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Základné informácie o fakulte
Fakulta práva je dĺžkou svojej existencie najstaršou fakultou Paneurópskej vysokej
školy (predtým Bratislavskej vysokej školy práva). V roku 2010 na základe uznesenia vlády
SR č. 411/2010 došlo k zmene názvu Bratislavskej vysokej školy práva na Paneurópsku
vysokú školu.
Medzi rozhodujúce ciele fakulty patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká
škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších
akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie
kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava
absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania, akými sú
sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, exekútori, či právnické profesie v orgánoch verejnej
moci a štátnej správy, ale aj pre ďalšie právne zamerania, ktoré sa právnikom otvárajú v
podmienkach života a práce v Európskej únii. Hoci študijné programy smerujú k
dosiahnutiu univerzálneho a úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz študijných
programov je viazaný 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 a významní odborníci z Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruska.
Štúdium na fakulte sa vo všetkých troch stupňoch štúdia uskutočňuje v dennej i
externej forme štúdia. Štúdium na fakulte prebieha v súlade so zákonom o vysokých
školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných
študijných programov. Študijný program tvorí štandardné členenie na predmety povinné,
povinne voliteľné a výberové.
Výučba viacerých internacionalizovaných predmetov študijného programu prebieha
bilingválne, resp. multilingválne, s dôrazom na anglický jazyk. V prvých dvoch ročníkoch
štúdia sa pre jazykovo menej zdatných študentov zabezpečuje paralelné tlmočenie. Pre
študentov sa tým od prvých rokov ich právnického štúdia vytvárajú podmienky pre trvalý
kontakt s profesormi právnických fakúlt zo zahraničia, zároveň však predpoklad pre
využitie príležitostí absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí
prostredníctvom účasti fakulty na programoch medzinárodnej akademickej spolupráce a
akademických mobilít.
Prednášky, cvičenia, semináre a skúšky prebiehali v zmysle študijného priadku bez
výraznejších problémov.
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Organizačná štruktúra fakulty
Fakulta sa vnútorne člení na dekanát, ústavy a ďalšie pracoviská. Organizačná
štruktúry fakulty bola optimalizovaná za účelom efektívneho plnenia úloh.
Dekanát je hospodársko-správnym pracoviskom fakulty s výkonnou funkciou. Plní
úlohy

spojené

s

organizačným,

finančným,

hospodárskym

a administratívnym

zabezpečením činnosti fakulty. Pripravuje podklady pre rokovanie a rozhodovanie
akademických funkcionárov fakulty a pre orgány akademickej samosprávy fakulty. Realizuje
rozhodnutia akademických funkcionárov a akademickej samosprávy fakulty.
Dekanát tvorí:
a) dekan fakulty,
b) prodekan pre pedagogickú činnosť,
c) prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy,
d) prodekan pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj,
e) prodekan pre študijné programy uskutočňované v Českej republike,
f) tajomník fakulty,
g) sekretariát dekana.
Ústavy

sú

základnou

organizačnou

zložkou

fakulty

pre

pedagogickú,

vedeckovýskumnú a hospodársku činnosť. Počet ústavov a ich zameranie určuje dekan.
Ústavy sa ďalej členia na oddelenia.
Fakulta má zriadené nasledovné ústavy:
a) Ústav teórie a dejín štátu a práva:
I. Sekretariát ústavu,
II. Oddelenie dejín štátu a práva,
III. Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva,
IV. Oddelenie teórie práva.
b) Ústav verejného práva:
I. Sekretariát ústavu,
II. Oddelenie trestného práva, kriminalistiky a kriminológie,
III. Oddelenie ústavného práva a štátovedy,
IV. Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia.
c) Ústav súkromného práva:
I. Sekretariát ústavu,
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II. Oddelenie občianskeho práva,
III. Oddelenie obchodného práva,
IV. Oddelenie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
d) Ústav medzinárodného práva a európskeho práva:
I. Sekretariát ústavu,
II. Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov,
III. Oddelenie európskeho práva,
IV. Oddelenie medzinárodného práva súkromného.
e) Ústav spoločensko-vedných disciplín
I. Sekretariát ústavu,
II. Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch,
III. Oddelenie sociálnych a ekonomických vied.
Na zabezpečenie úloh fakulty sú zriadené ďalšie pracoviská:
a) Študijné oddelenie,
b) Knižnica.
Postavenie, činnosť súčastí fakulty a ich riadenie podrobnejšie upravuje Smernica
dekana č. 5/2007 Organizačný poriadok Fakulty práva PEVŠ.

5

Vedenie fakulty
Dekan fakulty

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Prodekan pre pedagogickú činnosť

Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Prodekan pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj

Doc. JUDr. Július Kováč, CSc.

Prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy

Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Prodekan pre študijné programy uskutočňované
v Českej republike (od 1. 6. 2010)

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Tajomníčka fakulty

Ing. Svetlana Riedel, MBA

Vedúci ústavu verejného práva
(poverený vedením)

Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Vedúca ústavu súkromného práva
(do 15. 6. 2010)

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Vedúci ústavu súkromného práva
(od 1. 9. 2010)

Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Vedúci ústavu medzinárodného a európskeho práva Doc. JUDr. Radoslav Prochádzka, PhD.
(do 31. 8. 2010)
Vedúci ústavu medzinárodného a európskeho práva JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
(od 1. 9. 2010)
Vedúci ústavu teórie a dejín štátu a práva

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Vedúca ústavu spoločensko-vedných disciplín

Doc. PhDr. Jarmila Chovancová CSc.
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Akademický senát fakulty
Zloženie akademického senátu:
za zamestnaneckú časť:
JUDr. Peter Polák, PhD. –

predseda AS

Mgr. Andrej Karpat –

podpredseda AS

Mgr. Katarína Svitková

tajomníčka AS

Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
JUDr. Pavol Judiak
JUDr. Danka Knapková, PhD.
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
PaedDr. Zuzana Kurucová
za študentskú časť:
Bc. Gevorg Ayrumyan
Igor Doboš,
Martin Kováčik
Henrieta Miloňová
Bc. Andrea Rošková
Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát“)
bola v roku 2010 nielen štandardná, ale najmä v závere roka vzhľadom na doplňujúce
voľby do študentskej časti , ako aj vzhľadom na voľbu kandidáta na dekana fakulty , aj do
značnej miery výnimočná. Vychádzala zo zákonného vymedzenia v zmysle zákona
o vysokých školách, zo štatútu PEVŠ, ale aj z vlastných interných predpisov.
V hodnotenom období došlo k zmene v zložení Akademického senátu. V júni 2010 zaniklo
z dôvodu riadneho ukončenia štúdia členstvo v Akademickom senáte Ing. Mgr. Petrovi
Ošváthovi a v septembri 2010 z toho istého dôvodu aj Mgr. Michalovi Homolovi, ktorí
zastupovali študentskú časť akademickej obce fakulty. Po doplňujúcich voľbách
v decembri 2010 pracuje Akademický senát opäť v plnom zložení, pričom zamestnaneckú
časť akademickej obce zastupuje osem členov a päť študentskú časť obce.
V roku 2010 zasadal Akademický senát

