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Úvod 
Fakulta práva je súčasťou Paneurópskej vysokej školy, ktorej bolo udelené 

oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola na základe Uznesenia Vlády Slovenskej 

republiky č. 725/2004. Jej právne postavenie upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. 

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

predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). Podľa zákona o vysokých školách je 

Paneurópska vysoká škola súkromnou vysokou školou.  

Hlavným poslaním Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je poskytovať 

študentom plnohodnotné bakalárske, magisterské a doktorandské vysokoškolské 

vzdelanie a na základe tvorivej vedeckej práce rozvíjať vedecké poznanie 

v akreditovaných študijných programoch a súvisiacich vedných odboroch.  

Dlhodobý zámer Fakulty práva na roky 2014 – 2019 jednak zohľadňuje (resp. 

konkretizuje) Dlhodobý zámer Paneurópskej vysokej školy na roky 2014-2019 v jej 

rozhodujúcich oblastiach pôsobenia a jednak nadväzuje na predchádzajúci Dlhodobý 

zámer Fakulty práva na roky 2008 – 2013. Dlhodobý zámer fakulty rozvíja najmä 

úspešné a perspektívne aktivity predchádzajúceho obdobia dosiahnuté v oblasti 

vzdelávania (získanie, resp. potvrdenie akreditácie v piatich odboroch doktorandského 

štúdia, systematické narastanie počtu prednášok uskutočňovaných špičkovými 

zahraničnými profesormi a docentmi, odborníkmi úspešnej právnej praxe, významný 

nárast zahraničných mobilít študentov a pod.) a rovnako aj v oblasti vedeckej práce 

(súťažou získané dva granty poskytnuté agentúrou APVV, každoročne získavané granty 

poskytované Radou vlády SR pre prevenciu kriminality (2009 až 2014), trvalé 

zvyšovanie počtu publikácií kategórie „A“ a „B“, zvyšovanie hodnotných vedecko-

teoretických podujatí s účasťou popredných domácich a zahraničných odborníkov 

a pod.).  

Predchádzajúci dlhodobý zámer (na roky 2008 – 2013) bol úspešne napĺňaný aj 

v oblasti skvalitňovania kvalifikačnej štruktúry zamestnancov fakulty. K zásadnému 

obratu v posilňovaní jej kvalifikačnej štruktúry nesporne prispela systematická výchova 

vlastných profesorov, docentov a doktorandov (uskutočnili sa dve úspešné vymenúvacie 

konania za profesora, sedem úspešných habilitačných konaní zamestnancov našej 

fakulty a 49 doktorandov úspešne obhájilo doktorandské dizertačné práce). Spolu 

s rozvíjaním študijných odborov bol predchádzajúci dlhodobý zámer fakulty úspešne 

napĺňaný aj rozvíjaním odborov vedy, konkrétne v podskupine odborov vedy 050500 

Právne vedy. V tejto podskupine odborov vedy boli systematicky uskutočňované 

výskumné projekty financované externými grantmi, dvaja zamestnanci fakulty úspešne 

obhájili doktorské dizertačne práce a bola im udelená vedeckú hodnosť doktora 

právnych vied „DrSc.“.  

Fakulta práva vstupuje v kalendárnom roku 2014 do druhej dekády svojho 

pôsobenia ako plnohodnotnej vrcholnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, ktorá sa stala 
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rovnocenným partnerom renomovaných domácich aj zahraničných vysokých škôl 

s reálnou ambíciou naďalej udržať už priznané ako aj získavať ďalšie akreditácie na 

uskutočňovanie študijných (osobitne doktorandských) programov a oprávnení 

uskutočňovať habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesorov. 

 

1. Oblasť vzdelávania 
 

1.1. Formy a stupne vysokoškolského vzdelávania a ich pomerné zastúpenie 

na   celkových počtoch študentov 

Hoci súkromné vysoké školy nemajú v Slovenskej republike dlhú  tradíciu, 

usilujeme sa tento stav zmeniť a na Fakulte práva zastávame názor, že sa nám za 

relatívne krátku dobu existencie podarilo dosiahnuť postavenie štandardnej vysokej 

školy. Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných študijných programov. 

Okrem toho má fakulta priznané právo vykonávať habilitačné a konanie na 

vymenovanie za profesora v odboroch trestné právo, medzinárodné právo a občianske 

právo. Okrem uvedených práv je fakulta oprávnený vykonávať rigorózne konanie.  

Na fakulte sa v súčasnosti realizuje nasledovné študijné programy: 

- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. 

Právo, 

- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. 

Právo, 

- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 

3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva,  

- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 

3.4.7. Trestné právo, 

- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 

3.4.8. Medzinárodné právo, 

- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 

3.4.11. Občianske právo. 

K 31. októbru 2013 študovalo na fakulte 2434  študentov. Počty študentov sa za 

posledné roky podarilo stabilizovať začal sa však prejavovať mierny pokles v dôsledku 

„slabších populačných ročníkov“. V prvom stupni študovalo 1245 študentov, čo 

predstavuje 51 % z celkového počtu študentov. Z toho bolo 715 denných študentov 

a 530 externých študentov. Z celkového počtu 1245 študentov bolo 510 zahraničných, čo 

predstavuje viac ako 40 %. V magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 

1061 študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 43%. Oproti 
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uplynulému roku (1035 študentov) je to mierne navýšenie. Z tohto počtu bolo 558 

denných študentov a 503 externých študentov. V uplynulom roku sa mierne prevládal 

počet denných študentov magisterského štúdia nad študentmi v externej forme. 

Z celkového počtu 1061 študentov bolo 233 zahraničných, čo predstavuje skoro 22 %. 

V treťom stupni, doktorandských študijných programoch na fakulte študovalo  128 

študentov, čo z celkového počtu predstavuje  viac ako 5 % študentov. Oproti 

predchádzajúcemu roku to bolo o  17 študentov viac. V dennej forme študovalo 54 

doktorandov, 74 študovalo v externej forme štúdia.  

Naším cieľom je motivovať záujemcov o štúdium a vytvárať podmienky na 

prijímanie najlepších uchádzačov o štúdium. Za týmto účelom v súlade s dlhodobým 

zámerom Paneurópskej vysokej školy sa rozvinie a do väčšej miery sa sprístupní systém 

poskytovania štipendií.  

