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I.

Základné informácie o Fakulte

Názov fakulty: Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké
školy ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy: pôsobenie ako štandardnej vysokej školy v oblasti právneho
vzdelávania, rozvíjanie a rozširovanie ponuky ďalších akreditovaných študijných programov
vysokoškolského právneho vzdelávania v jeho všetkých troch stupňoch štúdia. Uskutočňovanie
plnohodnotnej vedeckej práce a systematické vnášanie jej výsledkov do obsahu študijných
predmetov. Posilňovanie kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov fakulty formou vymenovacích konaní za profesora, habilitačných konaní
a obhajob doktorských a doktorandských dizertačných prác.
Vedenie fakulty:
Dekan: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.,
druhé funkčné obdobie
za dekana vymenovaný dňa 01.09. 2011
Prodekani:
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
prvé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 01.05. 2011
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
druhé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 01.09. 2011
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
prodekan pre vedu a rozvoj
druhé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 01.09. 2011
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, PhD.
prodekan pre študijné programy uskutočňované v Českej republike
druhé funkčné obdobie
za prodekana vymenovaný dňa 01.09. 2011
Tajomníčka fakulty: Ing. Brigita Gieserová
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Akademický senát Fakulty práva PEVŠ
(k 31.12.2013)

01.

02.
03.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Predseda akademického senátu
Meno a priezvisko
Funkčné
Začiatok
obdobie
funkcie
doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
26.11.201226.11.2012
25.11.2016
Predsedníctvo akademického senátu
Meno a priezvisko
Funkčné
Začiatok
obdobie
funkcie
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
26.11.201226.11.2012
25.11.2016
Bc. Rebecca Hörömpöliová

26.11.201225.11.2016
Členovia akademického senátu
Meno a priezvisko
Funkčné
obdobie
Mgr. Boris Bizov
26.11.201225.11.2016
Mgr. Andrea Demovičová
26.11.201225.11.2016
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
26.11.201225.11.2016
JUDr. Danka Knápková, PhD.
26.11.201225.11.2016
JUDr. Veronika Skorková, PhD.
26.11.201225.11.2016
Mgr. Zuzana Štefanková, PhD.
26.11.201225.11.2016
Bc. Denisa Čejková
26.11.201225.11.2016
Mgr. Martin Kováčik
26.11.201225.11.2016
Bc. Matej Pilát
26.11.201225.11.2016
Bc. Peter Sokolík
26.11.201225.11.2016

* Ukončenie členstva z dôvodu ukončenia magisterského štúdia
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Zamestnanec
/Študent
Zamestnanec

Zamestnanec
/Študent
Zamestnanec

26.11.2012

Študentka

Začiatok
členstva
26.11.2012

Zamestnanec
/Študent
Zamestnanec

26.11.2012

Zamestnanec

26.11.2012

Zamestnanec

26.11.2012

Zamestnanec

26.11.2012

Zamestnanec

26.11.2012

Zamestnanec

26.11.2012

Študentka

10.5.2013*

Študent

26.11.2012

Študent

26.11.2012

Študent
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ZOZNAM ČLENOV VEDECKEJ RADY FP PEVŚ
(k 31.12.2013)
21

Spolu:

Interných:

14

Externých:

7

Profesorov:

10

DrSc.:

5

Docentov:

8

CSc. , PhD.:

14

Bez ped. titulov:

3

Bez ved. hodností:

2

Status člena VR: interný 14
prof.

JUDr.

Ján

CIRÁK

CSc.

Občianske právo

doc.

JUDr. Bc.

Tomáš

GŘIVNA

PhD.

Trestné právo

prof.

PhDr.

Květoň

HOLCR

DrSc. Kriminológia

prof.

JUDr.

Jaroslav

IVOR

DrSc. Trestné právo

prof.

JUDr.

Dalibor

JÍLEK

CSc.

prof.

JUDr.

Jozef

KLIMKO

DrSc. Teória a dejiny štátu a práva

doc.

JUDr.

Július

KOVÁČ

CSc.

Teória a dejiny štátu a práva

prof.

JUDr.

Jozef

KRÁLIK

CSc.

Obchodné a finančné právo

doc.

JUDr.

Peter

POLÁK

PhD.

Trestné právo

doc.

PhDr. JUDr.

Peter

POTÁSCH

PhD.

Správne právo

doc.

JUDr. Mgr.

Josef

SALAČ

PhD.

Občianske právo

doc.

JUDr. PhDr.

Miroslav

SLAŠŤAN

PhD.

Európske právo

prof.

JUDr.

Ján

SVÁK

DrSc. Ústavné právo

prof.

JUDr.

Jozef

ZÁHORA

PhD.

DrSc. Teória a dejiny štátu a práva

Medzinárodné právo

Trestné právo

Status člena VR: externý 7
JUDr.

Eduard

BÁRÁNY

JUDr.

Tomáš

BOREC

Trestné právo

doc.

JUDr.

Mária

BUJŇÁKOVÁ CSc.

Finančné a daňové právo

doc.

JUDr.

Jozef

ČENTÉŠ

CSc.

Trestné právo

prof.

JUDr.

Jiří

JELÍNEK

CSc.

Trestné právo

JUDr.

Milan

ĽALÍK

Marek

ŠMID

prof. doc. JUDr.

Ústavné právo

PhD.
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA FAKULTY PRÁVA PEVŠ
(k 31.12.2013)
01.

Predseda disciplinárnej komisie
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Zamestnanec

02

Členovia disciplinárnej komisie
JUDr. Marcela Tóthová, PhD.

Zamestnanec

03.

JUDr. Andrea Vitkóvá, PhD.

Zamestnanec

04.

Bc. Katarína Hlavenková

Študentka

05.

Bc. Nina Bukvaiová

Študentka

06.

Bc. Dávid Kaščák

Študent
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II.

Prehľad najdôležitejších
predchádzajúci rok

faktov

a

činností

vysokej

školy

za

V oblasti personálnej
Úroveň základných oblastí pôsobenia fakulty v rozhodujúcej miere ovplyvňuje
štruktúra jej vysokoškolských učiteľov, výskumných a ďalších pracovníkov. Systematické
zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov fakulty teda považujeme za jeden z
najvýznamnejších faktov jej rozvoja. V hodnotenom roku 2013 sa uskutočnilo jedno úspešné
vymenovacie konanie za profesora v odbore 3.4.11 občianske právo (doc. JUDr. Ján Cirák,
CSc.), jedno úspešné habilitačné konanie v odbore 3.4.11 občianske právo (JUDr. Bronislava
Pavelková, PhD.) a jedno habilitačné konanie v odbore 3.4.8 medzinárodné právo (JUDr.
PhDr. Ing. Michael Siman, PhD. D.E.A.). Zastúpenie riadnych profesorov (16) a docentov
(20) tak tvorí 52,94% celkového počtu zamestnancov fakulty.

V oblasti vzdelávacej
-

v apríli 2013 sa na pôde FP PEVŠ uskutočnila prednáška na tému „Migranti v centre
pozornosti“, ktorú organizovala FP PEVŠ v spolupráci so študentskými organizáciami

-

študentka FP PEVŠ vyhrala 2. miesto v súťaži v písaní esejí na tému „Šport a právo“,
ktorú súťaž vyhlásila Učená právnická spoločnosť

-

v októbri 2013 sa na pôde FP PEVŠ uskutočnila interaktívna prednáška na tému: „Ako
súvisí chémia s právom“, na ktorej prednášajúci prezentoval študentom „zákonitosti“
družstevného práva aj prostredníctvom chemických pokusov

-

študenti FP PEVŠ vyhrali 1. miesto v súťaži LawGames 2013, ktorej sa zúčastnili tímy
študentov právnických fakúlt v SR a ČR a študenti FP PEVŠ tak získali hlavnú cenu:
peňažný dar vo výške 3.333 Eur

V oblasti vedeckej
Za prioritu v oblasti vedeckej práce fakulty boli považované aktivity vedeckovýskumné. V hodnotenom roku 2013 boli fakulte udelené dva externé granty Agentúrou pre
výskum a vývoj na výskumné projekty napĺňajúce témy Dlhodobého zámeru fakulty na roky
2008- 2013.
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III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

3. 1 Údaje o uskutočňovaných študijných programoch
Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných študijných programov.
Na fakulte sa v roku 2013 realizovali nasledovné študijné programy:
- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. Právo,
- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.2.
Teória a dejiny štátu a práva,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.7.
Trestné právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.8.
Medzinárodné právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.11.
Občianske právo.
B. Okrem toho mala fakulta priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v:
- odbore 3. 4. 7 Trestné právo,
- odbore 3.4.8. Medzinárodné právo,
- odbore 3.4.11. Občianske právo.
C. Fakulta nemala v priebehu roka 2013 pozastavené žiadne študijné programy.

