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I. Základné informácie o vysokej škole:
Názov vysokej školy: Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy: Poslaním Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je poskytovať
vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch (bakalárske, magisterské a
doktorandské), tvorivé vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť a následné
získavanie, uplatňovanie a šírenie nových poznatkov v medzinárodnom meradle.
Vedenie fakulty:
Dekan: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 9. 2016
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 9. 2020
Prodekani:
JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium
druhé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 3. 2020
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
prodekan pre študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a pre zahraničnú
spoluprácu
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 5. 2015
koniec funkčného obdobia dňa 4. 9. 2020
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 6. 2018
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou
verejnosťou
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 6. 2018
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 10. 9. 2020
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 10. 9. 2020
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Akademický senát Fakulty práva PEVŠ:

Predseda akademického senátu

01.

Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Začiatok
funkcie

Zamestnanec
/Študent

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Začiatok
funkcie

Zamestnanec
/Študent

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

funkcia od 12.6.2017 neobsadená

1. 12. 201630. 11.2020

Podpredseda akademického senátu

02.

Študent

Členovia akademického senátu
Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Začiatok
členstva

Zamestnanec
/Študent

03.

Mgr. Boris Bizov

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

04.

Mgr. Andrea Demovičová

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12.2016

Zamestnanec

05.

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

1. 12. 201630. 11.2020

1.12. 2016

Zamestnanec

06.

Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

1. 12. 201630. 11.2020

1. 12. 2016

Zamestnanec

07.

Bc. Oliver Bóri

1. 12. 201630. 11.2020

7. 6. 2018

Študent

08.

Bc. Adam Gečevský

1. 12. 201630. 11.2020

7. 6. 2018

Študent

09.

