŠ sú spravidla spojené s priznaním štipendia 

v súlade so Štipendijným poriadkom PEVŠ v platnom znení. Počet študentov, ktorí získali 

niektoré z ocenení, v rámci toho aj ocenení rektora, resp. dekana v roku 2022 predstavoval 

26.  

 

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 
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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. a LL.B. 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 predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na 

bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 5 rokov praxe, prípadne po 

individuálnom posúdení. 

https://www.paneurouni.com/uchadzaci/dalsie-vzdelavanie/kurzy/
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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 2022 otvárala tak ôsmy 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 už prebiehala prezenčne.  

Spokojnosť frekventantov s realizáciou a zabezpečením vzdelávacích programov sa 

väčšinou zisťovala pomocou anonymných dotazníkov, z ktorých bola zrejmá spokojnosť 

tak s personálnym zabezpečením, s materiálnym zabezpečením a v prípade online 

vzdelávania aj s kvalitou dištančného vzdelávania na FP PEVŠ. 
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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 právnej praxe), pričom odborne, personálne a 
finančne náročné výskumné úlohy budú riešené spravidla takýmito tímami. 

V roku 2022 boli na Fakulte práva PEVŠ riešené nasledovné externé výskumné granty: 

1. 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. 

2. Dopady pandémie Covid-19 na právny poriadok Slovenskej republiky VEGA, 
(1/0587/22), zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 

Na riešenie grantových úloh participovalo 11 tvorivých zamestnancov fakulty. 

Fakulte práva v roku 2022 bol schválený aj ďalší projekt VEGA - Náhrada nemajetkovej 
ujmy súvisiacej s pandémiou koronavírusu Covid - 19   (1/0324/22), zodpovedný riešiteľ 
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.. Vzhľadom na to, že VEGA na riešenie uvedeného grantu 
nepridelila finančné prostriedky s odôvodnením, že „Ide o riešené projekty zo súkromných 
VŠ bez poskytnutia dotácií z MŠVVaŠ SR.“, v jeho riešení sa nepokračuje, z dôvodu 
nezabezpečeného finančného krytia. 

Okrem riešených grantov, boli podané ďalšie dve žiadosti o poskytnutie grantu na 
riešenie vedecko výskumných úloh: 

1. Možnosti a limity zodpovednosti verejných činiteľov, (APVV-22-0156), 
zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 

2. Umelá inteligencia v právnom a etickom kontexte, (APVV-22-0039), 
zodpovedná riešiteľka doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. 

V roku 2022 boli na pôde FP PEVŠ organizované nasledovné konferencie: 

1. International Family Law Conference and Debate 2022 – 16. jún 2022. Toto 
podujatie bolo organizované v rámci Stredoeurópskej siete profesorov, ktorú 
koordinuje Univerzita v Miškolci – Stredoeurópska akadémia.  

Bližšie: https://www.paneurouni.com/aktuality-prava/familylaw/ 

2. Central European Doctoral Conference of Comparative Law – 30. september 2022 
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Bližšie: https://www.paneurouni.com/aktuality-prava/doctoral-conference/  

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 2022 bolo v Akademickej knižnici zaregistrovaných 
celkom 113 publikačných výstupov vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov 
Fakulty práva. 
 

VI. Habilitačné konania a inauguračné konania  

 
V priebehu roka 2022 mala fakulta priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov v:  
- odbore habilitačného a inauguračného konania Trestné právo, 
- odbore habilitačného a inauguračného konania Medzinárodné právo,  
- odbore habilitačného a inauguračného konania Občianske právo, 
-  odbore habilitačného a inauguračného konania Správne právo (do 31. 8. 2022).  
 

Habilitačné konanie a konanie o vymenovaní za profesora sa uskutočňujú 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. 

Dňa 1. marca 2022 bolo úspešne ukončené habilitačné konanie JUDr. Andreja 
Karpata, PhD. vymenovaním za docenta v odbore habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo. 

Dňa 23. marca 2022 bola ukončená univerzitná časť inauguračného konania doc. JUDr. 
Denisy Dulakovej Jakúbekovej, PhD. odbore habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov Občianske právo. Vedecká rada PEVŠ schválila návrh na 
vymenovanie za profesorku a návrh bol s príslušnými prílohami predložený na MŠVVaŠ 
SR.  