celkom päťkrát. Prvé zasadnutie sa

uskutočnilo 11. marca 2010. Na tomto zasadaní Akademický senát prerokoval a schválil
Výročnú správu Fakulty práva BVŠP za rok 2009. Zároveň bez pripomienok prerokoval
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navrhované zmeny v bakalárskom a magisterskom študijnom programe. Na druhom
zasadnutí , ktoré sa konalo 27. mája 2010 Akademický senát prerokoval a schválil návrh
Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Fakulty práva BVŠP, ako aj návrh na
vymenovanie doc. JUDr. et Bc. Tomáša Gřivnu, PhD. za prodekana pre študijné programy
uskutočňované v ČR. Tretie zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 27. septembra
2010. Akademický senát na tomto zasadnutí prerokoval a schválil návrh na vymenovanie
JUDr. Rastislava Kaššáka, PhD. za člena disciplinárnej komisie PEVŠ a návrhy na
vymenovanie prof. JUDr. PhDr. Miloša Večeřu, CSc., doc. JUDr. Jána Ciráka, PhD., Doc.
JUDr. Et Bc. Tomáša Gřivnu, PhD., prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc. a prof. JUDr. Mareka
Šmida, PhD. za členov vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ. Akademický senát prerokoval a
schválil aj Volebný poriadok Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ. Dňa 11.
novembra 2010 sa konalo štvrté zasadnutie Akademického senátu FP BVŠP. Na tomto
zasadnutí Akademický senát prerokoval a schválil Volebný poriadok pre voľby kandidáta
na dekana Fakulty práva PEVŠ. Akademický senát vyhlásil aj doplňujúce voľby do
študentskej časti Akademického senátu na deň 9. decembra 2010 a za účelom ich riadneho
priebehu zároveň zvolil členov Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do Akademického
senátu FP PEVŠ.

Zároveň na tomto zasadnutí vyhlásil Akademický senát aj voľby

kandidáta na dekana FP PEVŠ na deň 10. decembra 2010. V súlade s Volebným poriadkom
pre voľbu kandidáta na dekana FP PEVŠ zvolil aj Volebnú komisiu pre voľby kandidáta na
dekana FP PEVŠ. V stanovenom termíne , teda dňa 9. decembra 2010 sa konali doplňujúce
voľby do študentskej časti Akademického senátu. Volebná komisia vyhlásila dňa 10.
decembra 2010 ich výsledky, z ktorých vyplynulo, že za nových členov študentskej časti
Akademického senátu boli zvolení Henrieta Miloňová a Igor Doboš, obidvaja študenti
tretieho ročníka interného bakalárskeho štúdia. V ten istý deň, teda 10. decembra 2010, sa
konalo aj posledné zasadnutie Akademického senátu v roku 2010, na ktorom bol na
základe návrhu Správnej rady PEVŠ za kandidáta na dekana Fakulty práva PEVŠ na ďalšie
funkčné obdobie v tajných voľbách v prvom kole jednomyseľne zvolený prof. JUDr.
Jaroslav Ivor, DrSc.

8

Vedecká rada fakulty
Predseda vedeckej rady:
prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.

ÚVP

Členovia interní:
doc. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.

ÚSP

prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD. DSc.

ÚVP

doc. JUDr. Bc. Tomáš GŘIVNA, PhD.

ÚVP

prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc.

ÚVP

doc. PhDr. Jarmila CHOVANCOVÁ, CSc.

ÚSVD

prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc.

ÚTDŠP

doc. JUDr. Július KOVÁČ, CSc.

ÚTDŠP

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, PhD.

ÚSP

prof. JUDr. Michal SKŘEJPEK, DrSc.

ÚTDŠP

prof. JUDr. Ján SVÁK, CSc.

ÚVP

prof. JUDr. PhDr. Milš VEČEŘA, CSc.

ÚTDŠP

prof. Dr. Bea VERSCHRAEGEN, LL.M.,E.M.M.

ÚMEP

doc. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

ÚVP

Členovia externí
JUDr. Eduard BARÁNY, DrSc.

UŠAP SAV

doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.

PF UPJŠ

JUDr. Štefan DETVAI

SAK

prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc.

PF Karlovej Univerzity

JUDr. Milan ĽALÍK

ÚS SR

prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.

PF TU

prof. JUDr. Marián VRABKO, CSc.

PF UK
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Disciplinárna komisia
Predsedníčka:

JUDr. Katarína Chovancová, PhD.

Členovia:

JUDr. Katarína Galdunová, PhD., LL.M
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Viera Bujalková
Ivo Krajňák
Robert Kuka

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
A. Na fakulte sa v roku 2010 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 3.4.7.
Trestné právo.

B. Okrem toho mala fakulta od 19. novembra 2010 priznané právo uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.
4. 7 Trestné právo
C. Fakulta mala pozastavené nasledovné študijné programy:
-

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 3.4.8.
Medzinárodné právo.
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Údaje o študentoch
Aktuálne počty študentov na fakulte k 31. 10. 2010 sú uvedené v nasledujúcich
tabuľkách.