Bc. Magdaléna Karvaiová

1. 12. 201630. 11.2020

11.6. 2018

Študent
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Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2020
Akademický senát Fakulty práva PEVŠ (ďalej len „Akademický senát) vykonával svoju
činnosť v roku 2020 v súlade so zákonom o vysokých školách, ako aj v súlade s príslušnými
internými dokumentmi školy, fakulty a vlastnými normatívnymi úpravami. V súvislosti so
znížením počtu členov akademickej obce v zamestnaneckej časti, ako aj so znížením počtu
členov akademickej obce v študentskej časti v posledných kalendárnych rokoch, bol na základe
zmeny Volebného poriadku Akademického senátu dňom 23.10.2019 znížený počet členov na
jedenásť, a to v jeho zamestnaneckej časti na sedem a v jeho študentskej časti na štyroch. Reálne
však mal Akademický senát od začiatku kalendárneho roku 2020 desať členov, z toho sedem
členov zamestnaneckej časti a troch členov študentskej časti, a to v súlade s výsledkami riadnych
volieb do Akademického senátu, ktoré sa konali 8. 11. 2016, ako aj v súlade so zmenami
v študentskej časti Akademického senátu, ku ktorým prišlo v roku 2017, v roku 2018 a v roku
2019. Keďže doplňovacie voľby do Akademického senátu neboli vo zvyšnom období roku 2020
vykonané, zostal reálny počet členov Akademického senátu nezmenený, a to až do 30.9.2020,
kedy z dôvodu ukončenia pracovného pomeru Ing. Jane Haldovej na FP PEVŠ zaniklo aj jej
členstvo v Akademickom senáte. Od tohto dňa pozostávala zamestnanecká časť Akademického
senátu už len zo šiestich členov. Počet členov študentskej časti Akademického senátu zostal
nezmenený. Činnosť Akademického senátu riadilo trojčlenné predsedníctvo, zložené z predsedu,
podpredsedu za zamestnaneckú časť a tajomníka Akademického senátu. Funkcia podpredsedu
Akademického senátu za študentskú časť zostala naďalej neobsadená. Aktuálny zoznam členov
Akademického senátu je uvedený v priloženej tabuľke.
Akademický senát v roku 2020 rokoval na siedmich riadnych zasadnutiach. Okrem toho
v troch prípadoch prerokoval potrebné návrhy formou obežníka per rollam, zaslaného
elektronickou poštou. Prvé riadne zasadnutie Akademického senátu sa konalo dňa 27. februára
2020, na ktorom Akademický senát prerokoval a schválil návrh dekana FP PEVŠ na
vymenovanie JUDr. Andrey Erdősovej, PhD. do funkcie prodekanky FP PEVŠ. Zároveň
prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti FP PEVŠ za rok 2019.
Na svojom druhom zasadnutí sa Akademický senát stretol dňa 15. mája 2020, aby
prerokoval a schválil vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FP PEVŠ na deň 25. júna 2020.
V tejto súvislosti Akademický senát schválil zloženie volebnej komisie pre voľby kandidáta na
dekana FP PEVŠ.
Ďalšie rokovanie Akademického senátu, v poradí tretie, sa konalo dňa 18. mája 2020,
a to formou obežníka per rollam, zaslaného elektronickou poštou. Akademický senát takto
prerokoval a schválil návrh na dekana FP PEVŠ na zloženie Disciplinárnej komisie FP PEVŠ
(JUDr. Kaššák, doc. Tittlová, JUDr. Vitkóová, Bc. Gašparíková, Mgr. PhDr. Mgr. Schunová,
PhD.).
V poradí štvrté rokovanie Akademického senátu sa konalo dňa 4. júna 2020. Na riadnom
zasadnutí Akademický senát prerokoval a bez pripomienok schválil návrh na zmenu Zásad
prijímacieho konania na štúdium FP PEVŠ na AR 2020/2021. Zároveň Akademický senát
prerokoval a schválil návrh dekana FP PEVŠ na vymenovanie PhDr. JUDr. Garayovej, PhD.
a JUDr. Šikutu, PhD. za členov Vedeckej rady FP PEVŠ.
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Ďalšie rokovanie Akademického senátu (piate rokovanie v poradí) sa konalo dňa
26. júna 2020. Na tomto riadnom zasadnutí Akademického senátu malo podľa programu prísť
k voľbe kandidáta na dekana. V skutočnosti sa Akademický senát oboznámil so situáciou,
súvisiacou s voľbou kandidáta na dekana FP PEVŠ po tom, čo jediný navrhnutý kandidát prof.
Potásch odmietol dať súhlas s voľbou, túto situáciu vzal Akademický senát na vedomie.
Zároveň Akademický senát schválil vyhlásenie nových volieb kandidáta na dekana FP PEVŠ
na 20. júla 2020, ako aj zloženie volebnej komisie pre realizáciu týchto volieb.
Dňa 20. júla 2020 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Akademického senátu (v poradí
šieste rokovanie), na ktorom Akademický senát za kandidátku na dekanku FP PEVŠ
jednomyseľne v tajnom hlasovaní (hlasmi všetkých deviatich prítomných členov Akademického
senátu) zvolil doc. JUDr. Katarínu Šmigovú, PhD. LLM.
Na riadnom zasadnutí sa Akademický senát opätovne stretol dňa 9. septembra 2020
(v poradí siedme rokovanie), na ktorom prerokoval a schválil návrh Zásad prijímacieho konania
na štúdium FP PEVŠ pre AR 2021/2022, ako aj návrh na vymenovanie doc. Baloga a JUDr.
Garayovej do funkcie prodekanov FP PEVŠ. Zároveň Akademický senát v súvislosti
s ukončením svojho funkčného obdobia dňom 30. novembra 2020 vyhlásil voľby členov
a náhradníkov za členov Akademického senátu FP PEVŠ na nové funkčné obdobie, a to na deň
11. novembra 2020. Za účelom zabezpečenia riadneho priebehu týchto volieb Akademický senát
schváli volebnú komisiu v zložení Ing. Gieserová, JUDr. Záhorčáková, Bc. Bori, Bc. Karvaiová
(náhradník Bc. Gečevský) .
Posledné riadne zasadnutie Akademického senátu v roku 2020 (v poradí ôsme
rokovanie) sa konalo 21. septembra 2020. Akademický senát prerokoval a schválil návrh na
vymenovanie prof. Potáscha za člena vedeckej rady FP PEVŠ.
Dňa 4. novembra 2020 formou obežníka per rollam zaslaného elektronickou poštou
(v poradí deviate rokovanie) Akademický senát prerokoval a schválil návrh na zmenu termínu
volieb členov a náhradníkov za členov Akademického senátu FP PEVŠ na nové funkčné
obdobie, a to z 11. novembra 2020 na 10. februára 2021 .
Dňa 30. novembra 2020 formou obežníka per rollam zaslaného elektronickou poštou
(v poradí desiate rokovanie) Akademický senát prerokoval a schválil na základe návrhu dekanky
FP PEVŠ nový Organizačný poriadok FP PEVŠ. Zároveň Akademický senát vzal na vedomie,
že vzhľadom na trvanie núdzového stavu vyhláseného vládou, ako aj v súlade s ustanovením
§ 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, sa funkčné
obdobie Akademického senátu FP PEVŠ, ktoré sa malo skončiť dňom 30. novembra 2020,
predlžuje do 31. marca 2021.
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Vedecká rada:
Interní členovia vedeckej rady Fakulty práva
doc. JUDr. Katarína ŠMIGOVÁ, PhD., LL.M.