Dňa 24. októbra 2022 bolo začaté inauguračné konanie doc. JUDr. Kataríny 
Chovancovej, PhD., LL.M., MCIArb, odbore habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo. Vedecká rada FP PEVŠ na svojom riadnom 
zasadnutí 27. októbra 2022 súhlasila s návrhom na vymenovanie inauguračnej komisie 
a oponentov, od ktorých boli vyžiadané oponentské posudky.  
 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

Početný stav a štruktúra zamestnancov fakulty korešponduje s koncepciou jej 
personálneho budovania, zabezpečuje vysoko kvalifikovanú výučbu vo všetkých stupňoch 
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a formách štúdia a taktiež vytvára vhodné predpoklady pre uskutočňovanie vedeckej 
(osobitne výskumnej a publikačnej) práce. 

K 31. 12. 2022 bolo na fakulte zamestnaných 28 tvorivých zamestnancov. Prepočítaný 
pomer bol 26,9 zamestnancov. 

Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov Fakulty 
práva. Skoro 3/4 akademických zamestnancov fakulty (74%) tvoria riadni profesori a 
docenti a všetci akademickí zamestnanci majú vzdelanie najmenej 3. stupňa. 

V priebehu roka 2022 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra zamestnancov, JUDr. Karpat bol 
dňa 1. marca 2022 vymenovaný za docenta v odbore Medzinárodné právo.- 

V roku 2022 bolo vyhlásených 18 výberových konaní na obsadenie funkčných miest 
profesorov, docentov a  odborných asistentov. Všetky vypísané miesta boli úspešne 
obsadené. 

 

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 2022 vyplácané v období január až jún 5 študentom 
v priemernej výške 220 EUR/osoba; v období september až december 7 študentom. 
Celková suma sociálnych štipendií vyplatených študentom FP PEVS v roku 2022 
bola 10.730,- 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, 
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d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

V roku 2022 bola na motivačné štipendiá pridelená suma: 14.638,- EUR. Z toho sa na 
štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností vyplatilo 13.179,- EUR a na štipendiá 
za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej 
činnosti sa vyplatilo 1.459,- EUR. Priemerná výška motivačného štipendia bola 563,- 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 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. 

V roku 2022 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. 
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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 absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do 
budúcnosti a spokojnosť so štúdiom.  

Dňa 1.2.2022 bol na škole založený absolventský Alumni klub Paneurópskej vysokej 
školy. 
 

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 PEVŠ sa aj v roku 2022 uskutočňoval v súlade s Dlhodobým 
zámerom Paneurópskej vysokej školy 2020 – 2026; na celý proces mala vplyv skutočnosť, 
že Fakulta práva PEVŠ spolu s ostatnými fakultami k 31. augustu 2022 zosúladila svoje 
študijné programy so štandardmi kvality a ku koncu roka poslala správu o tomto 
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zosúladení. Priebeh celého uvedeného procesu napomohol identifikácii oblastí, ktoré boli 
pre Fakultu práva PEVŠ príležitosťou pre jej rozvoj, šlo predovšetkým o jej 
internacionalizáciu a zintenzívnenie networkingu najmä študentov a absolventov. 

Začiatok kalendárneho roka 2022 a teda začiatok letného semestra 2021/22 bol ešte 
ovplyvnený koronakrízou a bolo nutné uznať, že šlo o obdobie minimalizácie osobného 
kontaktu, ktorý bolo po skončení pandémie COVID-19 potrebné vedome obnovovať, a to 
osobitne so zreteľom na skutočnosť, že naša vysoká škola je známa individuálnym 
prístupom k študentom, o ktorý sa v najvyššej možnej miere snažila aj počas pandémie. 
Ukončenie pandémie koronavírusu tak znamenalo možnosť nielen zintenzívnenia 
osobného kontaktu medzi pedagógom a študentom, ale aj rozvoj networkingu medzi 
študentmi a tiež medzi školou a absolventmi. Príkladom rozvoja tohto aspektu 
vysokoškolského vzdelávania boli aj aktivity súvisiace s reakciou na ruskú agresiu na 
Ukrajine. 