3. 2 Údaje o študentoch
K 31. októbru 2013 študovalo na fakulte 2434

študentov. Počty študentov sa za

posledné dva roky podarilo stabilizovať. V porovnaní s uplynulým rokom (2678 študentov)
došlo k miernemu poklesu počtu študentov asi o 10%.
V prvom stupni študovalo 1245 študentov, čo predstavuje 51 % z celkového počtu
študentov. Z toho bolo 715 denných študentov a 530 externých študentov. V uplynulom roku
sa podarilo napredovať s nastolenom trende, kde prevláda počet denných študentov nad
študentmi v externej forme. Z celkového počtu 1245 študentov bolo 510 zahraničných, čo
predstavuje viac ako 40 %.
8
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Graf č. 1 Vývoj počtu Bc. študentov
V magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 1061

študentov, čo

z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 43%. Oproti 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 denný študentov magisterského štúdia
nad študentmi v externej forme. Z celkového počtu 1061 študentov bolo 233 zahraničných, čo
predstavuje skoro 22 %. Ako už bolo vyššie uvedené v rámci prvého a druhého stupňa sa na
Fakulte práva uskutočňovali iba študijné programy v odbore 3. 4. 1 Právo.

Graf č. 2 Vývoj počtu Mgr. študentov

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.
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Graf č. 3 Vývoj počtu PhD. študentov

3. 3 Akademická mobilita študentov
Fakulta práva PEVŠ v súlade so základnými koncepciami a východiskami jej
medzinárodných aktivít, vykonáva činnosti smerujúce k prehlbovaniu akademickej spolupráce
nielen v rámci Európskej únie, ale aj v mimoeurópskej rovine.
Medzinárodné aktivity fakulty sa primárne zameriavajú na realizáciu výmenných
pobytov s partnerskými inštitúciami, a to v rámci projektu Erasmus, príp. na základe
bilaterálnych dohôd, ktoré má Fakulta práve PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe
aj mimo Európy.
V tejto súvislosti je osobitne potrebné vyzdvihnúť bilaterálnu zmluvu medzi Fakultou
práva PEVŠ a Právnickou fakultou Štátnej univerzity v Sankt Peterburgu (Ruská federácia),
ako aj bilaterálnu zmluvu o spolupráci so Štátnou univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Skopje
(Macedónsko).
V akademickom roku 2013/2014 sa študijného pobytu zúčastňujú dvaja študenti
Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, v aktuálnom
akademickom roku sa študenti zúčastňujú akademického pobytu v predĺženom režime (t.j. nie
len počas zimného semestra ak. roka 2013/2014, ale aj počas letného semestra uvedeného
akademického roka). V súlade s internými pravidlami FP PEVŠ sa pritom pri realizácií mobilít
dôsledne dbá o to, aby možnosť účasti na výmenných pobytoch bola poskytnutá aj študentom
z jednotlivých pracovísk fakulty, pričom práve na menovanej fakulte práva (Štátna univerzita
v Sankt Peterburgu) sa pobytu v aktuálnom akademickom roku zúčastňuje študent z pracoviska
FP PEVŠ v Brne a študentka FP PEVŠ z pracoviska Žilina.
V kalendárnom roku 2013 došlo aj k nadviazaniu formálnej spolupráce medzi FP PEVŠ
a Právnickou fakultou Štátnej univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko). Na
10
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základe vypísaného a vyhodnoteného výberového konania sa očakáva, že prvý študent za FP
PEVŠ bude podľa podpísanej bilaterálnej zmluvy v Macedónsku študovať v letnom semestri
aktuálneho akademického roka.
Mimoriadne kvalitne je možne vnímať aj posilnenie postavenia Fakulty práva PEVŠ
v medzinárodnom režime spolupráce s Právnickou fakultou Viedenskej univerzity. Študenti FP
PEVŠ prejavujú rastúci záujem o mimoriadne prednášky na tejto fakulte – osobitne v rámci
predmetu stredo a východoeurópskych právnych štúdií. Vedenie fakulty aktívnym spôsobom
podporuje účasť študentov na prednáškových podujatiach v rámci uvedeného režimu
spolupráce – najmä udeľovaním kreditov za úspešne absolvované vzdelávacie programy na
Právnickej fakulte Viedenskej univerzity.
Fakulta práva PEVŠ posilňuje svoje postavenie v rámci medzinárodnej spolupráce aj
mimo štátov Európskej únie. V tejto súvislosti je možné uviesť, že v aktuálnom akademickom
roku (konkrétne v zimnom semestri akademického roka 2013/2014) začala FP PEVŠ
v neformálnom režime spolupracovať na programe LL.M. City University of Hong Kong.
Vedenie fakulty reaguje aj na rastúci záujem poslucháčov o študijné pobyty na
amerických univerzitách, preto aktuálne pristúpila k rokovaniam s vysokými školami v USA,
pri ktorých je predpoklad poskytnutia kvalitného vzdelania študentom FP PEVŠ na základe
bilaterálnych zmlúv o spolupráci.
Okrem uvedených aktivít sa v priestore mimo EU aktivity FP PEVŠ koncentrujú aj na
štáty bývalého Sovietskeho zväzu. Užšia spolupráca sa očakáva najmä s vysokoškolskými
inštitúciami v Ruskej federácii, Bielorusku a na Ukrajine.
Mimoriadne kladne je potrebné hodnotiť aj vnímanie FP PEVŠ zo strany
pedagogických

a vedeckých

pracovníkov

zo

zahraničia,

ktorí

prejavujú

záujem

o pracovnú/výskumnú stáž na FP PEVŠ cez projekt Erasmus, ale aj cez Národný štipendijný
program. V sledovanom období došlo k nárastu žiadostí o spoluprácu s FP PEVŠ, resp. žiadostí
o prijatie zahraničných výskumníkov na odbornú stáž, a to napr. aj z krajín Strednej Ameriky
a Južnej Ameriky.
Fakulta práva PEVŠ v sledovanom období v rovine medzinárodných aktivít naďalej
intenzívne rozvíjala projekt Erasmus. V akademickom roku 2012/2013 sa 1-semestrálneho
študijného pobytu Erasmus zúčastnilo 33 študentov FP PEVŠ (zimný semester 25 študentov,
letný semester: 8 študentov) a 6 študentov (v ak. roku 2012/2013) absolvovalo Erasmus pobyt
v trvaní celého akademického roka. Celkovo sa v sledovanom akademickom roku (cez projekt
Erasmus) zahraničných mobilít zúčastnilo 39 študentov, ktorí študovali v nasledovných
11
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krajinách: Island, Fínsko, Litva, Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko,
Slovinsko, Maďarsko, Španielsko, Malta a Grécko. Študenti FP PEVŠ preto v akademickom
roku 2012/2013 absolvovali výmenné pobyty v 13 krajinách a na 24 európskych univerzitách.
Celková hodnota intenzity výmenného programu Erasmus na FP PEVŠ (odchadzajúci študenti)
za akademický rok 2012/2013 predstavuje 45 osobo/mesiacov.
Za kalendárny rok 2013/2014 (t.j. za obdobie čiastočne spadajúce do sledovaného
obdobia) sú tieto hodnoty nasledovné: zimný semester ak. roka 2013/2014 sa výmenného
pobytu zúčastní 39 študentov, v letnom semestri ak. roka 2013/2014 to bude 5 študentov,
pričom z 39 poslucháčov zimného výmenného pobytu 4 požiadali o možnosť predĺženia
pobytu aj na letný semester. Dvaja študenti boli a priori prijatí na štúdium v zahraničí v trvaní
jedného akademického roka.
Celková hodnota intenzity výmenného programu Erasmus na FP PEVŠ (odchadzajúci
študenti) za akademický rok 2013/2014 predstavuje 51 osobo/mesiacov, čo v porovnaní
s predchádzajúcim akademickým rokom predstavuje mierny nárast.
Z perspektívy kalendárneho roka (2013) je možné uviesť, že študijného pobyt Erasmus
sa v roku 2013 zúčastnilo celkovo 58 študentov FP PEVŠ (letný semester ak. roka 2012/2013:
14 študentov, zimný semester ak. 2013/2014: 44)
V sledovanom období (akademický rok 2012/2013) na Fakulte práva PEVŠ študovalo
16 prichádzajúcich Erasmus študentov (niektorí na jeden semester, iní na celý akademický rok
– v celkovom vyjadrení 23 osobo/semestrov). Prichádzajúci študenti boli z nasledovných
krajín:

Španielsko, Taliansko, Grécko a Rakúsko a zastupovali celkovo 7 univerzít.