Medzinárodné právo

doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.

Ústavné právo

doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.

Správne právo

doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD. Občianske právo
prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.

Občianske právo

doc. JUDr. Andrea ERDÖSOVÁ, PhD.

Medzinárodné právo

PhDr. JUDr. Lilla GARAYOVÁ, PhD.

Medzinárodné právo

doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD., LL.M., MCIArb Medzinárodné právo
prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.

Medzinárodné právo

JUDr. Andrej KARPAT, PhD.

Medzinárodné právo

JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.

Správne právo

prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.

Obchodné právo

doc. PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.

Anglický jazyk

doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.

Občianske právo

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.

Trestné právo

prof. PhDr. JUDr. Peter POTÁSCH, PhD.

Správne právo

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

Medzinárodné právo

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

Ekonómia

JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

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

Trestné právo

JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

Trestné právo

Externí členovia vedeckej rady Fakulty práva
JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.

Teória a dejiny štátu a práva

JUDr. Tomáš BOREC

Právo

doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.

Finančné právo

doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.

Trestné právo

prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.

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

Trestné právo

prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc.

Trestné právo

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

Trestné právo

JUDr. Milan ĽALÍK

Občianske právo

prof. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.

Pracovné právo

JUDr. Ján ŠIKUTA, PhD.

Medzinárodné právo

Vedecká rada FP PEVŠ v roku 2020 zasadala dva krát.
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 27. februára 2020, sa konala habilitačná prednáška
a obhajoba habilitačnej práce JUDr. Andrey Erdösovej, PhD. v odbore habilitačného konania
a konania na vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo.
V ďalších častiach rokovania Vedecká rada
-

schválila zloženie odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 30. Právo,

-

v tajnom hlasovaní rozhodla udeliť vedecko-pedagogický titul „docent“ JUDr. Kataríne
Šmigovej, PhD., LL.M a JUDr. Andrei Erdösovej, PhD. v odbore habilitačného konania a
konania na vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo,

-

súhlasila s návrhom na vymenovanie inauguračnej komisie a oponentov vo vymenúvacom
konaní za profesora doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD. v odbore habilitačného
konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore Správne právo,

-

schválila ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach,

-

prerokovala správu o úrovni vzdelávacej činnosti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
v kalendárnom roku 2019,

-

prerokovala správu o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v
kalendárnom roku 2019,

-

vzala na vedomie správu o kvalite vzdelávania za rok 2019.