 

1.2. Špecifika vzdelávania na FP PEVŠ   

Súkromné vysoké školy plnia rovnaké spoločenské poslanie ako verejné a štátne 

vysoké školy a na rozhodujúce oblasti ich pôsobenia (teda na ich pôsobenie vzdelávacie 

a vedecké) sa vzťahujú rovnaké povinnosti ako na verejné a štátne vysoké školy. Určité 

špecifiká, týkajúcich sa súkromných vysokých škôl, môžu  v oblasti vzdelávania pôsobiť 

diskriminačne. Z tých najvýznamnejších možno spomenúť, že škola nedostáva na 

poskytovanie vzdelávania žiadne dotácie, prevažnú časť nákladov súvisiacich so 

vzdelávaním musia študenti uhrádzať prostredníctvom školeného, čo je v porovnaní 

s verejnou vysokou školou, kde študent nemusí platiť školné nerovnovážne postavenie. 

 Ďalším špecifikom v tejto oblasti je skutočnosť, že zákon o vysokých školách 

stanovuje všetkým vysokým školám povinnosť vyplácať doktorandom dennej formy 

štúdia štipendium v zákonom stanovej výške. Vo vzťahu k verejným resp. štátnym 

školám, náklady na doktorandské štipendiá štát uhrádza zo štátneho rozpočtu.  

Súkromné vysoké školy v porovnaní s verejnými a štátnymi školami sú znevýhodnené 

tým, že sú povinné znášať všetky finančné náklady spojené so štúdiom interných 

doktorandov. Tieto výdavky sa týkajú jednak pokrytia nákladov spojených na 

vzdelávanie, ale najmä náklady na  štipendium ktoré ročne činia 5880 eur na jedného 

doktoranda pred dizertačnou skúškou a 6888 eur na doktoranda, po absolvovaní 

dizertačnej skúšky.   

Paneurópska vysoká škola a jej Fakulta práva bude tieto negatívne dôsledky 

spojené najmä s financovaním kompenzovať  tak, že študentovi  okrem vzdelávania 

ponúkne aj ďalšie „benefity“ či už vo forme kvalitného priestorového a technického 

vybavenia, kvalitných pedagógov, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia, absolvovanie 

časti štúdia v cudzom jazyku, alebo umožnenie časti štúdia na niektorej zahraničnej 

vysokej škole. 
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1.3. Prijímacie konanie 

Podmienky na prijatie na štúdium sú schvaľované Akademickým senátom FP 

PEVŠ a zverejňované v zmysle zákona o vysokých školách na webovom sídle školy. 

Základnou 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. Prijímacia skúška 

pozostáva z troch častí: písomného testu zo základných logických a myšlienkových 

operácií, písomného testu jazykovej kompetencie a ústneho informatívneho pohovoru. 

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie 

v súlade s podmienkami ustanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude 

uchádzač oboznámený písomne. 

 Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie 

bakalárskeho stupňa štúdia obhájením bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky v 

študijnom odbore právo. V prípade, že študent splnil túto podmienku bude prijatý na 

štúdium bez prijímacej skúšky. Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske 

štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ), že z dôvodov kapacitných možností 

si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých 

uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa 

dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia. 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie 

študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo 

príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, 

ktorú menuje dekan. 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. 

Primárnym cieľom v tejto oblasti je vytvorenie efektívneho a flexibilného 

systému prijímacieho konania, umožňujúceho na požadovanej úrovni preveriť 

pripravenosť uchádzačov o štúdium. V súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej 

vysokej školy sa prijmú opatrenia na zvýšenie podielu zahraničných študentov na 

fakulte. Za týmto účelom fakulta rozšíri podiel predmetov vyučovaných v cudzom jazyku 

a tým zatraktívni výučbu pre zahraničných ale aj domácich uchádzačov. 
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1.4. Obsah vzdelávania 

Študijné programy poskytované fakultou smerujú k dosiahnutiu univerzálneho a 

úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz je kladený na špecializáciu v oblasti 

medzinárodného a európskeho práva. Fakulta tieto študijné programy pripravuje v 

spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom vo vzdelávacom procese, okrem 

domácich profesorov a odborníkov z praxe, pôsobia aj profesori zo zahraničných 

renomovaných univerzít. Študijné programy sú každoročne aktualizované v  zmysle 

požiadaviek praxe a z ohľadom na záujem študentov. Príslušné zmeny sú navrhované 

jednotlivými ústavmi a po prerokovaní v kolégiu dekana a akademickom senáte fakulty 

sú schvaľované Vedeckou radou FP PEVŠ.  

Výučba na fakulte sa uskutočňuje biligválne, resp. multilingválne s akcentom na 

jazyk anglický, simultánne tlmočenie škola zabezpečuje iba v I. a II. ročníku. K profilácii 

absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ, má prispieť získanie 

prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý kontakt 

s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť 

štúdia na zahraničných právnických fakultách, prostredníctvom využívania programov 

akademických mobilít. O štúdium na takmer 40 zahraničných partnerských univerzitách 

alebo o 3-mesačnú prax v európskych advokátskych kanceláriách je medzi študentmi 

veľký záujem. Dopyt po takýchto mobilitách dlhodobo niekoľkonásobne prevyšuje 

možnosti uspokojenia všetkých záujemcov. 

Závery Bolonského procesu apelujú na vysoké školy, aby zabezpečili aj vyššiu 

flexibilitu pri výbere jednotlivých predmetov študijného programu. Z tohto dôvodu sa 

fakulta práva snaží kontinuálne rozširovať sústavu povinne voliteľných a výberových 

predmetov tak, aby boli pre študentov zaujímavé a motivujúce k dôslednejšiemu štúdiu. 