V akademickom roku 2013/2014 sú príslušné hodnoty prichádzajúcich študentov cez program
Erasmus nasledovné: 16 študentov, 23 osobo/mesiacov (v zimnom semestri ak. roka 2013/2014
to bolo 8 študentov a v letnom semestri ak. roka 2013/2014 to bude jeden študent, pričom na
celý akademický rok 2013/2014 prišlo na FP PEVŠ študovať 7 študentov). Prichádzajúci
študenti sú z Grécka, Španielska, Francúzska, Rakúska a Talianska.
Celkovo je teda možné uviesť, že zo strany odchádzajúcich študentov (študenti FP
PEVŠ) je o pobyty Erasmus stabilný záujem, čo primerane platí aj v kontexte prichádzajúcich
študentov.
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3. 4 Prijímacie konanie podľa študijných programov
A. Bakalársky študijný program
Prijímacia skúška na Fakulte práva PEVŠ na Bc. štúdium prebieha podľa podmienok,
ktoré boli schválené akademickým senátom.
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.
Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského
jazyka min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov,
ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
Prihláška musí obsahovať maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak
uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia
maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky), životopis, vo formulári prihlášky
uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický/nemecký) bude skladať písomný test jazykovej
kompetencie, a doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
Fakulta umožňuje podať namiesto e-prihlášky aj prihlášku v tlačenej forme - na
formulári ŠEVT.
i.) PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM NA I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA ZÁKLADE
ABSOLVOVANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

Obsah prijímacej skúšky:
1. písomný test - preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických
a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 350 b.;
2. písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku). Maximálny
možný počet dosiahnutých bodov - 200 b.;
3. informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu
stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových
a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí. Maximálny možný počet
dosiahnutých bodov - 300 b. Ústny pohovor môže byť nahradený písomnou prácou s
rovnakým zameraním a rovnakou bodovou dotáciou ako má ústny pohovor. Písomná práca
sa skladá z 10 otázok, pričom za každú otázku môže uchádzač získať najviac 30 bodov.
Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie v
súlade s podmienkami ustanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude
uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme
13

Výročná správa Fakulty práva PEVŠ za rok 2013
štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez interný univerzitný systém školy
(UIS).
ii.) PRIJÍMANIE NA I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA BEZ ABSOLVOVANIA PRIJÍMACÍCH
POHOVOROV

Dekan fakulty PEVŠ môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o prijatí uchádzača
na štúdium, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:
1. uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore
príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte
EU a
2. uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky –
najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých
príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.
iii.) PRIJÍMANIE NA I. STUPEŇ VŠ ŠTÚDIA NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE O CENU DEKANA V
PÍSANÍ ESEJÍ

Dekan fakulty PEVŠ môže na bakalárske štúdium prijať uchádzača, ktorý sa v súlade so
Štatútom súťaže v písaní esejí o Cenu dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (rok
2013) alebo v inej súťaži v písaní esejí vyhlásenou FP PEVŠ/PEVŠ, umiestnil na 1., 2. a 3.
mieste uvedenej súťaže.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1., 2. a 3. mieste uvedenej súťaže, musí súčasne spĺňať
nasledujúce podmienky:
1. získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a
2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň v
riadnom termíne učenom na podávanie prihlášok.
Prihláška musí obsahovať maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak
uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia
maturitné vysvedčenie najneskôr. v deň prijímacej skúšky), životopis a doklad o úhrade
poplatku za prijímacie konanie vo výške 20 eur. Uchádzač prijímaný na štúdium podľa tohto
ustanovenia nie je povinný zúčastniť sa prijímacieho pohovoru.
iv.) 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.
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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, avšak najneskôr ku dňu začiatku akademického roka. K písomnej žiadosti o prijatie na
štúdium na základe prestupu študent predkladá ďalšie dokumenty predpísané internými
predpismi fakulty/školy.

Súčasne so žiadosťou o prestup môže študent požiadať dekana

fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej fakulte práva (právnickej fakulte) a o
zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na základe uznaných skúšok a kreditov – podľa
vnútorných predpisov fakulty/školy.
Prihlášku na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ v uplynulom roku podalo
prihlášku 905 uchádzačov, z toho 531 na dennú formu štúdia a 374 na externú formu štúdia.
Z toho počtu sa na prijímacom konaní zúčastnilo 627 uchádzačov (z toho 346 na dennú formu
a 281 na externú formu). Na štúdium sa zapísalo 323 študentov (z toho 190 denných,

133

externých).

Graf č. 4 Počet zapísaných na Bc. štúdium

B. Magisterský študijný program
Pre uchádzačov o magisterské štúdium na FP PEVŠ sa stanovujú 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
15

Výročná správa Fakulty práva PEVŠ za rok 2013
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.
Magisterské štúdium sa v externej forme realizuje aj na detašovanom pracovisku v
Žiline. Fakulta umožňuje absolventom bakalárskeho štúdia namiesto elektronickej prihlášky aj
prihlášku v tlačenej forme na formulári ŠEVT.
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.
Na magisterské štúdium v odbore právo podalo prihlášky 560 uchádzačov, z toho 275
denných a 285 externých, všetci, ktorí splnili stanovené podmienky boli prijatí a z tohto počtu
sa zapísalo 482 z toho 262 denných a 220 externých.

Graf č. 5 Prijímanie Mgr. štúdium
C. Doktorandské študijné programy
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.
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Doktorandské štúdium sa otváralo v študijných odboroch:
3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
3.4.7 Trestné právo
3.4.8 Medzinárodné právo
3.4.11 Občianske právo
Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Výber
uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred prijímacou
komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti
objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce.
V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom
svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu,
ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom prvého
semestra príslušného akademického roka.
Obsah študijných programov a príslušná smernica a zoznam tém dizertačných prác sú
prístupné na webovej stránke fakulty. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa
poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.
Prihlášku na niektorý z uvedených odborov si podalo celkovo 81 uchádzačov, z toho 45
na dennú formu a 36 na externú formu štúdia. Z uvedených počtov bolo prijatých a zapísalo sa
17 uchádzačov na dennú formu štúdia a na externú formu bolo prijatých 26 uchádzačov
a z toho sa zapísalo 16 uchádzačov. Podmienky splnilo viac uchádzačov ako bolo možné
prijať, alebo z dôvodu obmedzených finančných zdrojov na doktorandské štipendiá
a obmedzenie max. počtu doktorandov na jedného školiteľa nebolo možné vyhovieť všetkým
uchádzačom.

Graf č. 6 Prijímanie PhD. štúdium
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3.5. Štátne skúšky
Podmienky účasti na magisterských štátnych skúškach v roku 2013 splnilo 359
študentov, ktorí sa prihlásili na štátnu skúšku. Bližšie informácie o účasti študentov na
jednotlivých termínoch sú uvedené v tabuľke.
TERMÍN
Riadny
1. opravný
2. opravný

TERMÍN
Riadny
1. opravný
2. opravný

PRIHLÁSENÍ
359
9
0

OBHAJOBA DP
OSPRAVEDLNENÍ
0
0
0

ÚSPEŠNÍ
350
9
0

NEÚSPEŠNÍ
9
0
0

PRIHLÁSENÍ
359
122
28

OBČIANSKE PRÁVO
OSPRAVEDLNENÍ
2
0
0

ÚSPEŠNÍ
237
94
28

NEÚSPEŠNÍ
120
28
0

ÚSPEŠNÍ

NEÚSPEŠNÍ

TRESTNÉ PRÁVO
TERMÍN

PRIHLÁSENÍ

OSPRAVEDLNENÍ

Riadny

359

0

322

37

1. opravný

55

0

52

3

2. opravný

3

0

3

0

OBCHODNÉ PRÁVO
TERMÍN

PRIHLÁSENÍ

OSPRAVEDLNENÍ

ÚSPEŠNÍ

NEÚSPEŠNÍ

Riadny

200

1

173

26

1. opravný

27

0

23

4

2. opravný

4

0

4

0

PRACOVNÉ PRÁVO
TERMÍN

PRIHLÁSENÍ

OSPRAVEDLNENÍ

ÚSPEŠNÍ

NEÚSPEŠNÍ

Riadny

86

0

70

16

1. opravný

16

0

12

4

2. opravný

4

0

4

0

SPRÁVNE PRÁVO
TERMÍN

PRIHLÁSENÍ

OSPRAVEDLNENÍ

ÚSPEŠNÍ

NEÚSPEŠNÍ

Riadny

11

0

11

0

1. opravný

0

0

0

0

2. opravný

0

0

0

0

EURÓPSKE PRÁVO
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TERMÍN

PRIHLÁSENÍ

OSPRAVEDLNENÍ

ÚSPEŠNÍ

NEÚSPEŠNÍ

Riadny

46

0

31

15

1. opravný

15

1

12

2

2. opravný

3

0

3

0

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO
TERMÍN

PRIHLÁSENÍ

OSPRAVEDLNENÍ

ÚSPEŠNÍ

NEÚSPEŠNÍ

Riadny

16

1

12

3

1. opravný

4

0

3

1

2. opravný

1

0

1

0

Úspešnosť hodnotenia jednotlivých predmetov ŠS je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Bakalárske štúdium
Obhajoba bakalárskej práce
Základy EP a štátovedy

Magisterské štúdium
Obhajoba diplomovej práce
Občianske právo
Trestné právo
Obchodné právo
Pracovné právo
Európske právo
Medzinárodné právo
Správne právo

Úspešnosť podľa jednotlivých klasifikačných stupňov
A
B
C
D
E
104
91
77
53
45
81
59
52
65
113

Úspešnosť podľa jednotlivých klasifikačných stupňov
A
B
C
D
E
143
98
62
28
28
83
50
78
56
92
85
98
71
60
45
80
42
28
24
26
22
18
12
16
18
4
8
10
8
16
4
4
4
2
2
5
2
0
1
2

3.6 Absolventi vysokoškolského štúdia
V uplynulom roku na Fakulte práva úspešne ukončilo bakalárske štúdium 513
študentov, z toho 273 v dennej forme štúdia a 240 v externej forme štúdia 552. V porovnaní
s rokom 2012, kedy bakalárske štúdium ukončilo 518 študentov je to o 5 študentov menej.
Magisterské štúdium úspešne ukončilo 564 študentov, z toho 198 v dennej forme a 366
v externej forme štúdia. V porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu o 193 študentov.
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V treťom stupni štúdia (doktorandských študijných programoch), štúdium úspešne
ukončilo 9 študentov z toho 5 v dennej forme a 4 v externej forme. Oproti uplynulému roku je
to pokles o 5 študentov.
Fakulta
Fakulta práva