Študijné programy, ktoré ponúka Fakulta práva PEVŠ spĺňajú štandardy kvality a hoci 
v prípade študijného programu právo ide o program, ktorý v porovnateľnom obsahu a 
rozsahu ponúkajú aj iné právnické fakulty, v prípade študijného programu medzinárodné 
vzťahy a diplomacia ide o jedinečný študijný program, ktorý je špecifický svojím 
zameraním i jazykovou mutáciou. Vzhľadom na uvedené sa jednou z oblastí rozvoja 
vysokej školy stal rozvoj a zefektívnenie informovania o možnostiach štúdia programu, 
ktorý ponúka a prehlbuje poznatky aj prostredníctvom výmenných pobytov a odborných 
stáží študentov v osobitej oblasti zamerania. V konečnom dôsledku sa rozvoj vo vzťahu k 
tomuto študijnému programu prejavil aj v rozvoji študijného programu právo, kedy sa 
opätovne uzatvárali memorandá o spolupráci a vykonávacie protokoly umožňujúce 
študentom rozvíjať svoj potenciál aj prostredníctvom odborných stáží. Obdobne sa 
zintenzívnila aj účasť odborníkov priamo v procese vzdelávania. 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa týka rozvoj Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, je 
internacionalizácia jej vedeckého výskumu, a to tak na inštitucionálnej ako aj odbornej 
rovine akademických pracovníkov. V súvislosti s ukončením pandémie COVID-19 bolo 
nevyhnutné sústrediť sa na obnovené možnosti spolupráce aj na medzinárodnej úrovni, 
ktorá bola a je osobitne v tomto období výnimočne otvorená kvôli snahám zintenzívniť 
spoluprácu a dosiahnuť predcovidovú úroveň intenzity výmeny a šírenia vedeckých 
poznatkov. Na túto oblasť rozvoja Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy bolo možné 
naviazať aj rozvoj jej materiálneho vybavenia. 

V roku 2022 sa identifikovalo veľa príležitostí, ktoré umožnili rozvoj Fakulty práva 
Paneurópskej vysokej školy. V tejto výročnej správe sa konkretizovali tie z nich, na ktoré 
sa sústredila pozornosť s cieľom konkrétneho vymedzenia možností tak osobného rastu 
akademických pracovníkov a študentov či absolventov ako aj inštitucionálneho rastu 
potvrdením renomé a šírením dobrého mena Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. 

 

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 
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pokúsiť zvýšiť vedeckú spoluprácu s univerzitami z krajín západnej Európy a severnej 
Ameriky. 

V rámci internacionalizácie sme zorganizovali dve vedecké konferencie.  

1. Medzinárodná konferencia a diskusia o rodinnom práve 2022 sa uskutočnila online 16. 
júna 2022 pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 
Podujatie bolo organizované v rámci Stredoeurópskej siete profesorov, ktorú 
koordinuje Univerzita v Miškolci - Stredoeurópska akadémia. 

2. Medzinárodná vedecká konferencia - 30. septembra 2022 sa uskutočnila na pôde našej 
fakulty Stredoeurópska doktorandská konferencia porovnávacieho práva - Rodina a iné 
koncepty v 21. storočí, pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v 
Bratislave. Toto podujatie bolo organizované v rámci Stredoeurópskej siete profesorov. 

Naše snahy o internacionalizáciu sa prejavili v neposlednom rade v rozšírení ponuky 
predmetov vyučovaných v cudzom, nielen anglickom, ale aj napríklad v nemeckom, 
francúzskom 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 26. októbra 2022 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 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 2022 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 
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bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli 
aj v roku 2022 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 
2021/22 v rámci programu Erasmus+ bol 4. V akademickom roku 2021/22 prišlo na 
Fakultu práva PEVŠ 20 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 začiatkom roka 2022 negatívne ovplyvnili reštriktívne opatrenia prijaté 
univerzitami na základe opatrení verejných autorít na Slovensku aj ostatných krajinách 
Európskej únie v súvislosti s rozšírením COVID-19, v roku 2022 absolvovali zahraničnú 
mobilitu 4 pedagógovia. 

Medzi ďalšie medzinárodné aktivity Fakulty práva PEVŠ patrili: 

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

– v dňoch 22. mája - 29. mája 2022 sa zúčastnili letnej školy v Pécsi štyria študenti 
Fakulty práva PEVŠ. Letnú školu organizovala Pécská univerzita.  

– v dňoch 1. - 5. augusta 2022 sa zúčastnili letnej školy v Budapešti traja študenti Fakulty 
práva PEVŠ. Letnú školu organizoval Inštitút menšinového práva v Maďarsku. 

Internacionalizácia fakulty prebieha aj 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, 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 2022.  

 

XIII. Systém kvality 

a) Manažment vysokej školy 

V roku 2022 sa rozvoj fakulty riadil dokumentom „Dlhodobý zámer fakulty práva 
Paneurópskej vysokej školy 2021 – 2026“, ktorý stanovil dlhodobú víziu fakulty, ktorou sú 
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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 tiež uskutočňoval 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 2022 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. 