V oblasti obsahu vzdelávania je naším cieľom zabezpečiť permanentné 

skvalitňovanie obsahu vzdelávania o nové poznatky získané vedeckovýskumnou 

činnosťou v rozvoji teórie vyučovaných predmetov, ako aj  analyzovaných skúseností z 

nových metód uplatňovaných v praxi tak, aby osvojené vedomosti, intelektuálne 

spôsobilosti, praktické zručnosti a osobnostné vlastnosti absolventov vytvárali 

optimálne predpoklady na výkon ich profesijných činností.  Za účelom optimalizácie 

prípravy študentov fakulty, sa vypracuje model priebežnej aktualizácie študijných 

programov v súlade s požiadavkami trhu práce v bližšom a vzdialenejšom časovom 

horizonte.  Za tým účelom fakulta zrealizuje výskumnú úlohu „Optimalizácia prípravy 

študentov na úspešnú právnu prax“, v rámci ktorého by sa na základe poznatkov 

a skúseností absolventov a ich zamestnávateľov upravil obsah a štruktúra študijných 

programov.  
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1.5. Praktické zručnosti študentov 

Popri štúdiu na fakulte je značná pozornosť je venovaná aj praktickej príprave 

študentov. Určitá časť predmetov je orientovaná tak, že si študenti môžu precvičiť 

praktické zručnosti. Ďalšou formou rozvoja praktických zručností študentov sú 

krátkodobé praxe u zmluvných partnerov. Fakulta má uzatvorené memorandá 

o spolupráci s „potenciálnymi“ zamestnávateľmi našich absolventov napr. Ministerstvo 

spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Slovenská advokátska komora, Notárska komora, 

Centrum právnej pomoci  a vybraní študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho 

štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia môžu v období od júna do septembra 

absolvovať u týchto partnerov prax v rozsahu min. 10 pracovných dní. Takúto možnosť 

každoročne využije okolo 200 študentov.  

Naším cieľom je naďalej podporovať prepojenie vysokoškolského vzdelávania 

s praxou či už vo forme krátkodobej praxe, ale aj účasťou odborníkov z praxe na 

výchovno-vzdelávacom procese. 

 

1.6. Akreditácia nových študijných programov  

Medzi rozhodujúce zámery fakulty práva patrí napĺňanie jej poslania 

plnohodnotne pôsobiť v oblasti právneho vzdelávania a poznania ako štandardná 

vysoká škola, s cieľom sústavného intelektuálneho rozvoja a ďalšieho rozširovania 

vedomostnej škály, krokmi rozširovania ponuky akreditovaných študijných odborov. 

Prostriedkom napĺňania vytýčených zámerov a cieľov je poskytovanie kvalitných 

študijných programov vysokoškolského štúdia s adekvátnou odbornou prípravou, 

zabezpečovanou aj  mnohými spolupracujúcimi domácimi a zahraničnými zmluvnými 

partnermi. 

Primárnym cieľom v tejto oblasti je obhájenie doteraz priznaných študijných 

programov vo všetkých troch stupňoch v rámci komplexnej akreditácie. Fakulta bude 

osobitne podporovať a nové študijné programy tretieho stupňa a tým aj zvýšiť pomer 

študentov študujúcich tretí stupeň vo vzťahu k študentom prvého a druhého stupňa. 

V krátkodobom horizonte to bude rozšírenie akreditácie na doktorandský študijný 

program v odbore 3.4.3 Ústavné právo a 3.4.10 Obchodné a finančné právo. 

V strednodobom horizonte ne naším cieľom zmena sústavy študijných odborov 

a vytvorenie nového študijného odboru Právo Európskej únie. 
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2. Oblasť vedeckej práce 
 

Dlhodobý zámer Fakulty práva v oblasti vedeckej práce je programový dokument, 

ktorého poslaním je precizovať jej výskumné, teoretické, publikačné, výchovné a ďalšie 

aktivity na roky 2014 – 2019. Jeho náplň vychádza z príslušných ustanovení zákona 

o vysokých školách, zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, 

profilu fakulty a v neposlednom rade z aktuálnych problémov súčasnej vedy, ako aj 

naliehavých potrieb slovenskej spoločnosti.  

Dlhodobý zámer prihliada aj ku kritériám a obligatórnym a fakultatívnym 

ukazovateľom vyžadovaným akreditačnou komisiou a nevyhnutne zohľadňuje aj 

personálny, odborný, kvalifikačný, materiálne technický a iný potenciál fakulty. 

Ďalej zohľadňuje trvalo vzrastajúce požiadavky na absolventov vysokých škôl, 

ktoré umocňuje integrácia Slovenskej republiky do európskych štruktúr a požiadavky 

znalostnej spoločnosti. Čoraz sofistikovanejšie usporiadanie a fungovanie rozhodujúcich 

sfér spoločenského života tak vyžaduje permanentnú inováciu obsahu výchovno-

vzdelávacieho procesu, vychádzajúcu z najnovších poznatkov vedy. Vedecké aktivity 

v ich rozmanitých formách sú teda považované za integrálnu súčasť profesionálnych 

činností všetkých tvorivých pracovníkov fakulty, teda vysokoškolských učiteľov a 

výskumných pracovníkov, ale taktiež študentov (osobitne doktorandského štúdia). . 

Rozvíjanie plnohodnotnej vedeckej práce Fakulty práva  vyžaduje trvalé 

posilňovanie systémového integrovania jej subjektov (na školskej, národnej a 

medzinárodnej úrovni), realizačných a distribučných foriem, riešiteľov vedeckých 

projektov a užívateľov ich výsledkov v právnej praxi a ďalších komponentov, stránok 

a funkcií. Toho  dosahovať rozvíjaním vedeckej práce fakulty na nasledujúcich úsekoch: 

na úseku vedeckovýskumnom, vedecko-teoretickom, vedecko-publikačnom a vedecko-

výchovnom, ale aj vedecko-popularizačnom, organizačnom a pod. 

 

2.1 Rozhodujúce oblasti vedeckej prác fakulty 

Za rozhodujúci úsek vedeckej práce Fakulty práva bude aj naďalej  považovaná 

vedeckovýskumná práca, ktorej funkciou je poskytovať pôvodné, pre vedu nové 

poznatky a odôvodnené odporúčania na ich kvalifikovaný transfer do efektívnej praxe. 