Stupeň
štúdia
1
2
1+2
3

Spolu fakulta

Denná forma

Externá forma

občania SR cudzinci občania SR cudzinci
222
51
157
83
198
0
222
144
0
0
0
0
5
0
4
0
425
51
383
227

Spolu
513
564
0
9
1086

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Na Fakulte práva PEVŠ sa systém ďalšieho vzdelávania realizoval predovšetkým
prostredníctvom rigorózneho konania. V uplynulom roku rigorózne konanie prihlásilo 421
uchádzačov. V roku 2013 úspešne ukončilo 245 uchádzačov. Podrobnosti podľa jednotlivých
komisií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Komisia
Teória a dejiny štátu a práva
Ústavné právo
Správne právo.
Pracovné právo
Trestné právo.
Medzinárodné a európske právo.
Obchodné právo
Občianske právo

Prihlášky
26
16
25
8
219
12
42
73

Absolventi
11
5
21
1
119
13
53
22

Okrem vysokoškolského vzdelávania formou rigorózneho konania sa fakulta práva
venuje aj záujmovému vzdelávaniu. V roku 2013 Fakulta práva PEVŠ otvorila tretí ročník
programu celoživotného vzdelávania – Univerzita tretieho veku, zameraný na základy práva.
Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi
práva. 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 trvá dva roky (štyri semestre).
Úspešným absolventom bude na záver celého programu na slávnostnej promócii vydané
osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. V uplynulom roku bolo slávnostne
promovaných 40 absolventov, v súčasnosti študuje 41 študentov .
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V.

Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty
Výskumná a ďalšia tvorivá činnosť zamestnancov fakulty sa uskutočňovala v súlade s

„Dlhodobým zámerom Fakulty práva na roky 2008-2013“ a rovnako aj aktuálnymi vedeckopraktickými problémami vygenerovanými pôsobením ústavov a ďalších pracovísk fakulty
a školy. Zohľadnené boli aj významné udalosti celospoločenské, osobitne otázky späté
s právnou teóriou a praxou.
Výskumná činnosť bola aj v tomto hodnotenom období považovaná za rozhodujúcu
súčasť vedeckej práce, uskutočňovanej v jej ďalších oblastiach a formách (osobitne vedeckopublikačnej, vedecko-teoretickej, vedecko-výchovnej, vedecko-popularizačnej, vedeckoorganizačnej a i.).
V kalendárnom roku 2013 bola splnená výskumná úloha „Výskum obetí kriminality
(latentnej kriminality) v Slovenskej republike v roku 2013“ grantovo podporená Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (spolufinancovaná inštitucionálnym grantom).
Projekt výskumnej úlohy je pokračovaním identického výskumu uskutočneného v rokoch
2007, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. Viacročný výskum obetí kriminality je v Slovenskej
republike ojedinelý a jeho súhrnné výsledky boli v tomto roku publikované vo vedeckej
monografii. Výstupy tohto opakovaného výskumu poskytujú hodnotné empirické údaje aj pre
posilnenie spoľahlivosti kvalifikovaných odhadov kriminality latentnej, teda vysoko
aktuálneho teoretického, metodologického problému, ktorý je predmetom diskusií vedených
medzi predstaviteľmi kriminológie a súvisiacich vedných odborov, ale aj problémom vedeckopraktickým, zaujímajúcim širšiu verejnosť sledujúcu stav kriminality v Slovenskej republike.
V hodnotenom období sa zvýšil počet zamestnancov fakulty zapojených do výskumu
a významne sa zvýšila aj grantová úspešnosť. V roku 2013 fakulta v súťaži získala tri externé
granty, dva boli udelené agentúrou APVV a jeden Radou vlády SR pre prevenciu kriminality
(Tab č. 1V). Obsahové zameranie projektov napĺňa „Dlhodobý zámer fakulty na roky 20082013“ a taktiež korešponduje s akreditovanými študijnými programami doktorandského štúdia
ako aj s aktuálnymi právnymi problémami na Slovensku.
Okrem výskumného projektu podporeného externým grantom bol vypracovaný zámer
projektu „Optimalizácia prípravy študentov na úspešnú právnu prax“, ktorého cieľom je
vypracovanie modelu priebežnej aktualizácie študijnej dokumentácie (osobitne obsahu výučby)
v súlade s požiadavkami trhu práce v bližšom a vzdialenejšom časovom horizonte.
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Tab. č. 1V

Udelené granty v roku 2013
Začiatok
plnenia
projektu

Výskum obetí kriminality
(latentnej kriminality)
v Slovenskej republike v roku
2013
Monitoring latentnej kriminality
a viktimologickej situácie na
Slovensku (APVV-0752-12)
Optimalizácia prípravného
konania trestného v podmienkach
Slovenskej republiky (APVV0356-12)
Optimalizácia prípravy študentov
pre úspešnú právnickú prax
SPOLU

Ukončenie
plnenia
projektu

Externý
grant
v€

Interný
grant
v€

01.03.2013 14.12.2013

10 000

01.10.2013 31.08.2017

8 069

5,26

8 074,26

01.10.2013 31.08.2017

8 126,23

0

8 126,23

01.12.2013 21.12.2014

0

500

500

Spolu
v€

8 507,66 18 507,66

26 195,23 9 012,92 35 208,15

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 s „Vyhláškou MŠVVaŠ č. 456/2012 Z.z.“.
Z vybraných publikácií s hodnotou A, B a C sú 3 evidované v kategórii „A“ , 38
v kategórii „B“ a 72 v kategórii „C“. Súhrnné hodnotenie publikačnej činnosti fakulty vrátane
publikácií od roku 2009 napĺňa kritériá požadované pri akreditácii všetkých stupňov štúdia,
uskutočňovaní habilitačných konaní a konaní na vymenovanie za profesora a taktiež na
začlenenie školy medzi univerzitné vysoké školy.
Kvalitatívny vzostup zaznamenali publikačné aktivity doktorandov, ktorých obsahom je
problematika súvisiaca s témami ich dizertačných prác. Výrazne prevyšujú kritérium
požadované pre začlenenie školy medzi univerzitné vysoké školy („C+“ - 2,25).
Fakulta už siedmym rokom vydáva vlastný vedecký časopis „Notitiae ex Academia
Bratislavensi Iurisprudentiae“ (s štvrťročnou periodicitou). Jeho obsahové zameranie na
aktuálne a odborne náročné problémy právnej teórie a praxe (resp. iné súvisiace spoločenské
problémy) ako aj špičková odborná úroveň autorov príspevkov a ich náročné oponovanie
významne posilňuje hodnotu časopisu a tým aj jeho uznanie odbornou aj laickou verejnosťou.
Výsledky vlastnej výskumnej činnosti sú priebežne prezentované aj formou vedeckoteoretických podujatí (konferencie, semináre, sympóziá, kolokviá, workshopy a pod.). Podujatí
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sa zúčastňujú poprední domáci a zahraniční odborníci a závery rokovaní sú publikované
v zborníkoch, časopisoch a pod (graf č. 2V).
Graf č. 2V: Uskutočnených vedecko-teoretických podujatí
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Graf č. 7
Výsledky vedecko-výskumných aktivít a rovnako aj záverov vedecko-teoretických
podujatí sú systematicky vnášané do obsahu študijných predmetov (osobitne do študijných
predmetov doktorandského štúdia).
V koncepcii vedeckej práce fakulty prináleží významné miesto aj vedeckej a odbornej
činnosti študentov. Počet súťažných prác a študentov, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže
o najlepšiu študentskú prácu znázorňuje graf č. 3V. Hodnotiace komisie vysoko ocenili
odbornú úroveň súťažných prác, ich formálnu úroveň a rovnako aj spôsobilosť študentov
kultivovane práce prezentovať. O kvalite študentských súťažných prác svedčia aj popredné
ocenenia účastníkov nadnárodných súťaží ŠVOČ.
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Graf č. 3V: Študentská vedecká a odborná činnosť
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Graf č. 8
Ďalšie plnohodnotné rozvíjanie vedeckej práce fakulty podporujú aj priaznivé
podmienky pre tvorivú prácu a vhodné pracovné prostredie. Lokalizácia fakulty v blízkosti
centra hlavného mesta (centra vedeckého, kultúrneho a i. diania) je vhodne využívaná pri
uzatváraní partnerských vzťahov s celospoločensky významnými inštitúciami, pri kreovaní
riešiteľských tímov výskumných projektov alebo autorských kolektívov, pri iniciovaní ale
rovnako aj prezentácii výsledkov vedeckej práce a pod.
Rovnako priaznivé sú aj podmienky pre uskutočňovanie vedeckej práce poskytované
fakultou. Areál fakulty je vybavený špičkovou audiovizuálnou technikou, tlmočníckym
zariadením, veľkokapacitnými konferenčnými aulami, dostatočným počtom miestností pre
rokovania menšieho počtu účastníkov a pod. Knižnica lokalizovaná v areáli fakulty je
vybavená reprezentatívnym knižničným fondom a poskytuje štandardné knižničné služby.
Organizačné zabezpečenie vedeckej práce upravujú príslušné pasáže „Organizačného
poriadku“ (Smernica dekana Fakulty práva č. 2/2011) a ďalšie interné dokumenty fakulty, resp.
interné dokumenty Paneurópskej vysokej školy. Od 1.9.2011 pôsobí na fakulte novozriadené
Oddelenie vedy, ktorého poslaním je uskutočňovať výskumnú prácu, informovať ústavy
fakulty o vyhlasovaných grantoch, napomáhať im pri vypracovávaní projektov, aktívne
participovať na príprave a uskutočňovaní vedecko-teoretických podujatí a vypracovávať
podklady pre priebežné hodnotenie úrovne vedeckej práce fakulty. Na posilnenie
vedeckovýskumnej práce fakulty bolo v roku 2012 vytvorené nové špecializované
vedeckovýskumné

pracovisko

„Výskumné
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kriminologické centrum je ojedinelým pracoviskom na Slovensku, ktorého ambíciou je stať sa
už v bližšej budúcnosti partnerom analogických výskumných ustanovizní európskych krajín.