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2010
Fakulta
fakulta1

spolu

Stupeň
štúdia
1
2
1+2
3

Denná forma
občania SR
cudzinci
776
120
403
2
23
1202

Externá forma
Spolu
občania SR
cudzinci
766
268
1930
369
95
869

1
123

77
1212

8
371

109
2908

Akademická mobilita študentov
V súvislosti s medzinárodným zameraním fakulty a zameraním jej študijného
programu na medzinárodné a európske právo patrí medzi rozhodujúce ciele vysokej školy
medzinárodná spolupráca s partnerskými univerzitami v zahraničí. Fakulta práva PEVŠ má
od svojho založenia v roku 2004 tendenciu rozširovať medzinárodnú spoluprácu a
kontakty so zahraničnými partnermi, a to nielen na úrovni školy, ale aj jej jednotlivých
fakúlt. Rozvoj a prehlbovanie zahraničnej spolupráce FP PEVŠ s fakultami zahraničných
škôl a univerzít má niekoľko medzníkov.
Prvým z nich je predloženie žiadosti o udelenie Európskej univerzitnej charty
(EUC), o ktorú PEVŠ (vtedy ešte ako BVŠP – Bratislavská vysoká škola práva) zažiadala
začiatkom novembra 2005. ECU bola PEVŠ oficiálne udelená vo februári 2006. ECU dáva
zúčastneným stranám možnosť podieľať sa na akademických programoch Európskej únie.
V súvislosti s hore- uvedenými zámermi a možnosťami, ktoré sa FP PEVŠ naskytli
udelením ECU – došlo k budovaniu úzkej spolupráce PEVŠ so zahraničnými školami a
univerzitami v rámci programov ELPIS a ERASMUS.
Ťažiskovým programom zahraničnej spolupráce FP PEVŠ - je spolupráca s 31
fakultami jednotlivých partnerských univerzít z 23 krajín Európy, ktoré pôsobia v
programe s názvom ELPIS I. PEVŠ sa stala členom programu v novembri roku 2005.
Uvedený program sa zameriava na sprostredkovanie pohľadu, upevnenie a rozšírenie
znalostí právneho poriadku jednotlivých európskych krajín – rovnako ako náhľadu na
Európske právo ako celok. Prostredníctvom programu by sa študujúci mali v rámci
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integrovaného povinného zahraničného štúdia (v trvaní 1,5 roka) pripraviť na právnickú
prax s európskou pôsobnosťou.
Ďalším z podstatných krokov v rámci budovania a rozširovanie zahraničných
vzťahov FP BVŠP je uzatváranie bilaterálnych zmlúv s fakultami práva partnerských
univerzít pôsobiacich v zahraničí a zúčastňujúcich sa na základnom akademickom
programe Európskych spoločenstiev, ktorým je program -SOCRATES/ERASMUS.
Zmluvy sa uzatvárajú medzi FP PEVŠ a zahraničnými univerzitami v 2. ťažiskových
oblastiach – mobilita študentov (štúdium)a mobilita učiteľov.
Daného programu sa za FP PEVŠ zúčastnilo v roku:
-

2008/2009 - 25 študentov,

-

2009/2010 - 32 študentov, (medziročný nárast 28%)

-

2010/2011 - 53 študentov (medziročný nárast 65%), z toho 42 v ZS a 11 pôjde
v LS ,

ktorí absolvovali študijné pobyty v rozsahu od 1 semestra do 1 akademického roka na
fakultách práva zahraničných univerzít (zmluvných partnerov PEVŠ).
Okrem mobility študentov (štúdium) sa FP PEVŠ – čoraz viac snaží o
presadzovanie tzv. mobility študentov (stáž). Zmyslom tejto mobility je sprostredkovanie
možnosti uplatnenia znalosti našich poslucháčov vo firmách a inštitúciách v zahraničí.
Jednou zo skutočne využívaných a vyhľadávaných mobilít -realizovaných v rámci programu
ERASMUS – je aj mobilita učiteľov, ktorá poskytuje našim pedagógom možnosť – viesť
tematicky úzko špecializované prednášky v zahraničí, zúčastniť sa na procese výučby, a tým
sa aj aktívne zapájať do študijných programov hosťujúcich inštitúcií.
V roku 2010 mala FP PEVŠ podpísané zmluvy s 25 zahraničnými univerzitami
•

Université de Fribourg

•

Humboldt - Universität zu Berlin

•

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

•

Eberhard Karls Universität Tübingen

•

Universität Leipzig

•

Universität Wien

•

Johannes Kepler Universität Linz

•

Turun yliopisto, Finland

•

Háskólinn i Reykjavik

•

Háskóli Íslands / University of Iceland, Reykjavík

•

Københavns Universitet
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•

Université du Havre, Le Havre

•

Université de Cergy-Pontoise

•

Université de Rouen

•

Université Nice Sophia Antipolis

•

Universitá degli Studi di Roma

•

Universita degli Studi di Messina

•

Universidad Complutense de Madrid

•

Universidad de Barcelona (UB)

•

Universidade Católica Portuguesa, Lisboa

•

Univerza v Mariboru

•

Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius

•

National and Kapodistrian University of Athens

•

Aristotle University of Thessaloniki

•

Universita Ta Malta

Prijímacie konanie podľa študijných programov
A. Bakalársky študijný program
Prijímacia skúšky na fakulte práva PEVŠ

na Bc. štúdium prebieha podľa

podmienok, ktoré boli schválené akademickým senátom a ktoré sa v zásade nemenia.
Prijímacie pohovory pozostávajú z:
1. písomného testu, preukazujúceho splnenie primeranej úrovne základných logických a
myšlienkových operácií, v rámci ktorého maximálny možný počet dosiahnutých
bodov predstavuje 350 b.;
2. písomného testu jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku), v
rámci ktorého maximálny možný počet dosiahnutých bodov predstavuje 200 b.;
3. následného informatívneho ústneho pohovoru s uchádzačom, zameraného na
všeobecný prehľad uchádzača v rozsahu stredoškolského učiva v predmete náuky o
spoločnosti, moderných svetových a slovenských dejín, ako aj prehľadu o aktuálnom
spoločenskom dianí. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov predstavuje 300 b.
Ústny pohovor s uchádzačom sa vykonáva pred skúšobnými komisiami, ktoré
určuje dekan. Každá komisia má spravidla troch členov a je určený jej predseda. Komisia
položí študentovi niekoľko otázok zameraných na všeobecný prehľad uchádzača v rozsahu
stredoškolského učiva v predmete náuky o spoločnosti, moderných svetových a
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slovenských dejín, ako aj prehľadu o aktuálnom spoločenskom dianí. Hlavným kritériom
pri výbere otázok je vzdelávací štandard pre gymnázia z dejepisu a náuky o spoločnosti,
ktorý slúži ako námet na otázky ústneho pohovoru. V rámci ústneho pohovoru komisia
okrem vedomostí hodnotí aj vystupovanie uchádzača, jeho verbálne schopnosti,
komunikatívnosť a presvedčivosť jeho vystupovania.
Počty uchádzačov a výsledky prijímacieho konania sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
BRATISLAVA
Denné
Externé
Bratislava spolu
ŽILINA
Externé
BRNO

Uchádzači
564
262
826
Uchádzači
120
Uchádzači

Zúčastnení
426
205
621
Zúčastnení
100
Zúčastnení

Prijatí
303
270∗
573
Prijatí
90
Prijatí

Zapísaní
248
165∗
413
Zapísaní
77
Zapísaní

Denné
Externé
Brno spolu
PRAHA
Denné
Externé
Praha spolu
OSTRAVA
Denné
Externé
Ostrava spolu

23
70
93
Uchádzači
88
80
168
Uchádzači
47
101
148

15
47
62
Zúčastnení
68
58
126
Zúčastnení
40
79
119

13
46
59
Prijatí
66
56
122
Prijatí
40
75
115

27
27
Zapísaní
40
42
82
Zapísaní
28
58
86

Fakulta spolu

1362

1028

869

685

∗ Na externé štúdium boli prijatí aj niektorí uchádzači na denné štúdium, ktorí si uviedli
náhradnú formu štúdia externú
V porovnaní s minulým rokom:
- bolo podaných o 151 prihlášok viac (v roku 2009 - 1211 prihlášok)
- bolo zapísaných o 58 študentov menej (v roku 2009 - 743 zapísaných).