V roku 2022 sa podarilo zabezpečiť  
- úspešné pokračovanie vydávania vlastného vedeckého časopisu fakulty – 

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

- on line prednášku sudcu Ústavného súdu SR a pedagóga fakulty, JUDr. Rastislava 
Kaššáka, PhD. na tému „Právo na súkromie v digitálnej ére“, dňa 22. júna 2022 o 
15.00 

- úspešné pokračovanie projektu stretnutí s osobnosťami „Na káve s ...“ 
(zodpovedná PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.) 

 
b) Vzdelávanie 

Hodnotenie úrovne fakulty v oblasti vedy bolo vykonané Vedeckou radou fakulty dňa 
12. mája 2022. 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 2021, 

b)  vzala na vedomie Správu o kvalite vzdelávania za rok 2021. 
 
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 v roku 2022 
uskutočnila anketa kvality výučby, zameraná na skladbu predmetov, zaradených 
do jednotlivých stupňov štúdia, ako aj na kvalitu vedenia prednášok a seminárov 
jednotlivými pedagógmi fakulty a kvalitu ostatých služieb. 
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Prieskum sa uskutočnil na začiatku zimného semestra akademického roku 2022/2023 
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 2021/2022, 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 86 % pedagógov 
b) priemernú známku „B“ dosiahlo 14 % 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. 
 
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 letnom semestri akademického roka 
2021/2022 a zimnom semestri akademického roka 2022/2023. 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 letnom semestri bolo takto vykonaných  
8 hospitácií a v zimnom semestri bolo takto vykonaných 8 hospitácií. Výsledky hospitačnej 
činnosti boli prerokované v kolégiu dekanky. 

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 2022 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) 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 5,2 % študentov, 10,5 % 
študentov bolo vylúčených zo štúdia a 4,1 % študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. 
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V bakalárskom štúdiu v externej forme zanechalo štúdium 11,6 % študentov, 23,6 % bolo 
vylúčených zo štúdia a 3,0 % prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Vážený študijný priemer 
v bakalárskom štúdiu 1,00 – 1,50 dosiahlo 28,1 % študentov, 1,51 – 2,00 dosiahlo 32,6 % 
študentov a 2,01 a vyšší dosiahlo 39,3 % študentov.  

 V magisterskom štúdiu v dennej forme zanechalo štúdium 2,0 % študentov, 5,1 % 
študentov bolo vylúčených zo štúdia a 5,1 % študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. 
V magisterskom štúdiu v externej forme zanechalo štúdium 6,0 % študentov, 7,6 % bolo 
vylúčených zo štúdia a 16,7 % prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Vážený študijný 
priemer v bakalárskom štúdiu 1,00 – 1,50 dosiahlo 27,4 % študentov, 1,51 – 2,00 dosiahlo 
43,3 % študentov a 2,01 a vyšší dosiahlo 29,3 % študentov.  

 
c) Tvorivá činnosť  

V oblasti vedy a výskumu sa fakulta v roku 2022 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 2022 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 
12. mája 2022. 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 2021. 

 
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 2022 dialo primárne 
účasťou zainteresovaných strán na zložení a činnosti orgánov fakulty, a to interných 
zainteresovaných strán v akademickom senáte fakulty a externých zainteresovaných strán 
vo Vedeckej rade fakulty. 

Fakulta v roku 2022 v súlade s dlhodobým zámerom a v rámci možností daných 
pandemickou situáciu pokračovala v rozširovaní spolupráce s orgánmi verejnej správy, 
súdnictva a súkromným sektorom s cieľom využitia skúseností vo vzdelávacom procese. 
Študenti zamerania „Realitné právo“ navštívili Banskú Štiavnicu. 

 

XIV. Krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 

Fakulta práva PEVŠ vykonávala vzdelávacie činnosti v súlade s platným COVID 
automatom. Prezenčná výučba sa uskutočňovala v zmysle opatrení, ktoré zodpovedali 
aktuálnemu vývoju epidemickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu.  

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 
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prijať mnohé opatrenia súvisiace so zabezpečením ochrany zdravia študentov i 
zamestnancov fakulty. Preto aj začiatok roka 2022, vzdelávací proces a ďalšie naplánované 
činnosti výrazne ovplyvnila pandemická situácia. Počas prvej vlny koronavírusu bol 
zriadený Krízový štáb Paneurópskej vysokej školy. 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. 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, ktorá trvala do konca ZS AR 
2021/2022.  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 2022, 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 situácii úspešne 
zrealizovať mobilitu, aj v dištančnej on-line forme (E-learning, MS Teams a pod.). 