Na zasadnutí, ktoré sa konalo 23. septembra 2020, sa konala inauguračná prednáška
doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD., v odbore habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov v odbore Správne právo na tému „Administratívnoprávna
zodpovednosť právnických osôb“. Následne Vedecká rada prerokovala a tajným hlasovaním
schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD.
za profesora v odbore v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
Správne právo. V ďalšej časti rokovania Vedecká rada schválila školiteľov na doktorandské
štúdium v študijnom programe medzinárodné právo.
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Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
- JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda disciplinárnej komisie FP PEVŠ
- doc. JUDr. PhDr. Marcela Tittlová, PhD. – členka disciplinárnej komisie FP PEVŠ
- JUDr. Andrea Vítkóová, PhD. – členka disciplinárnej komisie FP PEVŠ
- Bc. Rudolf Varga - študent magisterského štúdia a člen disciplinárnej komisie FP PEVŠ
- Bc. Mgr. Peter Bednár – študent magisterského štúdia a člen disciplinárnej komisie FP PEVŠ
- Bc. Natália Smolenová – študentka magisterského štúdia a členka disciplinárnej komisie
FP PEVŠ.
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy
Vzhľadom na to, že začiatkom roka 2020 postihla Slovenskú republiku, ako aj celý
svet, nebezpečná nákazlivá ľudská choroba COVID-19 (známa ako koronavírus), ktorá
pretrváva aj do času koncipovania tejto výročnej správy, bolo vedenie fakulty donútené prijať
mnohé opatrenia súvisiace so zabezpečením ochrany zdravia študentov i zamestnancov fakulty.
Preto celkovo rok 2020, vzdelávací proces a ďalšie naplánované činnosti, výrazne ovplyvnila
pandemická situácia.
Počas prvej vlny koronavírusu bol zriadený Krízový štáb Paneurópskej vysokej
školy. Na základe odporúčania krízového štábu PEVŠ sa rektor PEVŠ rozhodol pre zrušenie
prezenčnej výučby pre všetky fakulty PEVŠ od 9. marca 2020 od 12.00 hod. Študentom bolo
nariadené samoštúdium. Dňa 18. marca 2020 rektor PEVŠ vydal vnútorný pokyn č. 1/2020
ku zabezpečeniu riadeného samoštúdia na PEVŠ v nadväznosti na rozhodnutie vlády SR a
následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia
prezenčnej metódy štúdia. Na základe usmernenia ministerstva školstva bola prerušená
prezenčná metóda štúdia do 27. marca 2020 s tým, že sa odporúčalo jej nahradenie využívaním
dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou
harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na
dobu po zrušení mimoriadnych opatrení. Rektor PEVŠ preto nariadil prorektorke pre
vzdelávanie vykonať aktualizáciu harmonogramu akademického roka 2019/2020 na všetkých
fakultách po zrušení mimoriadnych opatrení. V letnom semestri všetci akademickí pracovníci
Fakulty práva PEVŠ riadili samoštúdium študentom zadávaním a kontrolou materiálov.
V rámci náhrady prezenčnej výuky pedagógovia Fakulty práva PEVŠ v letnom semestri
akademického roka zasielali študentom prostredníctvom UIS adekvátny rozsah učiva vrátane
študijných materiálov, jasne špecifikovaných odkazov na študijnú literatúru (so stanovením
konkrétnych kapitol k samoštúdiu), príklady k samostatnému riešeniu a ďalšie vhodné
materiály, ktoré si museli študenti naštudovať. Na zverejňovanie materiálov pre študentov sa
používal len informačný systém UIS v časti Dokumentový server. V danej aplikácií
pedagogickí pracovníci ukladali a zverejňovali všetky študijné materiály a podklady vrátane