B. Magisterský študijný program
Pre uchádzačov o magisterské štúdium na fakulte práva PEVŠ sú stanovené
nasledovné podmienky:
1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia obhájením záverečnej bakalárskej práce
a zložením štátnej záverečnej skúšky v odbore právo,
2. podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium na príslušnom tlačive, resp. elektronickej
prihlášky,
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3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej fakulte predložia
vysokoškolský

diplom,

dodatok

k diplomu

a vysvedčenie

o štátnej

skúške,

preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu 1. stupňa v odbore právo.
Uchádzači, ktorí splnili uvedené podmienky sú prijatí na magisterské štúdium bez
prijímacej skúšky. Fakulta si vyhradzuje právo pri študentoch ktorí absolvovali štúdium na
inej fakulte, z kapacitných možností vykonať výber na základe výsledkov, ktoré dosiahli
v bakalárskom štúdiu.
Počty uchádzačov a výsledky prijímacieho konania sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
BRATISLAVA

Uchádzači

Zúčastnení

Prijatí

Zapísaní

Denné
Externé
Bratislava spolu
BRNO

224
188
419
Uchádzači

Zúčastnení

224
188
419
Prijatí

218
168
386
Zapísaní

Externé
Fakulta spolu

50
469

-

50
469

42
428

V porovnaní s minulým rokom bolo podané o 16 prihlášok viac (rok 2009 – 453
prihlášok) a zapísalo sa o 11 viac (rok 2009 - 417 zapísaných).

C. Doktorandský študijný program
V uplynulom roku Fakulta práva vypísala prijímacie konanie iba na doktorandský
študijný program v odbore 3. 4. 7 Trestné právo.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie
študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku1 v odbore právo alebo príbuznom
študijnom odbore.
Prijímacia skúška v doktorandskom štúdiu sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.
Prijímaciu komisiu menuje dekan, spravidla z členov odborovej komisie a školiteľov.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru
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.

1

§ 53 ods. 3 zákona o vysokých školách
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BRATISLAVA

Uchádzači

Zúčastnení

Prijatí

Zapísaní

Denné
43
33
5
5
Externé
27∗
27∗
35
25
Fakulta spolu
78
58
32
32
∗ Na externé štúdium boli prijatí aj niektorí uchádzači na denné štúdium, ktorí si uviedli
náhradnú formu štúdia externú

Štátne skúšky
Pravidlá na zostavovanie komisií na vykonanie štátnych skúšok sú v súlade
s ustanovením § 63 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov.
Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch
členov. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie
skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí
skúšobnej komisie.
Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo
funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty.
Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia
pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov. Predsedu a členov komisie vymenúva
dekan fakulty.

A. Štátne skúšky v Bc. štúdiu
Štúdium splnením podmienok študijného programu ukončilo 449študentov (z toho
219 denných a 230 externých). Celkovo bolo neúspešných (ani v opravných termínoch) 10
študentov (z toho 9 externých a 1 denný).
Počet

denní

externí

spolu

Študenti v končiacom ročníku

232

296

528

Študenti ktorí splnili podmienky účasti na

222

249

471

Úspešní absolventi

219

230

449

Neúspešní študenti

1

9

10

ŠS

Výsledky vo forme váženého študijného priemeru ukazuje nasledovná tabuľka.
Predmet

Kód

Obhajoba bakalárskej práce

BPPX50056

1.69147

457

Základy európskeho práva a štátovedy

BPPX50058

2.20761

462
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Priemer

Počet štud.

B. Štátne skúšky v Mgr. štúdiu
Štúdium splnením podmienok študijného programu ukončilo 413 študentov (z
toho 185 denných a 228 externých). Celkovo bol neúspešných ani v opravných termínoch 9
študentov (z toho 7 externých a 2 denný).
Počet

denní

externí

spolu

Študenti v končiacom ročníku

202

283

485

Študenti ktorí splnili podmienky účasti na

197

261

458

Úspešní absolventi

185

228

413

Neúspešní študenti

2

7

9

ŠS

Výsledky vo forme váženého študijného priemeru ukazuje nasledovná tabuľka
Predmet

Kód

Počet štud.

Priemer

Obhajoba diplomovej práce

BPPX90030

1.60396

406

Občianske právo

BPPX90031

2.07294

431

Trestné právo

BPPX90032

1.85888

414

Správne právo

BPPX90033

2.78571

7

Pracovné právo

BPPX90034

2.11250

40

Obchodné právo

BPPX90035

1.70673

211

Medzinárodné právo

BPPX90036

1.86364

11

Európske právo

BPPX90037

1.82781

155

Absolventi
V akademickom roku 2009/10 štúdium ukončilo 867 študentov fakulty. Údaje
o počtoch podľa formy a stupňa štúdia uvádza nasledovná tabuľka.

Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom
roku 2009/2010
Fakulta
fakulta1

spolu

Stupeň
štúdia
1
2
1+2
3

Denná forma
občania SR
218
184
0
402
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Externá forma

cudzinci

Spolu

1
1

občania SR
188
174

cudzinci
42
54

449
413

0
2

4
366

1
97

5
867

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
N fakulta sa systém ďalšieho vzdelávania realizoval predovšetkým prostredníctvom
rigorózneho konania. V uplynulom roku si žiadosť na rigorózne konanie podalo 323
uchádzačov. Rigorózne konanie úspešne ukončilo 83 uchádzačov.