Na základe odporúčania krízového štábu PEVŠ rektor PEVŠ vydal vnútorný pokyn  
č. 2/2022, ktorý sa týkal opatrení PEVŠ počas skúškového obdobia ZS (1. až 3. stupeň), 
rigoróznych skúšok a skúškového obdobia v mesiaci január 2022 a dodržiavania 
protipandemických opatrení od 14.01.2022 do 31.01.2022. Vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu v ZS 2021/2022 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/. 

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 29/2022 z 12.01.2022, vyhlášok Úradu 
verejného zdravotníctva SR, vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. 
mesta Bratislava, školského semaforu verzia 1.8, účinného od 25.01.2022, rozhodnutia 
krízového štátu PEVŠ a pokynu rektora č. 4/2022 výučba počas letného semestra 
akademického roka 2021/2022 sa realizovala od 31.01.2022 prezenčnou metódou v 
režime OTP, ktorý sa kontroloval námatkovo. 

 V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 119/2022 z 23.02.2022, vyhlášok Úradu 
verejného zdravotníctva SR, vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. 
mesta Bratislava, a rozhodnutia krízového štátu PEVŠ, rektor PEVŠ vydal vnútorný pokyn 
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č. 5/2022, ktorý sa týkal dodržiavania protipandemických opatrení od 01.03.2022, na 
základe ktorého od 01.03.2022 sa výučba zabezpečovala prezenčnou metódou v režime 
základ. Všetky osoby vstupujúce do priestorov PEVŠ museli mať prekryté horné dýchacie 
cesty respirátorom FFP2 a dodržiavať pokyny vydané PEVŠ. V platnosti ostali všetky 
protipandemické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. 

Od 21.04.2022 sa rušila povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vyplývajúca z 
protipandemických opatrení vyhláškou č.32/2022 Úradom verejného zdravotníctva SR 
a zvyšok LS 2021/2022, ako aj ZS 2022/2023 prebiehal prezenčne.  

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. V ZS 
2022/2023 sme už však zaznamenali návrat k prezenčným aktivitám. 

Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním rôznych životných situácií v 
čase pandémie, resp. problémy súvisiace bezprostredne s prežívaním pandemickej 
situácie, prebiehalo predovšetkým v online priestore. V čase uvoľnenia 
protiepidemiologických opatrení sa stretnutia realizovali prezenčne, a to prevažne počas 
letných mesiacov. 

 

XV. Krízová situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine 

Ku dňu 31.10.2022 na fakulte študovali dvaja ukrajinskí študenti, obidvaja v 
bakalárskom stupni štúdia. Rok predtým fakulta mala štyroch ukrajinských študentov. 
Dekanka Fakulty práva sa stretla osobne s ukrajinskými študentmi po vypuknutí vojny.  

Na fakulte sme organizovali množstvo prednášok v súvislosti s vojenským konfliktom 
na Ukrajine.  

Fakulta práva PEVŠ zorganizovala online prednášku s prof. Alexandrom Dulebom na 
tému Ukrajina, Rusko a my, a to 16. februára 2022 o 16.00 prostredníctvom aplikácie MS 
Teams v sérii online prednášok s názvom „Na káve s...“.  

Dňa 24. februára 2022 bola ako akt podpory Ukrajiny zorganizovaná na pôde 
Paneurópskej vysokej školy streamovaná diskusia so študentmi i zamestnancami školy o 
situácii v tomto napadnutom štáte. Počas jej priebehu sa reflektovala aj dez/informačná 
vojna, ktorá aktuálne prebieha na celom svete. Diskusia sa začala bezpodmienečným 
odmietnutím agresie Ruskej federácie. Online záznam z diskusie bol zverejnený na webe 
fakulty.  

Zorganizovali sme prednášku s prof. JUDr. Daliborom Jílkom, CSc. s názvom Otázky 
azylového práva vo vzťahu k utečencom z Ukrajiny. Prednáška sa konala na Tomášikovej 
20, v prednáškovej sále Odeon dňa 3. marca o 10:10.  