Interdisciplinárna a kvalifikačne náročná povaha bádateľských tém bude vyžadovať 

kreovanie profesijne zmiešaných riešiteľských tímov (zložených z pracovníkov Fakulty 

práva, domácich a zahraničných vysokých škôl, domácich a zahraničných 

vedeckovýskumných ustanovizní ako aj špičkových odborníkov právnej praxe), pričom 

odborne, personálne a finančne náročné výskumné úlohy budú riešené spravidla 

medzinárodnými tímami. 
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Jednou z priorít Fakulty práva v oblasti vedy je jej kvalifikovaný vstup do 

národných a v bližšom časovom horizonte aj európskych grantových programov 

podporujúcich vedecký výskum a vývoj. Táto priorita vyžaduje systematicky 

monitorovať (osobitne elektronicky) zverejňované grantové podpory výskumu a vývoja 

a neodkladne na ne reagovať kreovaním riešiteľských tímov pozostávajúcich 

z špičkových pracovníkov fakulty, spôsobilých vypracovať vysoko kvalifikované 

projekty a podľa nich úspešne riešiť odborne náročné úlohy.     

Vedeckovýskumná práca je priebežne a bezprostredne spájaná s vedecko-

teoretickou prácou, ktorá plní dve základné funkcie. Po prvé promptne sprostredkováva 

poznatky získané výskumom odbornej aj laickej verejnosti (formou konferencií, 

kolokvií, seminárov, workshopov a ďalších vedecko-teoretických podujatí) a po druhé 

poskytuje fórum pre vedenie odborne fundovaných polemík o diskusných názoroch na 

aktuálne a odborne náročné teoretické a praktické problémy. Favorizované sú vedecko-

teoretické podujatia venované prioritným úlohám fakulty, aktuálnym otázkam právnej 

a podnikateľskej praxe a iným problémom spoločenského života Slovenskej republiky. 

Za týmto účelom na významné vedecko-teoretické podujatia bude žiaduce prizývať 

popredných domácich a zahraničných odborníkov nie len z akademickej obce ale aj 

špičkových expertov z úspešnej praxe. 

Vedeckovýskumné a vedecko-teoretické aktivity Fakulty práva systematickejšie 

prezentovať v práci vedecko-publikačnej s prioritou jej kvalitatívnych ukazovateľov, 

zvyšovať obsahovú a formálnu úroveň knižných publikácií (učebníc, vedeckých 

monografií, odborných monografií a i.) a  najvýznamnejšie poznatky výskumnej 

a teoretickej práce publikovať ako vedecké state v recenzovaných domácich 

a zahraničných periodikách a zborníkoch. Podporovať publikovanie štúdií 

v karentovaných a zahraničných časopisoch s výraznejším zastúpením publikácií 

v svetových jazykoch.. Hodnotu výskumných a teoretických aktivít tvorivých 

pracovníkov fakulty odvodzovať predovšetkým z hodnoty ich publikovaných výsledkov 

(respektíve z ich prínosu pre prax). 

Publikácie pre účely vzdelávania a výchovy všetkých stupňov štúdia 

(vysokoškolské skriptá, antológie, zbierky úloh a cvičení a iné študijné texty) postupne 

distribuovať a uchovávať na elektronických nosičoch. K tomu vytvárať materiálne 

predpoklady a postupne získavať a pripravovať autorov študijných prameňov 

a študentov pre tieto nové formy práce.   

Priebežne zvyšovať odbornú úroveň fakultného vedeckého časopisu, 

prezentujúceho výsledky vlastnej vedeckovýskumnej a vedecko-teoretickej práce 

a poskytujúceho predpoklady pre vstup začínajúcich autorov (osobitne doktorandov) do 

vedecko-publikačnej práce a súčasne poskytujúceho priestor pre promptnú prezentáciu 

priebežných výsledkov vlastnej výskumnej práce, najnovších poznatkov právnych vied 

ako aj ďalších informácií spojených s pôsobením fakulty. 
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Za finalizačný úsek vedeckej práce Fakulty práva považovať vedecko-výchovnú 

prácu. Jej obsah a formy sa priebežne zosúlaďovať so študijnou dokumentáciou a z nej 

vyplývajúcimi požiadavkami na kvalifikačnú štruktúru zamestnancov fakulty a jej 

ústavov. Prvoradou úlohou vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

fakulty bude aj naďalej príprava a kultivácia vedeckého spoločenstva právnych vied: 

a) vyhľadávaním talentovaných študentov, ktorým venovať všestrannú pozornosť 

a vytvárať im optimálne podmienky, rozvíjať ich schopnosti kvalifikovane pracovať 

s vedeckou literatúrou, formulovať a samostatne riešiť odborne náročné témy 

v oblasti teórie a aktuálne problémy právnej praxe. Pre tento zámer využívať 

tradičné aj nové formy študentskej vedeckej a odbornej činnosti; 

b) poskytovaním možností úspešným absolventom fakulty zvyšovať si svoju 

kvalifikáciu formou rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v akreditovanom 

študijnom programe „právo“; 

c) získavaním najúspešnejších absolventov magisterského štúdia na doktorandské 

štúdium. Osobitne vo vedeckej časti doktorandského štúdia vytvárať všestranné 

podmienky pre aktívne, plnohodnotné tvorivé zapájanie doktorandov do riešenia 

aktuálnych a odborne náročných úloh právnej praxe. Trvale sledovať úroveň 

doktorandského štúdia, osobitne systematickú starostlivosť školiteľov o vedených 

doktorandov; 

d) vytváraním všestranných predpokladov pre dynamický kvalifikačný rast vedecko-

pedagogických zamestnancov fakulty. Trvalo sledovať, hodnotiť, motivovať 

a podporovať aktivity učiteľov smerujúce k habilitačným konaniam alebo 

vymenúvacím konaniam za profesorov. Je ambíciou fakulty priebežne potvrdzovať 

a v budúcnosti aj rozširovať oprávnenia uskutočňovať habilitačné konania 

a vymenúvacie konania za profesorov vo vybraných akreditovaných študijných 

odboroch.   

Vedecko-výchovná práca je ako komponent systému vedeckej práce fakulty 

nevyhnutne spätá s jej obsahom.  

Základnými bádateľskými témami (obsahovými smermi rozvoja vedy) sú 

problémy bezprostredne späté so vzdelávaním a výchovou vysokoškolsky vzdelaných 

odborníkov v oblasti práva. Pozornosť treba venovať prioritne vedným odborom, ktoré 

tvoria základ vyučovaných predmetov, predovšetkým predmetov profilových 

a predmetov špecializácií. Dôraz sa kladie na tie oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú 

nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne vzdelávania 

a ktoré vychádzajú z medzinárodných a celospoločenských priorít v právnych vedách. 