Mimoškolské aktivity
Vychádzajúc z Bolonskej deklarácie „Kredity by sa mali získavať aj v kontexte
mimo vysokého školstva, vrátane celoživotného vzdelávania, za predpokladu, že sú uznané
prijímajúcimi univerzitami.“ sa umožnilo študentom získať kreditové dotácie aj za odbornú
prax a absolvovanie letnej školy alebo iného porovnateľného kurzu.
Odborná prax
Na

základe

podpísaných

memoránd

o spolupráci

medzi

Ministerstvom

spravodlivosti, Generálnou prokuratúrou, Ministerstvom vnútra, Slovenskou advokátskou
komorou a Úradom UNHCR v SR, Slovenskou asociáciou poisťovní v SR a Slovenským
národným strediskom pre ľudské práva mali vybraní študenti fakulty práva možnosť
absolvovať odbornú prax na súdoch a prokuratúre, vybraných policajných útvaroch alebo
advokátskych kanceláriách resp. v iných zmluvných inštitúciách počas letných mesiacov,
keď sa nerealizovala výučba na fakulte.
Celkovo túto možnosť zatiaľ využilo 32 študentov bakalárskeho štúdia a 86
študentov magisterského štúdia.
Letné školy
Študijný program umožňuje na základe vyššie uvedenej Bolonskej deklarácie
priznávať aj kredity za absolvovanie rôznych druhov letných škôl. Túto možnosť doteraz
využilo celkom 15 študentov vrátane študentov doktorandského štúdia, ktorí absolvovali
jesennú právnu školu organizovanú Ústavom štátu a práva SAV.
Súťaže
Študenti Fakulty práva BVŠP sa zúčastnili medzinárodnej súťaže JESSUP. Táto
súťaž je najväčšia medzinárodná súťaž v simulovanom súdnom spore pre študentov práva.
Každoročne sa jej zúčastňujú študenti z viac ako 500 právnických fakúlt. Ide o súťaž,
počas ktorej sa simulujú písomné podania a ústna prezentácia argumentov oboch
sporových strán pred Medzinárodným súdnym dvorom, jedným z hlavných orgánov
Organizácie spojených národov.
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Názory študentov na výučbu a učiteľov
V súlade s § 70 písm. h) Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s čl. 8 ods. 2 písm. f)
Študijného poriadku Bratislavskej vysokej školy práva bola uskutočnená anketa názorov
študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na kvalitu výučby jednotlivých predmetov
zaradených do študijného programu právo vyučovaného na Fakulte práva Bratislavskej
vysokej školy práva.
Pre tento akademický rok bola už po tretí krát použitá webová aplikácia „Anketa
o kvalite výučby a o učiteľoch“ - dotazník, ktorý slúži na vyjadrenie sa študentov
k jednotlivým predmetom. Do ankety sa môže zapojiť iba prihlásený študent, a to iba jeden
krát za akademický rok.
Cieľom ankety bolo umožniť študentom fakulty vysloviť ich názor na kvalitu práce
učiteľov pri realizácii vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch zaradených do
študijného programu bakalárskeho a magisterského štúdia.
Študenti sa mohli od 15. 5. 2010 do 31. 8. 2010 vyjadriť prostredníctvom internetu
na jednotlivé otázky. Niektorí sa vyjadrili ku všetkým, niektorí sa vyjadrili iba k niektorým
otázkam. Celkovo sa do ankety zapojilo 187 študentov, oproti minulému roku v ktorom sa
zúčastnilo 199 študentov je to pokles o 12 študentov. V závere ankety mohli študenti
dopísať svoje návrhy, názory a pripomienky. Celkom túto možnosť využili 76 študentov,
oproti uplynulému roku je to nárast o 15 študentov. Vybrané názory sú uvedené
v poslednej časti materiálu.
Výsledky ankety sú každoročne prerokované na kolégiu dekana. Výsledky ankety
v písomnej forme sú k dispozícii vedeniu fakulty a vedeniu ústavov a sú zverejnené pre
študentov. S učiteľmi, ktorí v rámci ankety dosahujú skôr negatívne hodnotenie sa
vykonáva pohovor na odstránenie vytýkaných nedostatkov.
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Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
fakulty
Plnenie dlhodobého zámeru fakulty v oblasti vedeckej práce
Vedecká činnosť fakulty sa uskutočňovala v súlade s platnou legislatívou,2
vnútornými predpismi školy a fakulty, osobitne s Dlhodobým zámerom fakulty na roky
2008-2013 a v neposlednom rade aj s naliehavými problémami vygenerovanými
spoločenskou, najmä právnou praxou. Pri napĺňaní hlavných úloh vedeckej práce fakulty
došlo v roku 2010 k ďalšiemu posilneniu jej komplexnosti a systémovému integrovaniu jej
komponentov, foriem a ďalších náležitostí plnohodnotnej vedeckej práce.
Naďalej bola najvyššia priorita prisudzovaná vedecko-výskumnej práci, prinášajúcej
pôvodné, hodnotné a spoločensky aktuálne poznatky v oblasti výskumu 7. právo a
medzinárodné vzťahy, ktorá korešponduje s akreditovanými študijnými programami.3
Verejná prezentácia výsledkov vlastnej výskumnej práce sa uskutočňovala jednak formou
vedecko-teoretických podujatí, najmä ale vedecko-publikačných aktivít.
K vysokým prioritám vedeckej práce fakulty patrí aj práca vedecko-výchovná.
Uskutočňuje sa priebežnou aktualizáciou obsahu výučby, trvalým zvyšovaním požiadaviek
na vedecké časti individuálnych študijným plánov doktorandov a v neposlednom rade aj
vyhľadávaním talentovaných študentov a ich zapájaním do vedeckej práce formou
študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
Trvalá pozornosť je venovaná aj práci vedecko-popularizačnej, vedeckoorganizačnej, vedecko-praktickej a ďalším.
Dlhodobý zámer fakulty v oblasti vedeckej práce je napĺňaný. Hlavnou úlohou pre
nasledujúce obdobie zostáva ďalšie posilňovanie systémového integrovania úspešne sa
rozvíjajúcich

komponentov

a stránok

vedy

a taktiež

rovnomernejšej

participácii

akademických zamestnancov fakulty na jej výskumnej a publikačnej práci.
Prehľad o výskumných projektoch a ich grantovej podpore
Výskumná práca napĺňala dva hlavné smery dlhodobého zámeru fakulty. V rámci
výskumu „Etiológie, fenomenológie, predikcie a prevencie kriminality“ bol riešený projekt
2

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.; Zákon o vede a technike č. 132/2002 Z.z.; Kritériá na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy: Vyhláška
MŠ SR zo dňa 28.2.2006.; Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.
3
Príloha č. 2: Zoznam oblasti výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov
vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č.CD-2007-5221/10412-1:071 z 19.3.2007 a CD-2007-10696/22154-1:071 z 5.6.2007.
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zameraný na aplikovaný empirický „Výskum obetí kriminality na Slovensku“.
Bezprostredne nadväzoval na analogické výskumné úlohy z predchádzajúcich rokov (2007
a 2009). Jeho výsledky boli publikované v domácich aj zahraničných vedeckých statiach.
Úloha je v Slovenskej republike ojedinelá, korešponduje (obsahovo a metodicky)
s celosvetovo uskutočňovaným výskumom. Ďalší projekt výskumu obetí kriminality je
plánovaný na rok 2011. Úlohy sú grantovo podporované externými inštitúciami
(Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR a Radou vlády pre prevenciu
kriminality).
V prospech vzdelávacieho a výchovného pôsobenia fakulty je vypracovávaný zámer
výskumného projektu „Optimalizácia prípravy študentov pre úspešnú právnickú prax“,
ktorého cieľom je zosúladiť aktuálne požiadavky trhu práce s požiadavkami na profil
absolventa fakulty a tým na študijné programy a ich študijné predmety. Úloha bude
podporená inštitucionálnym grantom.
Názov výskumného projektu

Grantová podpora

1.