VI.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
Fakulta práva má od roku 2010 oprávnenia uskutočňovať habilitačné konania a konania

na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, 3.4.8. medzinárodné
právo a 3.4.11. občianske právo. V hodnotenom období bolo podaných päť žiadostí o udelenie
titulu docent a jedna žiadosť o menovanie za profesora (tab. č. 2V). Habilitačné konanie
a konanie na vymenovanie za profesora sa uskutočnili v súlade s Vyhláškou MŠ SR o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov č. 6/2005
Z.z.“ a „Kritériami na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte
práva Paneurópskej vysokej školy“ schválených dňa 10.12.2008 Vedeckou radou Paneurópskej
vysokej školy. Obhajoby habilitačných prác a habilitačných prednášok sa aktívne zúčastnili
pozvaní zástupcovia domácich a zahraničných právnických fakúlt a predstavitelia právnej
praxe.
Tab. č. 2V
Konanie na vymenovanie za profesora
01. 3.4.11 občianske právo
doc. JUDr. Ján
Cirák, CSc.
Habilitačné konania
01. 3.4.11 občianske právo
JUDr.
Bronislava
Pavelková, PhD.
02. 3.4.11 občianske právo
JUDr.
Monika Jurčová,
PhD.
03. 3.4.8 medzinárodné právo
JUDr. PhDr.
Ing. Michael
Siman, PhD.
D.E.A.
04. 3.4.8 medzinárodné právo
JUDr. PhDr.
Lucia Mokrá,
PhD.
05. 3.4.8 medzinárodné právo
Doc. JUDr.
Naděžda
Sišková, PhD.
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Začiatok
konania

Dátum udelenia
titulu

18.05.2012

26.11.2013

18.05.2012

02.04.2013

12.10.2012

01.06.2013

06.03.2013

15.11.2013

04.10.2012

15.11.2013

06.06.2012

15.11.2013
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Zamestnanci vysokej školy

VII.

Početný stav (graf č. 4V) a štruktúra zamestnancov fakulty korešponduje s koncepciou
jej personálneho budovania, zabezpečuje vysoko kvalifikovanú výučbu vo všetkých stupňoch
a formách štúdia a taktiež vytvára nadštandardné predpoklady pre uskutočňovanie korektnej
vedeckej (osobitne výskumnej a publikačnej) práce.
Graf č. 4V: Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci Fakulty práva
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Graf č. 9
Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov fakulty práva
(graf č. 5V). Viac než polovicu zamestnancov fakulty (52,17 %) tvoria riadni profesori
a docenti a 91,30 % zamestnancov má vzdelanie najmenej 3. stupňa.
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bez 3. st.; 8,70

profesori; 23,19

3. st. bez ped. tit.;
39,13
docenti; 28,99

Graf č. 10
Vekovú štruktúru zamestnancov fakulty (v %) znázorňuje graf č. 6V. Priemerný vek
všetkých zamestnancov je 46,71 roku, priemerný vek profesorov je 59,46 a docentov 51,78
roku.
Graf č. 6V: Veková štruktúra zamestnancov FP k 31.12.2013
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Osobitosti profilu absolventa Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, spočívajúce
v posilnení výučby medzinárodného a európskeho práva, nachádzajú vyjadrenie aj v podiele
špičkových vysokoškolských učiteľov zo zahraničia na celkovom počte interných
zamestnancov fakulty. Fakulta práva v personálnej oblasti napĺňa zásadu požadujúcu, aby
približne jednu tretinu vysokoškolských učiteľov fakulty tvorili práve zahraniční vysokoškolskí
učitelia (tab. č. 3V).
Tab. č. 3V

Domáci a zahraniční zamestnanci fakulty

Zamestnancov spolu
Zamestnancov spolu v %

Domácich
49

Zahraničných
20

Spolu
69

71,1%

29,9%

100%

16

10

26

61,5%

38,5%

100%

Profesorov a docentov
Profesorov a docentov v %
Významným

ukazovateľom

(k 31.10.2013)

kvality

personálneho

zabezpečenia

vzdelávacieho

a vedeckého pôsobenia fakulty je nesporne miera stability zamestnancov fakulty s najvyššou
kvalifikáciou (tab. č. 4V). Z celkového počtu 15-tich riadnych profesorov ich je 14 (t.j.
87,50%) v zamestnaneckom pomere s fakultou práva takmer po celú dobu jej pôsobenia. Dĺžka
zamestnaneckého pomeru s fakultou sa predlžuje aj u zostávajúcich zamestnancov.
Tab. č. 4V

Dĺžka zamestnaneckého pomeru s Fakultou práva (k 31.10.2013)
prof.

doc.

3. stupeň

bez 3. stupňa

SPOLU

do 2 rokov

1

5

11

2

19

od 2 do 5 rokov

2

7

11

2

2

od 5 do 10 rokov

13

8

5

2

28

SPOLU

16

20

27

6

69

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov sa
uskutočňuje v súlade s internými predpismi výberovým konaním (Príloha č. 1: tabuľka „T9
výberové konania“ tabuľkovej časti tejto správy).
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VIII. Podpora študentov
Jednou z foriem podpory študentov sú aj štipendiá. Paneurópska vysoká škola poskytuje
štipendiá zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Zo štátneho rozpočtu vyplácala fakulta
sociálne štipendiá a motivačné štipendiá.
Sociálne štipendium bolo v roku 2013 v vyplácane 23 študentom v období január – august)
a 13 študentom v období september až december v priemernej výške 194 EUR/osoba v zimnom
semestri a 191 EUR/osoba v letnom semestri. Celková suma sociálnych štipendií vyplatených
študentom FP PEVS v r.2013 bola 37 252,- EUR.
Okrem sociálnych štipendií, fakulta vypláca aj motivačné štipendiá z účelových
prostriedkov štátneho rozpočtu . Pravidlá pre vyplácanie motivačných štipendií upravuje
Štipendijný poriadok. Motivačné štipendium je možné priznať:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti.
Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností priznáva dekan fakulty
študentovi študijného programu najskôr od druhého ročníka študujúcemu v dennej forme štúdia
za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak
neštuduje študijný program tretieho stupňa. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie
študijných povinností priznáva dekan fakulty desiatim percentám študentov z celkového počtu
študentov evidovaných na fakulte v dennej forme štúdia v 1. a 2. stupni štúdia v jednotlivých
ročníkoch k 31. októbru akademického roka, za ktorý sa štipendium priznáva.
Dekan fakulty môže priznať motivačné štipendium študentovi v dennej forme štúdia, ktorý
študuje študijný program prvého a druhého stupňa za:
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti,
b) úspešnú reprezentáciu fakulty, PEVŠ alebo Slovenskej republiky vo vedomostných,
športových a umeleckých súťažiach, v študentských vedeckých činnostiach, ďalej za aktívny
podiel na činnosti a rozvoji PEVŠ,
c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
V roku 2013 bola na motivačné štipendiá pridelená suma: 98.575 €. Z toho sa na štipendiá
za vynikajúce plnenie študijných povinností sa vyplatilo 91.250 € a na štipendiá za
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti
sa vyplatilo 7.325 €. Priemerná výška motivačného štipendia bola viac ako 400 eur.
Podrobnejší prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.
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Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Počet

10% počet

Počet

10% počet

študentov

štipendist.

študentov

štipendist.

Bc. - 1. roč.

325

33

302

31

Bc. - 2. roč.

309

31

280

28

Fakulta

Bc. - 3. roč.

343

35

335

34

práva

Mgr.–1. roč.

218

22

284

29

1.195

121

1.201

122

Ročník

Fakulta

SPOLU

za

2.396 študentov

FP

Stav študentov k 31.10.2011

IX.

Podporné činnosti fakulty

Vzdelávacie a vedecké pôsobenie fakulty podporuje priebežná modernizácia ich
elektronického
knižničných

zabezpečenia,

služieb.

priebežné

Komfortné

dopĺňanie

vybavenie

knižničného

pracovísk

(učební,

fondu

a rozširovanie

pojednávacej

siene,

konferenčných ául a pod.), lokalizácia knižnice ako aj možnosti stravovania pre zamestnancov
a študentov fakulty priamo v jej areáli vytvárajú priaznivé podmienky pre organizovanie a
uskutočňovanie vzdelávacích a vedeckých aktivít.