Vedeckú prácu rozvíjať v súlade s študijnými odbormi, na ktoré nadväzujú akreditované 

študijné programy. Voľba bádateľských tém je limitovaná aj faktormi nie vednými, 

najmä možnosťami personálnymi, finančnými, materiálnymi a ďalšími.  
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2.2. Základné bádateľské témy vedeckovýskumnej práce fakulty 

 

2.1.1.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín  

V kontexte s rozvojom vedeckovýskumnej činnosti sa na Ústave teórie a dejín štátu a práva 

a spoločenskovedných disciplín bude akcentovať problematika filozofie práva (otázky vzťahu 

prirodzeného a pozitívneho práva, právnych princípov spravodlivosti, a pod.), teórie práva 

(právnej argumentácie a interpretácie) a sociológie práva. 

           Vedecká činnosť na oddelení dejín štátu a práva sa bude koncentrovať na otázky 

spojené s domácim prostredím – s teritóriom bývalej habsburskej monarchie. Ďalšou prioritou 

bude bádanie o právnom poriadku, ktorý u nás panoval v druhej polovici minulého storočia. 

          V oblasti rímskeho práva sa bude klásť dôraz na prepojenie európskeho 

kontinentálneho práva predovšetkým s občianskym právom a na jeho internacionálny 

charakter. 

 

2.1.2. Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 

Vedeckovýskumná činnosť Ústavu medzinárodného a európskeho práva sa bude 

profilovať v medzinárodnom práve najmä v oblasti skúmania teoretických i 

praktických aspektov spojených s aplikáciou práv označovaných ako právo 

hospodárske, sociálne a kultúrne. Predmetom skúmania bude predovšetkým spôsob 

aplikácie danej skupiny práv vo vzťahu k príslušníkom národnostných, náboženských, 

príp. iných menšín. Pozornosť sa ďalej zameria na skúmanie vývoja ochrany 

medzinárodných investícií na Slovensku a to najmä vzhľadom na narastajúci význam 

práva Európskej únie v tejto oblasti, vrátane  analýzy aktuálnych investičných sporov 

Slovenskej republiky. V európskom práve na členovia Ústavu zamerajú na skúmanie 

efektívnosti súdnej ochrany práv vyplývajúcich z európskeho práva a aplikáciu práva 

Európskej únie vnútroštátnymi súdmi.  

 

2.1.3. Ústav verejného práva  

V odbore trestné právo bude výskumná činnosť prioritne zameraná na úspešné 

vyriešenie výskumnej úlohy podporenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

 „Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky“ 

s predpokladaným ukončením riešenia v roku 2017. Za základný cieľ riešenej 

vedeckovýskumnej úlohy si riešiteľský tím stanovil vytvoriť optimálny model 

prípravného konania pre potreby Slovenskej republiky, ktorý bude v primeranom čase 

plniť požadované funkcie so zabezpečením všetkých garantovaných práv a slobôd. 

Hlavným výstupom bude legislatívny návrh na usporiadanie prípravného konania 

trestného v Slovenskej republike.  

Ďalšou oblasťou vedeckého skúmania bude problematika trestného práva 

Európskej únie, ktoré v súčasnosti sa zaraduje medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce 
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 práva Európskej únie Zámerom tejto oblasti je analyzovať trestnoprávne ustanovenia 

práva Európskej únie a ich následný dopad na slovenské trestné právo.  

V odbore správne právo sa vedecké aktivity budú realizovať v troch základných 

tematických oblastiach, pričom každá z nich je determinovaná tak spoločenskou 

objednávkou, ako aj legislatívnymi plánmi a zámermi na príslušnom úseku. V tejto 

súvislosti pôjde primárne o nasledovné oblasti: správne konanie, deliktuálne právo 

správne a správne súdnictvo. V odbore ústavné právo sa výskumná činnosť bude 

zameriavať na problematiku moderného konštitucionalizmu, zahŕňajúcu najmä teórie 

vzniku moderných ústav, vedecké skúmanie možností zmien a zrušenia ústav ako 

základných zákonov, ich obsah, jazyk, formu, ďalej spôsoby zakotvenia deľby moci, 

základov organizácie štátnej moci, demokratickej formy vlády, ale tiež dynamiku formy 

vlády a nakoniec aj základné ľudské práva a problematiku koexistencie národného 

ústavného práva a európskeho ústavného práva. 

 

2.1.4.Ústav súkromného práva  

Ústav súkromného práva bude vo svojej vedeckovýskumnej činnosti akcentovať 

bádateľské témy smerujúce k zavŕšeniu návratu právnych inštitútov a noriem 

občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva k tradičným štandardom 

západoeurópskej a stredoeurópskej právnej kultúry. Dôraz bude klásť najmä na výskum 

hodnotových základov súkromného práva, ktoré akcentujú  doktrinálne, legislatívne a 

prakticky ustálený a dlhodobo udržateľný rámec systému vnútorného usporiadania 

súkromnoprávnej regulácie v ktorom sa občianske právo navracia k poňatiu 

občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva.   

Tento prístup a zameranie bádateľských tém  sleduje aj  aktuálne úlohy 

slovenskej legislatívy v najbližších rokoch.  Slovenská republika sa v nich musí vyrovnať 

s procesom rekodifikácie slovenského súkromného práva, ktorý predstavuje  reformu 

súkromného práva ojedinelého rozsahu, ktorá má byť    zavŕšená  prijatím nového 

slovenského Občianskeho zákonníka ako aj nových procesnoprávnych kódexov 

v najbližších dvoch rokoch.  Popri tomto projekte sa vedeckovýskumná činnosť ústavu 

bude orientovať aj na výskum projektov smerujúcich k unifikácii súkromného práva EU, 

napr. európske právo civilných deliktov, európske rodinné právo, európske typy 

právnických osôb a pod.   