Výskum obetí kriminality na Slovensku

Externý grant

2.

Optimalizácia prípravy študentov na úspešnú právnickú prax

Inštitucionálny grant

Úroveň výskumnej práce síce spĺňa kritériá na začlenenie školy medzi univerzity
a na oprávnenie uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie za
profesorov, avšak naďalej absentujú zahraničné granty a rovnako pretrváva aj
nerovnomerná participácia zamestnancov fakulty na výskumných projektoch.
Prehľad o vedecko-teoretických podujatiach
Vedecko-teoretické podujatia (konferencie, semináre, sympózia, kolokvia a pod.)
prezentujú predovšetkým výsledky vlastnej výskumnej práce, iniciujú vypracovávanie
nových výskumných projektov a taktiež poskytujú možnosti pre prezentáciu názorov na
aktuálne a odborne náročné otázky právnej teórie a praxe. Na podujatia sú pravidelne
pozývaní domáci a zahraniční špičkoví odborníci ale aj študenti a najhodnotnejšie
príspevky sú publikované v náročne recenzovaných zborníkoch. Vedecko-teoretické
podujatia tak bezprostredne súvisia s vlastným výskumom, vlastnou publikačnou
činnosťou a taktiež s vedecko-výchovnou prácou.
Za významné vedecko-teoretické aktivity akademických zamestnancov fakulty sú
považované taktiež ich príspevky prednesené na podujatiach organizovaných externými
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domácimi a zahraničnými inštitúciami. Hodnotené sú pritom len príspevky vyžiadané
a uvedené s menom akademického zamestnanca v pozvánke (v programe podujatia).
Počty vedecko-teoretických podujatí garantovaných FP PEVŠ
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Prehľad o publikačných výstupoch vedeckej práce
Štandardnými výstupmi vedecko-výskumných a vedecko-teoretických aktivít
akademických zamestnancov fakulty sú vedecké publikácie, ktoré sú pravidelne vkladané
do knižničnej databáze vedenej v súlade s príslušnými predpismi.4 V štruktúre vedeckých
publikácií prevládajú state v zborníkoch z vedeckých a vedecko-teoretických podujatí,
prezentované výsledky vlastnej výskumnej práce vo vedeckých časopisoch, vysokoškolské
učebnice a vedecké monografie.
Fakulta už štvrtým rokom vydáva vlastný vedecký časopis „Notitiae ex Academia
Bratislavensi Iurisprudentiae“ (s štvrťročnou periodicitou). Jeho obsahové zameranie na
aktuálne a odborne náročné problémy právnickej 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.
Sústavná pozornosť je venovaná publikačným aktivitám študentov doktorandských
študijných programov. Obsahovo je orientovaná na problematiku súvisiacu s témami
4

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov.
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dizertačných prác. Preukázateľná je vzostupná tendencia vedeckej úrovne ich publikácií, čo
zvyšuje garancie, že budú aj v nasledujúcich rokoch napĺňané akreditačné kritériá celkového
hodnotenia publikačnej činnosti interných doktorandov (hodnotenie najmenej 2,25-2,49
„C+“).5
Vývojovú tendenciu publikačných aktivít interných (a domácich) zamestnancov
fakulty znázorňuje nasledujúci graf. Publikácie za rok 2010 ešte nie sú knižnične
skompletizované. Z neúplnej evidencie publikácií vydaných v roku 2010 vyplýva, že ich
kvalitatívne ukazovatele budú korešpondovať s údajmi za rok 2009.
Počty publikácií (A, B a C), ktorých priemerná hodnota prevyšuje 2,75 (atribút výstupov)*
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* Priemerná hodnota atribútu publikačných výstupov vyššia než 2,75 je vyžadovaná pri priznaní spôsobilosti uskutočňovať
habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov (a taktiež pri začlenení vysokej školy medzi univerzitné vysoké
školy).

Vedecko-výchovná práca
Publikované výsledky výskumnej práce alebo ich prezentácie na vedeckoteoretických podujatiach sú priebežne vnášané do obsahu študijných predmetov, študenti
sú prizývaní na vedecko-teoretické podujatia uskutočňované fakultou a doktorandi
participujú na výskumných projektoch.
Najvyššia priorita je v oblasti vedecko-výchovnej prisudzovaná doktorandskému
štúdiu. Vedecká časť individuálnych študijných plánov doktorandov obsahuje ich úlohy

5

Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy. In Príloha č. 1 k CD-2007-16256/50355-5:071, s. 3.
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výskumné, vedecko-teoretické (aktívna účasť na domácich a zahraničných podujatiach) a
vedecko-publikačné.
Doktorandi Fakulty práva participujúci na celoškolských vedeckých projektoch:
Projekt: Výskumné centrum pre kreatívnu ekonomiku
(Research Centre for Creative Ekonomy)
Doktorandi 1. roč. denného štúdia na Fakulte práva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mgr. Martin VLHA
Mgr. Dominika ARVAIOVÁ
Mgr. Bystrík ŠRAMEL
Mgr. Marcela TÓTHOVÁ
Mgr. Martin BEZÁK
Mgr. Nina HUJÍKOVÁ