vhodných didaktických a metodických materiálov určených pre podporu výučby. Ku kontrole
a vyhodnoteniu zadaných samostatných prác študentov sa používal nástroj UIS s aplikáciou
Rozpisy tém a odovzdávanie, položka Odovzdávanie v sekcií predmetu v Záznamníku učiteľa.
Výuka v LS AR 2019/2020 ostala v dištančnej forme. Rektor PEVŠ vydal Pokyn rektora
PEVŠ č. 3/2020 k realizácií skúšok dištančnou formou v LS 2019/2020 v nadväznosti na
novelu zákona o vysokých školách, k realizácií skúšok dištančnou formou v LS 2019/2020
v čase od 01. mája 2020 do 31. júna 2020, okrem štátnych záverečných skúšok a rigorózneho
konania. Na to nadväzujúc dekan Fakulty práva PEVŠ vydal Pokyn dekana Fakulty práva
PEVŠ č. 1/2020 k realizácií postupových skúšok a štátnych skúšok/obhajob záverečných
prác v čase krízovej situácie. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v LS 2019/2020 nemohli
skúšky prebiehať spôsobom definovaným v informačnom liste predmetu. Garanti predmetov
v spolupráci s učiteľmi preto museli pristúpiť k modifikovaniu spôsobu skúšky do dištančnej
formy. Umožnila to novela zákona o vysokých školách a tieto zmeny v informačných listoch
nebolo potrebné schvaľovať v akademických senátoch. Skúškové obdobie, počas ktorého
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Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2020
sa uplatňovala dištančná forma, bola definovaná od 1. mája 2020 do 30. júna 2020. Dištančná
forma skúšania je založená na využití informačných a komunikačných technológií v spojení
s vhodným softvérom. Keďže PEVŠ je napojená na Office 365, využívali sa primárne tieto
softvérové produkty. K dispozícii boli licencované produkty firmy Microsoft (Office 365,
Microsoft Teams), prípadne iné voľne šíriteľné programy a aplikácie. Učitelia mali možnosť
vybrať si z rôznych dostupných elektronických možností, ktoré sú prehľadne zosumarizované
na www.ucimenadialku.sk/komunikacia/.
Zimný semester AR 2020/2021 sa začal prezenčne. Druhá vlna pandémie však
neumožnila prezenčnú výuku veľmi dlho. Vedenie Fakulty práva, vzhľadom na zhoršujúcu sa
a nepredvídateľnú pandemickú situáciu, sa predbežne pripravilo na možný prechod do online
režimu. V tejto súvislosti sme pre pedagógov Fakulty práva PEVŠ pripravili školenie o
používaní MS Teams. Školenie sa konalo v piatok 2. októbra 2020 o 11:30 na Tomášikovej
20. Pedagógovia sa mohli zúčastniť školenia osobne, prípadne cez online vysielanie. Školenie
sa nahrávalo pre prípadné budúce využitie.
Dňa 12. októbra 2020 rektor PEVŠ vydal Pokyn rektora č. 7/2020 o prechode na
dištančnú formu výučby v nadväznosti na zasadnutie Krízového štábu SR dňa 11. októbra
2020 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý sa týkal prechodu na dištančnú formu
vzdelávania. Od 13. októbra 2020 sa výučba na všetkých fakultách PEVŠ realizuje dištančnou
formou až do písania tejto výročnej správy. Keďže nie je známe, kedy sa navrátime do bežnej
formy výučby a optimálneho fungovania fakulty, vedenie fakulty sa rozhodlo pre zabezpečenie
realizácie výučby v online prostredí. Pedagógovia Fakulty práva PEVŠ (interní aj externí)
realizovali prednášky a cvičenia cez MS Teams podľa platného rozvrhu. Postupové skúšky
v ZS 2020/2021 prebiehali dištančne pomocou MS Teams, licencovaného produktu Microsoft,
prípadne cez platformu Univerzitného informačného systému. Obhajoby rigoróznych prác,
dizertačné skúšky a prijímacie skúšky na PhD. štúdium sa od 13. októbra 2020 do odvolania