X.

Rozvoj fakulty

Rozvoj Fakulty práva sa uskutočňoval v súlade s jej dlhodobým zámerom, osobitne
v súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy. V hodnotenom období boli
napĺňané plánované opatrenia posilňujúce kvalitné pôsobenie fakulty v rozhodujúcich
oblastiach jej pôsobenia.

XI.

Medzinárodné aktivity vysokej školy

V akademickom roku 2012/2013 je možné badať aj rast kreditu FP PEVŠ v rovine
akademického, resp. vedeckého potenciálu, keď viacerým pedagógom FP PEVŠ bolo
ponúknuté členstvo vo významných zahraničných vedeckých časopisoch – aj karentovaných
(napr. členstvo v redakčnej rade časopisu The Central and Eastern European Legal Studies,
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ktorý vychádza v Aténach pod gesciou Európskej organizácie verejného práva alebo napr.
v časopise Economy, Business, Banks, ktorý vychádza v Moskve).
V nadväznosti na vyššie poskytujeme sumár niektorých akademických aktivít a úkonov,
ktoré sa na pôde FP PEVŠ uskutočnili v kalendárnom roku 2013 a ktoré majú medzinárodný
rozmer:
 Január 2013 – došlo k podpísaniu zmluvy o spolupráci s Alberta College (Alberta
koledža), Lotyšsko (Riga) o realizácii výmenných pobytov v rámci projektu Erasmus.
 Marce 2013 – pedagóg FP PEVŠ absolvoval historicky prvú sériu prednášok na
Právnickej fakulte Štátnej univerzity v St. Peterburgu (Ruská federácia).
 Apríl 2013 – prvý pedagóg FP PEVŠ vystupuje na Alberta College (Lotyšško) so
sériou prednášok k téme mediálneho a reklamného práva v podmienkach Strednej
Európy.
 Apríl 2013 – Prednáška prof. Stevena Freelenda na tému The Wonders of Space Law –
How Regulating the Heavens affects our Life on Earth. Prednáška bola realizovaná
v podobe interaktívnej diskusie, v rámci ktorej sa študenti aktívne zapájali do riešenia
právnych problémov – napr. či je možné vlastniť pozemok na Mesiaci a pod.?
 Jún 2013 – na Fakultu práva PEVŠ prichádza cca 40 študentov Voronežskej štátnej
poľnohospodárskej univerzity študujúci odbor „verejná správa“ (vrátane pedagógov),
ktorí počas svojho pobytu v SR absolvujú na FP PEVŠ sériu prednášok k rôznym
témam verejnej správy, správneho práva, ústavného práva a európskeho práva pod
vedením pedagógov FP PEVŠ).
 Jún/Júl 2013 – dochádza k podpísaniu memoranda o spolupráci medzi Právnickou
fakultou Iustinianus Primus – Štátna univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Skopje,
Macedónsko a FP PEVŠ, predmetom ktorej je výmena pedagógov a študentov počas
časového obdobia najbližších rokov.
 August 2013 – mimoriadny úspech študentov FP PEVŠ na medzinárodnej súťaži
v Hong Kongu. Študenti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (Peter Plachý,
Adam Šebesta a Marek Anderle) dosiahli skvelý úspech na prestížnej svetovej súťaži
v mimosúdnom urovnávaní súdnych sporov (ADR) v Hong Kongu. P. Plachý sa stal
najlepším rečníkom (M. Anderle bol tretí), A. Šebesta získal cenu pre najlepšieho
mediátora a celý tím obsadil tretie miesto.
 September 2013 – dvaja študenti odchádzajú na Štátnu univerzitu v St. Peterburgu
(Právnickú fakultu), pričom na základe pozitívnych skúseností o spolupráci medzi
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príslušnými inštitúciami dochádza k predĺženiu študijného pobytu vysielaných
študentov z jedného semestra na celý akademický rok.
 Október 2013 – BraMUN 2013 – začiatkom mesiaca október hostila Fakulta práva
PEVŠ prvý krát vo svojej histórii projekt BraMUN 2013, ktorého podstata bola
simulácia rozhodovacích procesov v rámci OSN. Študenti vysokých škôl zo SR aj zo
zahraničia - prostredníctvom simulovanej účasti v orgánoch a inštitúciách OSN realizovali odborné diskusie a rozhodovacie procesy. Projektu sa zúčastnili študenti
z Maďarska, Holandska, Rumunska, ako aj z iných krajín.
 Október 2013 – BratMUN 2013 – koncom mesiaca október sa na Fakulte práva PEVŠ
uskutočnil simulovaný režim rozhodovacích procesov OSN aj pre študentov stredných
škôl, čím fakulta aj vo vzťahu k zahraničiu prezentovala svoj zámer a záujem byť
vnímaná ako medzinárodne akceptovaná vysokoškolská inštitúcia. Projektu sa
zúčastnilo približne sto študentov a pedagógov stredných škôl z rôznych krajín celého
sveta.
 November 2013 – prednáška prof. Van Gunsterena z Leiden University (Holandsko)
v rámci

série

Cleveringa

Lecture.

Prednáška

bola

realizovaná

v spolupráci

s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v Bratislave a bola na tému „Je ešte stále
možné dôverovať demokracii?“
 November 2013 – uskutočnenie rokovaní s Dr. Zampedri – predsedníčkou Správnej
rady St. John´s International University (USA) o možnostiach výmeny študentov
v rámci odvetvia environmentálnych štúdií, resp. environmentálneho práva. Ide
o súkromnú vysokú školu akreditovanú v USA so vzdelávacím centrom v Taliansku.
Predpokladá sa, že k uzavretiu memoranda dôjde v prvej polovici roka 2014.
 December 2013 – v decembri 2013 sa na FP PEVŠ uskutočnila séria prednášok pod
vedením Dr. Sharmu zo City University of Hong Kong k téme mimosúdneho riešenia
sporov (Alternative Dispute Resolution).

XII. Systém kvality
V súlade s § 70 písm. h) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi
Paneurópskej vysokej školy bola aj v akademickom roku 2012/2013 uskutočnená anketa
názorov študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na kvalitu výučby jednotlivých
predmetov zaradených do študijného programu „právo“ vyučovaného na Fakulte práva
Paneurópskej vysokej školy.
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V akademickom roku 2011/2012 bola zo strany FP PEVŠ pre získanie spätnej väzby od
študentov použitá aplikácia, ktorá si nevyžadovala prihlásenie študenta do Univerzitného
informačného systému (UIS). Pravdepodobne aj vzhľadom na uvedené sa návratnosť
elektronických dotazníkov pohybovala vo vyšších percentuálnych hodnotách. Takto pripravený
elektronický dotazník mohli študenti vypĺňať vo vopred určenom časovom úseku (cca 3
mesiace) – na konci akademického roka.
V akademickom roku 2012/2013 však FP PEVŠ pristúpila k získavaniu spätnej väzby od
študentov prostredníctvom UIS, ktorý si vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov študenta pred
tým, ako študent vyplní a odošle vyplnený dotazník. Prechod k modelu získavania spätnej
väzby cez UIS bol relevantný z dôvodu ekonomického (nástroj je súčasťou všeobecných
aplikácií UIS-u, preto nebolo potrebné obstarávať a hradiť osobitné platformy pre realizáciu
ankety) a časového (študenti mali takmer počas celého akademického roka možnosť
kontinuálneho zasielania spätnej väzby k položeným otázkam, t.j. nie len vo vopred určenom
a relatívne krátkom časovom úseku, ale poskytnutie spätnej väzby mohlo byť realizované
počas dlhšieho časového úseku). Realizácia dopytovania cez predmetný nástroj mala
zabezpečiť aj objektivizáciu výsledkov, keďže sa predpokladalo, že študentmi poskytnutá
spätná väzba bude reálnejšia (vzhľadom na to, že medzi realizáciou výučby/skúšania
a termínom na poskytnutie spätnej väzby nebol väčší časový priestor, ktorý by viedol k
minimalizácii emócií a vnímania postojov študentov).
Cieľom ankety bolo umožniť študentom fakulty vysloviť svoj názor na kvalitu práce
učiteľov pri realizácii vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch zaradených do
študijného programu bakalárskeho a magisterského štúdia. Pozornosť bola v prieskume
sústredená najmä na získanie faktov o výučbe jednotlivých predmetov vytvárajúcich
predpoklady na to, aby prezentované názory študentov umožnili hodnotenie.
Študenti mali v rámci ankety poskytnúť svoje odpovede vo vzťahu k jednotlivým
predmetom a vyučujúcim - na otázky, ktoré sa z obsahového hľadiska dajú zhrnúť nasledovne:
a) zrozumiteľnosť prednášok/seminárov
b) pripravenosť pedagóga na prednášky/seminár
c) realizácia vzdelávacích aktivít v súlade s časovým harmonogramom
d) snaha pedagóga o vyvolávanie záujmu o predmet na strane študentov
e) snaha pedagóga priebežne zisťovať vedomosti študentov (na seminároch)
f) schopnosť pedagóga odpovedať na doplňujúce otázky študenta
g) snaha pedagóga viesť výučbu interaktívnym spôsobom (motivácia k diskusiám)
h) objektívnosť hodnotenia na skúškach
i) dostupnosť študijných materiálov k predmetu
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j) rozsah kritérií pre ukončenie a hodnotenie predmetu, resp. včasnosť oznámenia týchto
informácií zo strany ústavu/pedagóga a skúmanie splnenia týchto kritérií zo strany pedagóga
pri hodnotení študenta
k) praktický rozmer predmetu (využiteľnosť v praxi)
l) používanie didaktických pomôcok zo strany pedagóga
m) súlad tém seminárov s témami prednášok
n) dodržiavanie konzultačných hodín pedagógmi
K získaniu názorov na kvalitu práce učiteľov pri realizácii obsahovej a procesuálnej stránky
výučby jednotlivých predmetov bola využitá metóda elektronického dotazníka cez UIS (tak,
ako je to uvedené vyššie).
Dotazník bol koncipovaný tak, že študenti jednotlivých ročníkov odpovedali na otázky:
a) hodnotením zisťovaného parametra na päťstupňovej škále (1 až 5)
b) hodnotením zisťovaného parametra vysokoškolským režimom známkovania (A až Fx)
b) otvorenou odpoveďou (odpoveď/spätná väzba podľa vlastného uváženia)
Celkovo je ale v súvislosti so zisťovaním spätnej väzby od študentov cez UIS (v sledovanom
období) potrebné uviesť, že v porovnaní s minulým akademickým rokom, keď došlo
v pilotnom režime k zisťovaniu spätnej väzby od študentov na platforme mimo UIS, pri použití
UIS-u na uvedený účel v aktuálnom akademickom roku došlo k mimoriadnemu poklesu
záujmu študentov o zapojenie sa do ankety, čo môže byť podmienené primárne ich nevôľou
identifikovať sa (prihlásiť sa do UIS-u) a až následne vypĺňať dotazník s odpoveďami na
otázky.
V letnom semestri akademického roka 2012/2013 bola návratnosť anketových lístkov –
v závislosti od konkrétnych pracovísk FP PEVŠ – v rozsahu od 2% (Bratislava, Brno, Žilina)
do 7% (Ostrava).
V zimnom semestri akademického roka 2012/2013 bola návratnosť anketových lístkov –
v závislosti od konkrétnych pracovísk FP PEVŠ – v rozsahu od 2% (Brno, Žilina) do 7%
(Ostrava).