 

2.1.5.   Výskumné kriminologické centrum 

 Vedeckovýskumné aktivity výskumných pracovníkov Výskumného 

kriminologického centra budú zamerané na skúmanie etiológie, fenomenológie, 
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dynamiky, predikcie a kontroly kriminality v Slovenskej republike. V bližšom časovom 

horizonte budú uprednostňované bádateľské témy, ktoré korešpondujú s aktuálnym 

personálnym a odborným potenciálom výskumných pracovníkov centra. Naďalej bude 

pokračovať už sedemročný výskum obetí kriminality (ako aj kriminality latentnej) 

trvalo podporovaný externými grantmi (najnovšie grantom agentúry APVV) 

a pokračovať bude aj vypracovávanie strednodobých a krátkodobých prognóz 

vybraných druhov kriminality v Slovenskej republike. V druhej polovici zamýšľaného 

zámeru bude obsah výskumných aktivít zameraný na témy vygenerované dynamickými 

premenami kriminálnej scény Slovenskej republiky. 

 

2.3. Subjekty rozvíjania vedeckej práce fakulty 

Za rozhodujúce subjekty rozvíjania (všetkých úsekov) vedeckej práce Fakulty 

práva sa považujú  jej ústavy, ktoré bezprostredne integrujú intelektuálny, odborný, 

personálny a iný potenciál fakulty. Vedecká, najmä vedeckovýskumná práca učiteľov sa 

teda považuje za nevyhnutý predpoklad pre ich plnohodnotné vysokoškolské 

pedagogické pôsobenie vo všetkých troch stupňoch štúdia. Ústavy taktiež uskutočňujú 

najbezprostrednejší transfer vlastných vedeckých poznatkov do pedagogického procesu 

ako sprostredkujúceho článku medzi vedeckou prácou fakulty a právnou praxou. Pri 

profilovaní obsahového zamerania vedeckej práce ústavov je dôležité zohľadňovať nimi 

garantované študijné predmety, ich reálnu personálnu kapacitu, kvalifikačnú štruktúru, 

prvoradé požiadavky na prípravu študentov ako aj naliehavé úlohy praxe. Ústavy 

zodpovedajú za čo najširšie a primerané zapojenie jej pracovníkov do vedeckej práce. V 

práci ústavov a  ich pracovníkov treba minimalizovať vedeckovýskumné aktivity, ktoré 

sa odkláňajú od hlavného zamerania vedeckej práce fakulty, resp. od naliehavých 

potrieb právnej praxe. 

Osobitným špecializovaným pracoviskom fakulty, ktorého prioritným poslaním je 

prispievať výskumnou, teoreticko-odbornou, analytickou, konzultačnou, publikačnou 

a ďalšou činnosťou ku kontrole kriminality, sa od 1.9.2012 stalo Výskumné 

kriminologické centrum. Jeho  vedeckovýskumné pôsobenie sa bude uskutočňovať 

v podskupine odborov vedy 050500 právne vedy (konkrétne v odbore 050514 

Kriminológia a kriminalistika). Výskumné aktivity centra budú zamerané aj naďalej na 

aktuálne problémy etiológie, fenomenológie, predikcie a kontroly kriminality. Dočasne 

obmedzený personálny potenciál výskumného centra bude kompenzovaný jednak 

aktívnou participáciou doktorandov denného štúdia ale rovnako aj prizývaním do 

riešiteľských tímov domácich a zahraničných odborníkov. Už v bližšom časovom 

horizonte budú naviazaná a následne priebežne rozširovaná a posilňovaná aktívna 

spolupráca s analogickými zahraničnými pracoviskami (osobitne s „Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci“ v Prahe). 
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Na všetkých úsekoch vedeckej práce je nevyhnutné uprednostňovať jej 

kvalitatívne ukazovatele bez toho, že sú celkom ignorované ukazovatele kvantitatívne. 

Pôvodnosť, vysokú odbornú úroveň, aktuálnosť ako aj praktickú využiteľnosť 

vedeckých aktivít fakulty nemožno  znehodnocovať na úkor ich početnosti. Vysokú 

kvalitu vedeckej práce  treba garantovať efektívnymi kontrolnými mechanizmami. 

Za trvalú súčasť vedeckej práce považovať jej dôslednú evidenciu, systematické 

a náročné hodnotenie a vytváranie prostredia podporujúceho účinnú motiváciu 

tvorivých pracovníkov fakulty.  

Korektná vedecká práca má nevyhnutne rozmer etický. Vo vede všeobecne 

zaužívané kódexy poctivej vedeckej práce sú obligatórnym atribútom na jej všetkých 

úsekoch ako záväzný imperatív pre všetky subjekty.  

Oblasť vzdelávania a vedeckej práce ako rozhodujúce oblasti pôsobnosti  Fakulty 

práva  sú rozvíjané na báze intenzívnej medzinárodnej spolupráce. Táto skutočnosť je 

vyjadrená početným (viac než 30 percentným) zastúpením špičkových zahraničných 

profesorov, kreovaním medzinárodných výskumných tímov, zamýšľanou spoluprácou 

so zahraničnými vysokými školami a vedeckými inštitúciami ako aj mobilitou 

zamestnancov a študentov fakulty. 

 

3. Oblasť vonkajších vzťahov   
Fakulta práva PEVŠ sa v rámci vzdelávacieho segmentu SR dlhodobo etabluje ako 

inštitúcia so silným európskym, resp. medzinárodným akcentom, ktorý postupne 

implementuje do priameho vzdelávania aj do prípravy absolventov pre prax.  

V rámci spolupráce s kategóriou externých subjektov za sledované obdobie si 

Fakulta práva PEVŠ určuje na rozhodné obdobie dlhodobého zámeru nasledovné 

priority:  

 

1 Zintenzívnenie spolupráce s európskymi vysokými školami  v rámci projektov 

EU – s osobitným akcentom na program Erasmus 

Na Fakulte práva PEVŠ patrí program Erasmus dlhodobo medzi najintenzívnejšie 

využívané formy účasti študentov na vzdelávacích projektoch v zahraničí. Vedenie FP 

PEVŠ akceptujúc túto skutočnosť aj v nastávajúcom období bude realizovať aktivity 

smerujúce ku zvyšovaniu počtu inštitúcií, v rámci ktorých budú môcť študenti aj 

pedagógovia realizovať akademické mobility.  
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2 Zintenzívnenie vzťahov a formovanie bilaterálnych za účelom realizácie mobilít 

pedagógov a študentov mimo Európskej únie 

Fakulta práva PEVŠ od akademického roka 2010/2011 začala intenzívne 

pracovať na prehlbovaní akademických vzťahov s vysokoškolskými inštitúciami mimo 

Európskej únie. V aktuálnom časovom pásme majú pedagógovia aj študenti možnosť 

účasti na akademických aktivitách napr. v Rusku a v Macedónsku. V časovom období 

aktuálneho dlhodobého zámeru si FP PEVŠ kladie za cieľ zintenzívniť spoluprácu 

s univerzitami mimo EU - osobitne v Ázii a v USA.  