Projekt: Centra transferu poznatkov do praxe
Doktorandi 2. roč. denného štúdia na Fakulte práva
7) Mgr. Juraj CHYLO
8) Mgr. Tatiana KANÁLIKOVÁ
9) Mgr. Libor KLIMEK
10) Mgr. Jozef MEDELSKÝ
11) Mgr. Matej ŠIMÁŠEK
Vzostupnú tendenciu zaznamenali aj ukazovatele študentskej vedeckej a odbornej
činnosti. Vzrástol počet súťažných prác aj zapojených študentov, zvýšila sa kvalita prác.
Uskutočnilo sa aj medzinárodné kolo súťaže. Súťaže sa zúčastnili študenti Vysokej školy
Karlovy Vary.
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Trvalou súčasťou vedeckého pôsobenia fakulty bola aj práca vedeckopopularizačná (publikovanie vedecko-populárnych článkov, vystúpenia v televízii, rozhlase
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a pod.), práca vedecko-praktická (participácia akademických zamestnancov fakulty na
tvorbe legislatívy), práca vedecko-organizačná a ďalšie.
Nerovnomerne sa doposiaľ uskutočňuje vedecká spolupráca so zahraničnými
inštitúciami. Úspešne je rozvíjaná práca vedecko-teoretická (uskutočňovanie spoločných
podujatí, vzájomné pozývanie na vlastné teoretické podujatia) a práca vedecko-publikačná
(utváranie spoločných autorských kolektívov), zatiaľ menej úspešná je zahraničná
spolupráca vedecko-výskumná.
Úroveň vedeckej práce fakulty v roku 2010 napĺňala kritériá pre začlenenie školy
medzi univerzitné vysoké školy, pre uskutočňovanie študijných programov 2. a 3. stupňa
štúdia a taktiež na priznanie oprávnení uskutočňovať habilitačné konania a vymenúvanie
profesorov. Aktuálna štruktúra akademických zamestnancov fakulty poskytuje predpoklady
pre udržanie dosiahnutej úrovne vedeckej práce, najmä pre jej ďalšie zvyšovanie.
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Zamestnanci vysokej školy
Menovanie a výber zamestnancov sa vykonáva v súlade so zákonom o vysokých
školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Funkcie profesorov a
docentov vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým konaním. Vzhľadom na
zameranie študijných programov na medzinárodné právo, na pedagogickom procese sa
okrem domácich profesorov, docentov a ďalších odborníkov, pôsobia aj profesori z Českej
republiky, Rakúska, a Nemecka.

Pomer počtu študentov k pomeru počtu
vysokoškolských učiteľov
fyzický počet vysokoškolských učiteľov

59

v tom s PhD., alebo s titulom docent alebo profesor

49

prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov

51,76

v tom s PhD., alebo s titulom docent alebo profesor *)

43,27

počet študentov

2908

I. a II. stupeň - denná forma

1301

v tom počet študentov I. stupňa prijatých po 23.7.2010
I. a II. stupeň - externá forma

0
1498

III. stupeň - denná forma

24

III. stupeň - externá forma

85

v tom III. stupeň - externá forma zamestnaní na VŠ

2

počet študentov na PEP učiteľov

56,18

prepočítaný počet študentov (I a II) na PEP učiteľov

25,60

prepočítaný upravený počet študentov na PEP učiteľov

25,60

počet študentov na PEP učiteľa s III. stupňom

67,21
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prepočítaný počet študentov (I a II) na PEP učiteľa s III. stupňom

64,69

prepočítaný upravený počet študentov na PEP učiteľov s III.