Dňa 9. marca 2022 bol našim hosťom v sérii online prednášok s názvom „Na káve s...“  
generál Pavel Macko, ktorý sa venoval horúcej téme ukrajinsko-ruského konfliktu: 
Strategické dôsledky ruskej agresie voči Ukrajine., Tretia prednáška v roku 2022 v rámci 
sérii online stretnutí s názvom „Na káve s...“ sa konala 27. apríla 2022  o 14.00 
prostredníctvom aplikácie MS Teams s JUDr. Marošom Šefčovičom, PhD., podpredsedom 
Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, ktorý sa venoval 
téme: EÚ a Ukrajina v nových geopolitických súvislostiach. 
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Ďalšia prednáška v sérii „Na káve s...“ sa konala dňa 24. októbra 2022 o 14.00 hod s 
Grigorijom Mesežnikovom. Téma prednášky bola “Ruský svet: vojna alebo mier?”. 

Rýchlo sa meniaci kontext na národnej, regionálnej a politickej úrovni predstavuje pre 
fakultu nové povinnosti aj príležitosti. Museli sme preukázať význam historickej reflexie 
pre pochopenie súčasných kríz, vrátane vojny na Ukrajine. Fakulta promptne reagovala na 
geopolitické zmeny na našich východných hraniciach. Reagovali sme na výzvy vlády SR na 
podporu vedcov z Ukrajiny. Na medzinárodné konferencie organizované na pôde Fakulty 
práva PEVŠ sa v hojnom počte zapojili akademici z ukrajinských univerzít.  

Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním rôznych životných situácií v čase 
vojnovej krízy prebiehalo pod záštitou Akademickej poradne PEVŠ, ktoré ponúka 
psychologické poradenstvo a podporu všetkým študentom a študentkám PEVŠ, ktorí/ktoré 
prežívajú psychickú záťaž v súvislosti so štúdiom alebo náročnou životnou situáciou. 

 

XVI. 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 

XVII. Sumár (Executive summary) 

Vzhľadom na to, že začiatkom roka 2020 postihla Slovenskú republiku, 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 aj 
začiatok roka 2022, vzdelávací proces a ďalšie naplánované činnosti výrazne ovplyvnila 
pandemická situácia. 

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. 

Udržiavanie korektných vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a vedením bolo našou 
prioritou aj v 2022. 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. Študenti sa vyjadrili 
k priebehu zimného semestra, hodnotili online výučbu a prezentovali svoje návrhy do 
budúcnosti.  
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Poslanci Európskeho parlamentu v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela vyhlásili 
medzinárodnú esejistickú súťaž na tému „Ako môže Európska únia prekonať energetickú 
krízu?“ Študenti vysokých škôl z Českej a Slovenskej republiky sa mohli zapojiť úvahami o 
tom, k akým krokom by mali pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ alebo Európske inštitúcie, aby 
Európsky projekt úspešne zvládol túto výzvu. Do medzinárodnej esejistickej súťaže sa 
zapojilo 82 študentov zo Slovenska a Českej republiky a víťazom sa stal študent Fakulty 
práva Paneurópskej vysokej školy, Peter Alexander Sokol. 

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. 
Dňa 1.2.2022 bol na škole založený absolventský Alumni klub Paneurópskej vysokej školy. 

Rozvoj Fakulty práva PEVŠ sa aj v roku 2022 uskutočňoval v súlade s Dlhodobým 
zámerom Paneurópskej vysokej školy 2020 – 2026; na celý proces mala vplyv skutočnosť, 
že Fakulta práva PEVŠ spolu s ostatnými fakultami k 31. augustu 2022 zosúladila svoje 
študijné programy so štandardmi kvality a ku koncu roka poslala správu o tomto 
zosúladení. 

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. Naše snahy o internacionalizáciu sa 
prejavili v neposlednom rade v rozšírení ponuky predmetov vyučovaných v cudzom, nielen 
anglickom, ale aj napríklad v nemeckom, francúzskom 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. 

 

XVIII. Prílohy 

 
Tabuľkové prílohy. 
 
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch fakulty, ktoré nastali v príslušnom roku: 

- Smernica dekana č. 1/2022 o rigoróznom konaní na Fakulte práva Paneurópskej 
vysokej školy - nadobudla účinnosť 1. septembra 2022 

- Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 1/2022 o rigoróznom konaní na Fakulte práva 
Paneurópskej vysokej školy - nadobudol účinnosť 1. októbra 2022 

- Dodatok č. 2 k smernici dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium - nadobudol 
účinnosť 1. októbra 2022 

- ROKOVACÍ PORIADOK Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 
– nadobudol účinnosť jeho schválením vedeckou radou dňa 27.10.2022. 

- Smernica dekana č. 2/2022 - Záverečné práce - nadobudla účinnosť 1. novembra 
2022. 