3 Zintenzívnenie spolupráce s inštitúciami EU a medzinárodnými inštitúciami, 

ktorých predmetom je vykonávanie odbornej praxe  

Podľa ostatných štatistík týkajúcich sa uplatnenia absolventov na pracovnom 

trhu, sa jedným z určujúcich kritérií pri výbere zamestnanca, stáva aj pracovná prax 

uchádzača o zamestnanie už v období štúdia. Je nepochybné, že pri zameraní FP PEVŠ sa 

z tohto aspektu bude akcentovať možnosť výkonu praxe v orgánoch EU, resp. v rámci 

medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií.  

 

4  Zintenzívnenie spolupráce s orgánmi SR a s orgánmi/inštitúciami zahraničných 

štátov a medzinárodných orgánov akreditovaných v SR 

Okrem realizácie aktivít smerom do zahraničia (externého prostredia), v časovom 

úseku spadajúcom do časového úseku aktuálneho dlhodobého zámeru bude FP PEVŠ 

prehlbovať spoluprácu v akademickej rovine aj so zahraničnými inštitúciami 

akreditovanými v SR, resp. s orgánmi SR s medzinárodnými/európskymi aktivitami. 

 

5 Zintenzívnenie spolupráce so zahraničnými vysokými školami v rovine 

spoločných vedeckovýskumných projektoch a publikačnej činnosti 

Spolupráca FP PEVŠ so zahraničnými vysokými školami a fakultami na báze ad 

hoc spolupráce v rámci vedeckovýskumných projektov a akademických podujatí je v 

súčasnosti relatívne obmedzená, a to najmä na vysoké školy sídliace v Českej republike. 

FP PEVŠ v sledovanom období spadajúcom do časového úseku tohto dlhodobého 

zámeru bude zintenzívňovať spoluprácu s vysokými školami a fakultami práva v 

zahraničí na ad hoc báze, a to najmä ako spoluorganizátor akademických podujatí 

a spoluautor spoločných publikačných výstupov. 

 

6 Vytváranie spoločných vzdelávacích programov pod gesciou, resp. za účasti 

Fakulty práva PEVŠ 

V rozhodnom období by Fakulta práva PEVŠ mala sformalizovať a zrealizovať 

aspoň jeden vzdelávací program v spolupráci so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou 
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so zameraním na právo a študijné odbory príbuzné právu. Malo by ísť primárne 

o vzdelávacie programy nadstavbového charakteru, resp. špecializačné vzdelávania 

vedúce – za určitých podmienok a okolností – aj k získaniu akademického alebo iného 

profesionálneho titulu. 

7 Zvyšovanie počtu zahraničných študentov a prichádzajúcich pedagógov cez 

mobilitné programy(napr. na základe bilaterálnych zmlúv, štipendijných fondov 

a pod.) na FP PEVŠ. 

 

4. Informačné zabezpečenie vzdelávania a vedeckej práce 
fakulty 

Priebežne modernizovať akademickú knižnicu, zlepšovať jej predpoklady a 

parametre v technickom vybavení a personálnom obsadení, dosiahnuť žiaduci pomer 

medzi elektronickými a tradične poskytovanými službami. Zabezpečovať zamestnancom  

a študentom trvalý elektronický prístup k vedeckým a odborným informáciám z 

renomovaných domácich i zahraničných zdrojov. Viesť a sprístupňovať kompletnú 

databázu publikačnej a umeleckej činnosti fakulty.  

 

4.1. Materiálno-technické zabezpečenie knižnice 

Zabezpečiť adekvátny hardware a software, kvantitatívne aj kvalitatívne 

spĺňajúci požiadavky a technologické kritériá na informačné služby tak, aby boli 

atraktívne pre používateľov knižnice. Podporiť rozvoj aplikácií a možnosti výstupov 

z knižničného informačného systému. 

 

4.2 Fond knižnice 

Zabezpečiť zamestnancom fakulty trvalý elektronický prístup k vedeckým a 

odborným informáciám z renomovaných domácich i zahraničných zdrojov. Pokračovať v 

budovaní knižničného fondu v súlade s akreditovanými študijnými programami fakulty, 

s dôrazom na využívanie moderných foriem získavania aj využívania  elektronických 

publikácií učebných a odborných textov.  

 

4.3 Optimalizácia pomeru medzi elektronickými a tradične poskytovanými 

službami  

Skvalitniť formy informačného vzdelávania a propagácie knižnej kultúry. 

Pokračovať v inovácii a modernizácii webovej stránky. Rozvíjať kvalitné knižnično-

informačné služby z dôrazom na rozšírenie možnosti absenčných výpožičiek aj  

prostredníctvom moderných informačných technológií a elektronických zdrojov. 
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4.4. Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti 

Viesť a sprístupňovať v akademickej knižnici kompletnú databázu publikačnej a   

umeleckej činnosti zamestnancov fakulty. Pokračovať v adekvátnej podpore registrácie 

a dokumentácie publikačnej činnosti a ohlasov na pracoviskách knižnice v súlade 

s platnými legislatívnymi predpismi a požiadavkami na akreditačné konania. 

 

5. Personálna oblasť 
Uchovanie dosiahnutej ako aj priebežné zvyšovanie úrovne vzdelávacej, vedeckej 

a ďalšej tvorivej práce fakulty v rozhodujúcej miere ovplyvňuje kvalita jej  personálneho 

potenciálu. Súčasná nadštandardná kvalitatívna štruktúra vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov fakulty poskytuje predpoklady pre uskutočňovanie vysoko 

kvalifikovaného vzdelávania vo všetkých stupňoch štúdia, habilitačných konaní ako aj 

konaní na vymenovanie profesorov v akreditovaných študijných programoch 

a uskutočňovanie všestrannej a plnohodnotnej vedeckej práce. Aktuálnu štruktúru 

zamestnancov fakulty vyjadruje tabuľka č. 1V.  