30,62

stupňom
počet doktorandov na PEP učiteľov s III. stupňom

2,52

Externí učitelia
Na zabezpečovaní výučby sa podieľajú aj externí učitelia, ktorí pôsobia vo
funkciách profesorov a docentov na vlastných vysokých školách. Z hľadiska odbornosti sú
navrhovaní vysokoškolskí učitelia z týchto vysokých škôl a fakúlt:
− Právnická fakulta Karlovy univerzity v Prahe
− Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brne
− Právnická fakulta UK v Bratislave
− Universität Wien
Odborníci z praxe, ktorí externe spolupracujú s Paneurópskou vysokou školou,
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej II. stupňa, sú všeobecne uznávaní odborníci. Ide
najmä o pracovníkov a špecialistov z týchto inštitúcií a organizácií:
− Generálna prokuratúra SR
− Najvyšší súd SR
− Slovenská advokátska komora
− Ústavný súd SR
− Ministerstvo spravodlivosti SR
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ELSA Paneurópa
V uplynulom roku lokálna skupina ELSA Paneurópa, predtým ELSA Bratislavskej
vysokej školy práva, uskutočnila mnoho rôznych podujatí. Medzi tie najvýznamnejšie patrí
nepochybne Simulovaný súdny spor, ktorého celoslovenské kolo sa tento rok uskutočnilo v
priestoroch našej fakulty a zožalo veľký úspech v očiach študentov aj členov právnickej
obce. Spolupracovali sme tiež na podobnom projekte zameranom na trestné právo,
ktorého názov je Simulovaný trestný proces, ktorý sa uskutočnil prvýkrát na Fakulte práva
Univerzity Komenského. Podujatia tohto druhu sú pre našu organizáciu jedny z
najvýznamnejších, pretože pomáhajú študentom rozvíjať svoje vedomosti a zároveň si ich
môžu prakticky vyskúšať, čím rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre
právnické povolanie.
Nemenej prínosné boli tiež Čaje o piatej, ktoré sa s takmer týždňovou pravidelnosťou
konali v priestoroch našej školy a prinášali študentom nové poznatky v oblasti práva, ale aj
iných odvetví súvisiacich s právnou praxou a vedou. Pre ilustráciu môžem spomenúť
niektoré z tém, ktorým sa pozvaní odborníci počas týchto podujatí venovali, boli nimi:
„Psychológia väznice“, „Donation of human organs“, „Adopcia“, „Prečo som nespravil
štátnice?“ a ďalšie. Keďže hostia týchto čajov prešli vždy do otvorenej diskusie so
študentmi, vznikla myšlienka usporiadať diskusný krúžok. V diskusnom krúžku sa prítomní
študenti učili pravidlá diskusie a tiež si merali svoju výrečnosť a schopnosti vytvárať
presvedčivé argumenty a flexibilne reagovať na otázky protistrany.
Príležitosťou ako spoznať študentov práva z inej krajiny, bola V4 Study Visit, ktorú
sme uskutočnili s poľskou ELSA Poznaň. Študenti z Poľska nás poctili svojou návštevou v
Bratislave a študenti z našej fakulty cestovali o pár týždňov na poznávací zájazd do
Poznane. Bola to skvelá príležitosť priblížiť sa k procesu výučby práva v inej krajine,
spoznať nové mestá a zároveň nadviazať kontakty a priateľstvá s budúcimi zahraničnými
kolegami.
Samozrejme, popri vzdelávaní treba šľachtiť aj telo, nielen ducha a preto sme
usporiadali medzifakultné turnaje vo futbale, kde sa zúčastnili až 3 družstvá z našej fakulty.
Spolupracovali sme tiež na akcii usporiadanej pod hlavičkou našej školy, ktorou bol
športový deň.
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Nemôžem nespomenúť náš program „STEP“ - Students' Trainee Exchange
Programme. Do tohto programu sa nám podarilo prispieť jedno-mesačnou stážou u nášho
generálneho partnera ULC Čarnogurský, ktorý si vo výberovom konaní vybral študenta z
Talianska. Tento študent bol veľmi spokojný v tejto právnickej spoločnosti a určite si
odniesol veľa užitočných skúseností a pekných spomienok na našu krajinu a tiež fakultu
vďaka, ktorej mal túto skúsenosť čo nás tiež napĺňa vďačnosťou a radosťou.
Toto bol výpočet našich najdôležitejších podujatí. Touto formou sa snažíme plniť naše
poslanie snažiť sa prepájať štúdium s praxou, motivovať študentov k ďalšiemu vzdelaniu,
rozvíjať ich schopnosti a tiež ich ducha a v posledných rokoch aj cit pre umenie
návštevami divadelných predstavení.
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Študenti študentom Paneurópskej vysokej školy
Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí jedinečná organizácia s názvom Študenti
študentom Paneurópskej vysokej školy už od roku 2007. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou
života na tejto vysokej škole a je hlavným organizátorom väčšiny podujatí pre študentov
všetkých fakúlt Paneurópskej vysokej školy.
Občianske združenie Študenti študentom Paneurópskej vysokej školy je dobrovoľné,
nezávislé mládežnícke združenie. Združenie vzniklo z iniciatívy študentov viacerých fakúlt
Bratislavskej vysokej školy práva, ktorí chceli pre svojich spolužiakov vytvoriť pravé
študentské prostredie a vytvoriť organizáciu, prostredníctvom ktorej by si mohli študenti
všetkých fakúlt spríjemniť svoj voľný čas, zabaviť sa, zašportovať si, či sa niečo naučiť.
Tieto úlohy si žiadali vytvoriť organizáciu, ktorá by mala pevné poslanie a mohla
vystupovať ako rovnocenný partner pred inými študentskými organizáciami na Slovensku i
v zahraničí.
Poslaním združenia je najmä spájať študentov všetkých štyroch fakúlt Paneurópskej
vysokej školy a spoločne vytvárať silnú študentskú komunitu nielen vo vnútri, ale aj
navonok. Zároveň chce prispievať k rozvoju vzdelávania, zvýšeniu kladného patriotizmu a
sebavedomia študentov, vykonávať záujmové, odborné a organizačné činnosti, šíriť dobré
meno Paneurópskej vysokej školy a podporovať snahy študentov zúčastňovať sa súťaží a
študijných pobytov.
Veľmi dôležitou úlohou združenia je budovanie nových tradícií, ktoré by prispeli k
rozvoju PEVŠ ako aj študentského života a následne k uplatneniu absolventov. Z roka na
rok sa rozširujú aktivity združenia, pričom od svojho vzniku sa neustále rozrastá v počte
členov a svojich zástupcov pre každú fakultu.
Organizovanie študentských podujatí je jednou z najviditeľnejších aktivít združenia.
Aj v akademickom roku 2009/2010 združenie pripravilo pre študentov PEVŠ zmes
rôznych podujatí, ktoré študentov sprevádzali počas celého akademického roka.
Vďaka dobrej spolupráci s viacerými študentskými organizáciami sa združeniu
podarilo pripraviť aj minulý rok podujatie pod názvom „McMa3oshka“, ktoré sprevádzala
aj medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnili domáci i zahraniční experti, aby spolu
diskutovali o hlavnej myšlienke konferencie „Spájať východ so západom....dá sa?“
McMa3oshka Conference spojila východ a západ v slovenskom kontexte v rovinách:
podnikateľské prostredie, energetika, geopolitika a bezpečnosť. Konferencia si našla
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svojich návštevníkov a bola dôstojnou ukážkou toho, ako Študenti študentom dokážu
pretaviť zaujímavé myšlienky v hmotný zážitok a samozrejme popri tom ešte aj
spropagovať Paneurópsku vysokú školu v masívnej mediálnej kampani spojenej s týmto
podujatím.
K ďalším kultúrnym podujatiam môžeme zaradiť prvú akciu akademického roka s
názvom „Welcome Semester Party“, ktorá bola počtom návštevníkov nadmieru vydarená.
Medzi ďalšie aktivity patrili napríklad: „Paneuropa Halloween Banger“ a Velvet Revolution
party pri príležitosti výročia Novembra 1989.
Tento rok sa združenie Študenti študentom Paneurópskej vysokej školy rozhodlo
posilniť svoju edukačnú a propagačnú pôsobnosť a menej sa venovať práve vyššie
spomenutým kultúrnym podujatiam vzhľadom na presýtenosť v tejto sfére na pôde
Paneurópskej vysokej školy.
K edukačným projektom už tradične patrí projekt Tútor, ktorý priniesli práve Študenti
študentom na pôdu Paneurópskej vysokej školy a tento akademický rok bol projekt
rozšírený o ďalší ročník študentov Paneurópskej vysokej školy. Novým projektom bolo
podujatie s názvom „Novembrové dni Paneurópskej vysokej školy“, kde združenie
Študenti študentom prinieslo študentom možnosť vzhliadnuť vystúpenia interných, ako aj
externých pedagógov Paneurópskej vysokej školy a súčasne spolupracovalo s Ústavom
pamäti národa a Študentskou radou vysokých škôl. Novinkou je aj spolupráca s
organizáciou BestGuest, ktorá sľubuje pre študentov Paneurópskej vysokej školy lákavých
rečníkov, podnikateľov a úspešných ľudí v rôznych sférach života. Ako prvý sa predstavil
študentom pán Ing. Peter Krištofovič.
Ani v akademickom roku 2009/2010 sme nezabudli na športového ducha našich
študentov a v spolupráci s vedením Paneurópskej vysokej školy sme zorganizovali Športový
deň. Táto celodenná akcia plná športových výkonov ešte dlho rezonovala medzi študentmi
Paneurópskej vysokej školy, čo samo o sebe svedčí o vydarenosti tohto podujatia.
Študenti študentom, ako jediná prierezová organizácia slúži aj ako informátor pre
študentov o dianí a aktualitách na jednotlivých fakultách. Nebránime sa propagovaniu
žiadneho z podujatí a projektov Paneurópskej vysokej školy, čo poukazuje na lojalitu
združenia voči všetkým zložkám našej vysokej školy.
V blízkej budúcnosti prinesieme ďalšie zaujímavé podujatia pre študentov
Paneurópskej vysokej školy. Plánujeme nadviazať užšiu spoluprácu so Študentskou radou
vysokých škôl, ktorá určite prinesie svoje veľké pozitíva.
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Zmeny a zavedenie nových vnútorných predpisov fakulty
V roku 2010 boli vydané nasledovné vnútorné predpisy fakulty:
-

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy
práva s účinnosťou od 1. júna 2010.

-

Smernica dekana č. 1/2010 Individuálne termíny skúšok s účinnosťou
1. decembra 2010.
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