34

Výročná správa Fakulty práva PEVŠ za rok 2013

LETNÝ SEMESTER – AK. ROK 2012/2013
Obdobie: FP - LS 2012/2013 - Bratislava
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

1617
34 2%

Obdobie: FP - LS 2012/2013 - Brno
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

211
5 2%

Obdobie: FP - LS 2012/2013 - Ostrava
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

180
13 7%

Obdobie: FP - LS 2012/2013 - Praha
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

361
15 4%

Obdobie: FP - LS 2012/2013 - Žilina
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

345
8 2%

ZIMNÝ SEMESTER – AK. ROK 2012/2013
Obdobie: FP - ZS 2012/2013 - Bratislava
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

1626
85 5%

Obdobie: FP - ZS 2012/2013 - Brno
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

207
5 2%

Obdobie: FP - ZS 2012/2013 - Ostrava
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

179
14 7%

Obdobie: FP - ZS 2012/2013 - Praha
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

362
20 5%

Obdobie: FP - ZS 2012/2013 - Žilina
Potenciálny počet respondentov:
Skutočný počet respondentov:

345
10 2%

Z uvedeného preto vyplýva, že v akademickom roku 2013/2014 (koncom akademického roka
2013/2014) bude žiaduci návrat k zisťovaniu spätnej väzby od študentov prostredníctvom
elektronického systému fungujúceho mimo systému UIS. Použitie iného systému pre
získavanie spätnej väzby je – okrem iných - potrebné najmä v kontexte nevyhnutnosti
objektivizácie názorov študentov v kvantitatívnej rovine, t.j. je potrebné zabezpečiť vyšší
stupeň zapojenia študentov do ankety, čo je možné očakávať (aj vzhľadom na skúsenosti
z akademického roka 2011/2012) pri použití tzv. open e-platforms.
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Okrem pravidelného hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu cez vyššie uvedený
nástroj (anketa) sa spätná väzba a overovanie kvality na FP PEVŠ realizovali napr. aj
prostredníctvom nasledovných opatrení/nástrojov:
a) pravidelné zasadania kolégia dekana so sekundárnou verifikáciou plnenia úloh
z predchádzajúcich zasadnutí
b) pravidelné zasadania Akademického senátu FP PEVŠ so sekundárnou verifikáciou
plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
c) pravidelné zasadania Vedeckej rady FP PEVŠ so sekundárnou verifikáciou plnenia
úloh z predchádzajúcich zasadnutí
d) diskusie zástupcov fakulty a jej súčastí s poslucháčmi FP PEVŠ (priamo alebo
prostredníctvom zástupcov študentských organizácií)
e) hodnotenie kvalitatívnej úrovne – vedomostí študentov prostredníctvom štatistických
ukazovateľov (najmä úspešnosť na skúškach z jednotlivých predmetov) získavaných zo
systému UIS.
V nadväznosti na zmeny vo všeobecne záväznej právnej úprave, očakáva sa v blízkej
budúcnosti – na úrovni Paneurópskej vysokej školy – prijatie vnútorného predpisu o pravidlách
hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na PEVŠ.
Po prijatí a nadobudnutí právnych účinkov tohto interného predpisu, bude sa overovanie
kvality vysokoškolského vzdelávania realizovať podľa tohto predpisu a v súlade s ním.

XIII.

Kontaktné údaje

Adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Dekan:
prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.
Tel.: 00421/2 48 20 88 27
E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Tajomníčka fakulty:
Ing. Brigita GIESEROVÁ
Tel.: 00421/ 2 48 20 88 16
Fax: 00421/ 2 48 20 88 39
E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com
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XIV.

Sumár (Executive summary)
Pozitívna zmena nastala na úseku vypracovávania a podávania žiadostí o externé granty

na podporu výskumných projektov. V hodnotenom roku fakulta získala externý grant
(poskytnutý Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality v objeme 10 000,-€
na riešenie výskumnej úlohy „Výskum obetí kriminality. Úloha (ojedinelá v rámci Slovenska)
bola úspešne ukončená. Zamestnanci fakulty vypracovali a v roku 2013 podali päť žiadosti
o externý grant grantovej agentúre APVV, pričom do projektov sú okrem zamestnancov
zapojení aj študenti doktorandského štúdia. Z nich bol dvom výskumným projektov udelený
grant na roky 2013 - 2017.
Štandardnými výstupmi výskumných aktivít akademických zamestnancov sú knižné,
časopisecké, zborníkové a iné vedecké publikácie. Z celkového počtu 147 evidovaných
publikácií sú 3 zaradené do kategórie „A“, 38 do kategórie „B“, 72 do kategórie „C“ a 34
do kategórie „D“.
Výsledky výskumnej práce boli prezentované aj na vedecko-teoretických podujatiach,
ktorých sa zúčastňujú poprední domáci a zahraniční odborníci akademickej obce aj úspešnej
praxe. Závery týchto podujatí sú zverejňované v zborníkoch, časopiseckých statiach a iných
periodikách.
Najnovšie poznatky získané vlastnou výskumnou prácou sú priebežne vnášané do
obsahu študijných predmetov, osobitne predmetov magisterského a doktorandského štúdia.
Úroveň vedeckých aktivít zamestnancov fakulty poskytuje odôvodnený predpoklad pre
jej úspešné vedecké pôsobenie v bližšom aj vzdialenejšom horizonte. Kvalifikačný potenciál
fakulty a priaznivé pracovné podmienky poskytujú reálne možnosti ďalšieho skvalitňovania
všetkých úsekov vedeckej práce.

XV.

Prílohy

1. Tabuľková príloha k Výročnej správe o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2013
2. Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ
3. Zoznam zamestnancov Fakulty práva k 31.12.2013
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Príloha č. 2

Správa o činnosti Akademického senátu
Akademický senát Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát) vykonával svoju
činnosť v roku 2013 v štandardných podmienkach, v súlade so zákonom o vysokých školách,
ako aj v súlade s príslušnými internými dokumentmi školy, fakulty a vlastnými normatívnymi
úpravami. Akademický senát mal v súlade so svojim volebným poriadkom trinásť členov,
z toho osem členov zamestnaneckej časti a piatich členov študentskej časti . Činnosť
Akademického senátu riadilo štvorčlenné predsedníctvo , zložené z predsedu, podpredsedu za
zamestnaneckú časť, podpredsedníčky za študentskú časť a tajomníka Akademického senátu.
Dňa 30.5.2014 bolo na základe podanej žiadosti v súlade s príslušným ustanovením zákona
o vysokých školách pozastavené členstvo v Akademickom senáte Mgr. Martinovi Kováčovi,
zástupcovi študentskej časti Akademického senátu. Následne v súlade so skutočnosťou, že
Mgr.Martin Kováčik nepožiadal o doktorandské štúdium, bolo jeho členstvo v Akademickom
senáte ukončené dňom 10.5.2013, teda dňom úspešného ukončenia magisterského štúdia. Tým
sa počet členov Akademického senátu znížil na dvanásť, takže ku koncu roku 2013 zastupovali
študentskú časť štyria členovia.
Akademický senát v roku 2013 rokoval na štyroch riadnych zasadnutiach. Prvé riadne
zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 14.3.2013, na ktorom Akademický senát
prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti FP PEVŠ za rok 2012.
Na svojom druhom zasadnutí sa Akademický senát stretol dňa 30.5.2013. Akademický
senát na tomto zasadnutí schválil návrh Študijného poriadku FP PEVŠ (2013) a návrh
Disciplinárneho poriadku FP PEVŠ (2013). Okrem toho Akademický senát prerokoval zmeny
v Bakalárskom študijnom programe pre 1. a 2. ročník FP PEVŠ na akademický rok 2013/2014,
zmeny v Bakalárskom študijnom programe pre 3. ročník FP PEVŠ na akademický rok
2013/2014 a zmeny v Magisterskom