Tab. č. 1V 

Štruktúra zamestnancov Fakulty práva k 01.01.2014 

15 t.j. 22,05 % profesorov 

20 t.j. 29,41 % docentov 

35 t.j. 51,46 % nositeľov vedecko-pedagogických titulov 

9 t.j. 13,23 % nositeľov vedeckej hodnosti DrSc. 

27 t.j. 39,70 % CSc. a PhD. bez vedecko-pedagogických titulov 

6 t.j. 8,82 % bez 3. stupňa 

48 t.j. 70,58 % mužov 

20 t.j. 29,42 % žien 

47 t.j. 69,11 % domácich 

21 t.j. 30,89 % zahraničných 

68 100% zamestnancov spolu 

V nasledujúcom období bude žiaduce skvalitňovať uskutočňované analýzy 

pracovnej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov  fakulty 

a navrhovať ich exaktné a pravidelne sa opakujúce  hodnotenia. Výsledky analýz využiť 

pri optimalizácii počtu zamestnancov fakulty a objemu ich pracovných úväzkov, pri 

hodnotení ústavov a rovnako aj pre finančné ohodnotenie zamestnancov. 
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Priebežne sledovať a optimalizovať vývoj kvalifikačnej štruktúry pedagogických 

a výskumných zamestnancov fakulty. Uprednostňovať model favorizujúci vlastné 

personálne zdroje, konkrétne postup od vedeckej výchovy talentovaných študentov 

(osobitne doktorandov) cez habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov 

až po získavanie vedeckých hodností doktorov vied v podskupine vedných odborov 

500500 „právne vedy“. Obligatórnou súčasťou zvyšovania úrovne kvalifikačnej 

štruktúry zamestnancov fakulty bude aj naďalej priebežné skvalitňovanie pracovného 

prostredia a prijímanie účinných motivačných opatrení podporujúcich  tvorivú klímu 

a priaznivé podmienky pre tímovú prácu. 

 

6. Rozvoj fakulty 
Fakulta práva Paneurópskej  vysoké školy v súčasnej dobe vykonáva činnosť v 

Českej republike prostredníctvom troch konzultačných stredísk: v Prahe, v Brne a v 

Ostrave. Výučba prebieha zásadne v oboch formách, t.j. dennej aj externej forme. 

 

6.1 Pedagogickí pracovníci 

Cieľom PEVŠ je vytvoriť na jednotlivých strediskách stabilné kolektívy 

pedagógov, ktorí by zabezpečovali všestranné plnenie úloh vysokej školy, ktoré 

neobmedzuje len na plnenie vzdelávacích povinností plynúcich zo študijného plánu, ale 

zahrnuje i ďalšie činnosti bytostne späté s riadnou existenciou vysokej školy 

(študentské konferencie a súťaže, prednášky hosťujúcich pedagógov a expertov z praxe, 

podpora študentských spolkov, publikačná a vedecká činnosť).  

K tomuto cieľu je postupne smerované  prijímanie pedagógov na celé alebo aspoň 

skrátené pracovné úväzky, ktorí postupne nahradzujú činnosť pedagógov prevažne 

z iných právnických fakúlt pôsobiacich externe na základe dohôd o pracovnej činnosti 

alebo vykonaní práce. V tomto trendu bude pokračované v závislosti na finančných 

a personálnych možnostiach.  

 

6.2 Ďalší pracovníci 

 Počet pracovníkov študijného oddelenia sa priebežne zväčšuje s ohľadom na 

narastajúci počet študentov zapísaných na daných strediskách na štúdium. Finančné 

kritériá si vynútia v budúcich rokoch dôsledne dodŕžať súvzťažnosť počtu pracovníkov 

študijného oddelenia a počtu študentov konkrétneho strediska. S ohľadom na 

narastajúce prevádzkové požiadavky môžeme v nasledujúcich rokoch očakávať nutnosť 

zabezpečenia prítomnosti ďalšieho prevádzkového personálu na jednotlivých 

strediskách.  
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6.3 Technické zabezpečenie výučby 

 Napriek značnej finančnej náročnosti je treba pokračovať vo vytváraní 

technického zabezpečenia výučby na všetkých konzultačných strediskách tak, aby 

napĺňali požiadavky vysokoškolskej výučby. Vzhľadom na to nie je možné vylúčiť aj 

nevyhnutnosť prestehovania stredísk do iných priestorov vyhovujúcim požiadavkám na 

vysokoškolskú výučbu. Naďalej budú každoročne začleňované do knižného fondu 

odborné publikácie potrebné pre prípravu na skúšky a riadne spracovávanie 

záverečných prác.  

 

6.4. Študenti: 

 Súčasné priebežné zvyšovanie počtu študentov zapísaných každoročne na 

štúdium na území Českej republiky bude obťažné udržať s ohľadom na celkové 

znižovanie počtu absolventov stredných škôl, ktoré sa negatívne prejavuje u všetkých 

vysokých škôl. Tomu je potrebné v nasledujúcich rokoch čeliť najmä skvalitňovaním 

ďalších služieb spojených s výučbou na českých konzultačných strediskách (technické 

zázemie a služby, možnosti zahraničných pobytov, sprostredkovanie možností odbornej 

praxe pri štúdiu) a ponúkaním štúdia na PEVŠ týmto  potenciálnym záujemcom. 

Snaha o rozvoj vo všetkých vyššie uvedených oblastiach je vedená so zámerom 

naplniť v rámci Českej republiky požiadavky kladené na udelenie štátneho súhlasu 

podľa zákona č. 111/1999 Sb., o vysokých školách a úspešne požiadať o akreditáciu 

výučby študijného odboru právo. 

 

Záver 
Dlhodobý zámer Fakulty práva je koncipovaný v súlade so zákonom o vysokých 

školách ako „zámer“, teda ako programový dokument, ktorý stanovuje strategické 

smerovanie rozvíjania jej rozhodujúcich oblastí a činností. Nevyčerpáva jej 

neporovnateľne bohatšie súčasné a tým menej budúce aktivity. Jeho napĺňanie sa bude 

uskutočňovať konkretizáciou a detailizáciou vyššie uvedených cieľov, úloh a opatrení 

formou plánov, špecifických smerníc, projektov a ďalších dokumentov.    

 