študijnom programe FP PEVŠ na akademický rok

2013/2014. Akademický senát prerokoval žiadosť Mgr. Martina Kováčika o pozastavenie
členstva v Akademickom senáte v súvislosti s ukončením magisterského štúdia a možným
pokračovaním v doktorandskom štúdiu, pričom s pozastavením členstva súhlasil.
Tretie zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 19.9.2013. Okrem bežných
otázok súvisiacich so zabezpečením činnosti Akademického senátu bol na tomto zasadnutí
prerokovaný a schválený návrh podmienok prijímania na vysokoškolské štúdium FP PEVŠ pre
akademický rok 2014/2015.
Posledné zasadnutie Akademického senátu v roku 2013 konalo dňa 24.10.2013.
Akademický senát prerokoval návrh Doktorandského študijného poriadku FP PEVŠ – ústavné
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právo a návrh Doktorandského študijného poriadku FP PEVŠ – občianske právo. Prerokoval aj
návrh na nové zloženie členov Disciplinárnej komisie FP PEVŠ a tento schválil.
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Príloha č. 3
SYSTEMIZOVANÉ MIESTA AKADEMICKÝCH ZAMESTNANCOV
FAKULTY PRÁVA PEVŠ
PODĽA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Spolu:

69

Systemizované miesto: a) profesor
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

JUDr.
PhDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
Dr.
JUDr.
JUDr.

Ján
CIRÁK
CSc.
Květoň HOLCR
DrSc.
Pavel HOLLÄNDER
DrSc.
Jan
HURDÍK
DrSc.
Jaroslav IVOR
DrSc.
Dalibor JÍLEK
CSc.
Jozef
KLIMKO
DrSc.
Jozef
KRÁLIK
CSc.
Michal SKŘEJPEK
DrSc.
Ján
SVÁK
DrSc.
Pavel ŠTURMA
DrSc.
Ivo
TELEC
CSc.
Miloš VEČEŘA
CSc.
Bea
VERSCHRAEGENPhD.
Ladislav VOJÁČEK
CSc.
Jozef
ZÁHORA
PhD.

Systemizované miesto:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

JUDr.
JUDr.
RNDr.
PhDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.

Spolu:
domáci
domáci
zahraničný
zahraničný
domáci
zahraničný
domáci
domáci
zahraničný
domáci
zahraničný
zahraničný
zahraničný
zahraničný
zahraničný
domáci

1.9.2008

31.12.2014 plný úväzok

1.12.2005

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2013

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2005

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.10.2004

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2004

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2009

31.12.2014 kratší pracovný čas

16.9.2010

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2004

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2004

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2004

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2005

31.12.2014 kratší pracovný čas

5.6.2005

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.5.2006

31.01.1014 plný úväzok

1.9.2004

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.3.2006

31.12.2014 plný úväzok

e) docent

Ján
DRGONEC
DrSc.
Tomáš GŘIVNA
PhD.
Jaroslav HOLOMEK
CSc.
Jarmila CHOVANCOVÁ CSc.
Katarína CHOVANCOVÁKPhD.
Vladimír KINDL
CSc.
Július KOVÁČ
CSc.
Peter
KRESÁK
CSc.
Vlasta KUNOVÁ
CSc.
Bronisla PAVELKOVÁ
PhD.
Peter
POLÁK
PhD.
Peter
POTÁSCH
PhD.
Jozef
SALAČ
PhD.
Michael SIMAN
PhD.
Miroslav SLAŠŤAN
PhD.
Jozef
SOBIHARD
CSc.
Pavel SVOBODA
PhD.
Marek ŠTEVČEK
PhD.
Vladimír ZOUBEK
CSc.
Lucia ŽITŇANSKÁ
PhD.

Spolu:
domáci
zahraničný
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
zahraničný
domáci
zahraničný
domáci

40

16

20

1.9.2008

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2011

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2013

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.9.2008

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.2.2008

31.12.2014 plný úväzok

1.4.2010

31.12.2014 plný úväzok

11.7.2005

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2013

31.12.2014 plný úväzok

3.9.2012

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2009

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2008

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2009

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2005

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2012

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2010

31.12.2014 plný úväzok

1.12.2009

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.11.2010

31.12.2014 plný úväzok

1.10.2007

31.12.2014 plný úväzok

15.10.2013
1.9.2006

14.10.2014 kratší pracovný čas
31.12.2014 plný úväzok
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Systemizované miesto: f) odborný asistent
JUDr. Boris
BALOG
PhD.
Mgr. Michal ČERNÝ
PhD.
JUDr. VladislavDZÚRIK
CSc.
JUDr. Andrea ERDÖSOVÁ
PhD.
JUDr. Tomáš HORÁČEK
PhD.
JUDr. Jana
HULMÁKOVÁ CSc.
JUDr. Pavol JUDIAK
PhD.
JUDr. Eduard KAČÍK
CSc.
JUDr. Tatiana KANÁLIKOVÁ PhD.
JUDr. Andrej KARPAT
PhD.
JUDr. RastislavKAŠŠÁK
PhD.
JUDr. Danka KNÁPKOVÁ
PhD.
JUDr. Ján
KNĚŽÍNEK
PhD.
JUDr. Hana
KOVÁČIKOVÁ PhD.
PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ
PhD.
JUDr. Daniel PATĚK
PhD.
JUDr. Václav PILÍK
PhD.
JUDr. Ladislav POLKA
PhD.
JUDr. Saskia POLÁČKOVÁ, PhD.
Mgr. VeronikaSKORKOVÁ
PhD.
JUDr. Denisa SOUKENÍKOVÁ PhD.
Mgr. Zuzana ŠTEFANKOVÁ, PhD.
JUDr. Marcela TÓTHOVÁ
PhD.
Mgr. Jaroslav VĚTROVSKÝ
PhD.
JUDr. Andrea VITKÓOVÁ
PhD.
JUDr. Martin VLHA
PhD.

Systemizované miesto:
Mgr.
JUDr.
JUDr.
PhDr.

Andrea
David
Dalibor
Jakub

31.12.2014 plný úväzok

1.1.2013

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2010

31.12.2014 plný úväzok

1.6.2013

31.5.2014 kratší pracovný čas

1.1.2013

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.9.2011

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2008

31.12.2014 plný úväzok

16.9.2009

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2013

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.12.2006

31.12.2014 plný úväzok

1.2.2010

31.12.2014 plný úväzok

15.9.2006

31.12.2014 plný úväzok

1.1.2013

31.12.2014 kratší pracovný čas

16.9.2010

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2007

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2011

31.12.2014 plný úväzok

15.10.2013

14.10.2014 kratší pracovný čas

1.10.2013

31.12.2014 kratší pracovný čas

15.9.2007

31.12.2014 plný úväzok

16.9.2010

31.12.2014 plný úväzok

15.12.2011

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2011

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2012

31.12.2014 plný úväzok

1.3.2012

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2011

31.12.2014 plný úväzok

15.11.2012

31.12.2014 plný úväzok

Spolu:
domáci
zahraničný
zahraničný
zahraničný

15.2.2010

PhD. domáci
PhD. domáci
PhD. domáci
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4

31.12.2014 plný úväzok

1.9.2008

31.12.2014 kratší pracovný čas

1.1.2013

31.12.2014 plný úväzok

1.3.2013

31.12.2014 plný úväzok

i) výskumný pracovník

JUDr. Anna
ĎURFINA
JUDr. Libor KLIMEK
Mgr. Daniela KOŠECKÁ

26

1.10.2009

g) asistent

DEMOVIČOVÁ
FALADA
NOVÝ
RAZIM

Systemizované miesto:

domáci
zahraničný
domáci
domáci
zahraničný
zahraničný
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
zahraničný
domáci
domáci
zahraničný
zahraničný
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
domáci
zahraničný
domáci
domáci

Spolu:

Spolu:

3

1.9.2011

31.12.2014 plný úväzok

1.11.2013

31.12.2014 plný úväzok

1.12.2006

31.12.2014 plný úväzok
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Príloha č. 4
Zoznam interných predpisov Fakulty práva PEVŠ, ktoré sa stali účinnými v roku 2013:
1. Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok Fakulty práva PEVŠ
2. Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium
3. Smernica dekana č. 2/2013 Záverečné práce
4. Smernica dekana č. 3/2013 o konaní rigoróznych skúšok a obhajobách rigoróznych prác
5. Smernica dekana č. 4/2013 Habilitačné a vymenúvacie konanie
6. Študijný poriadok Fakulty práva PEVŠ
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