realizujú online. Priebeh obhajoby rigoróznych prác a prijímacej skúšky na PhD. sa
zaznamenáva (obraz aj zvuk) a tento záznam sa archivuje. Zvýšená pozornosť bola venovaná
zahraničným študentom, ktorí absolvovali mobilitu v 2020, a to vzhľadom k mimoriadnej
situácii spôsobenej rozšírením koronavírusu v Európe. Študenti boli zo strany fakulty neustále
informovaní o vývoji situácie, prijatých opatreniach. Fakulta podnikla všetky potrebné kroky,
aby im umožnila v tejto náročnej situácii úspešne zrealizovať mobilitu, aj v dištančnej on-line
forme (E-learning, MS Teams a pod.).
Okrem značného vplyvu na výučbu, pandémia koronavírusu poznačila aj ďalšie
aktivity Fakulty práva. Mnoho naplánovaných aktivít sme s poľutovaním museli zrušiť,
prípadne presunúť na iný termín alebo do online prostredia. Vďaka flexibilite pracovníkov
Fakulty práva aj v tejto náročnej situácií sa nám podarilo zorganizovať množstvo zaujímavých
podujatí bez ohrozenia zdravia našich študentov a zamestnancov.
Fakulta práva PEVŠ začala nový kalendárny rok podpisom memoranda
s Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 14. januára 2020. Minister spravodlivosti Mgr. Gábor
Gál a dekan prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. svojimi podpismi nadviazali na doterajšiu
intenzívnu spoluprácu ministerstva s fakultou, čím sa pre našich študentov rozširujú možnosti
stáží, odbornej prednáškovej činnosti expertov ministerstva, ako príležitostí na získavanie
skúseností potrebných pre prípadne pracovné uplatnenie v budúcnosti v rámci rezortu justície.
Reprezentanti inštitúcií sa zhodli na potrebe zmien v rámci súdnej sústavy a vzdelávania
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i výchovy študentov v intenciách etiky a stavovskej cti. Memorandum okrem iného slúži aj ako
základ budúcich stáží študentov a pedagógov, ako aj spoločných vedecko-výskumných a
publikačných výstupov, prednášok sudcov, work-shopov, moot-courtov a iných súťaží a aktivít
slúžiacich k prepájaniu teórie a praxe.
Dňa 21. januára 2020 sa novým partnerom Fakulty práva PEVŠ stala advokátska
kancelária Relevans, ktorá získala hlavnú cenu a titul Domáca advokátska kancelária roka
2019. Sme hrdí, že podpisom memoranda medzi JUDr. Alexandrom Kadelom, managing
partnerom kancelárie a dekanom fakulty práva prof. JUDr. PhDr. Petrom Potáschom, PhD.
došlo k nadviazaniu spolupráce, ktorá znamená pre študentov nové možnosti pracovnej
realizácie už počas štúdia, ako aj účasť partnera na esejistických súťažiach, vyhlásených pre
študentov, na spoločenských i vzdelávacích aktivitách. Robíme to radi, pretože investujeme do
našich študentov a chceme, aby sa učili od profesionálov a boli tak čo najlepšie pripravení do
praxe.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa na prelome januára a februára 2020
zúčastnila na výstave vysokých škôl Kam na vysokú. Výstava Kam na vysokú – RoadShow
je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov
stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom
výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi
prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia v praxi.
PEVŠ bola súčasťou výstavy aj v roku 2020, a tak zabezpečila končiacim stredoškolákom
jednoduchšiu predstavu o tom, ako vyzerá štúdium v jednotlivých odboroch, študijných
programoch a tiež kvalifikáciách, ku ktorým konkrétne štúdium vedie. Študenti Fakulty práva
PEVŠ priblížili záujemcom ich skúsenosti z praxe na fakulte, poskytli viac informácií o
jednotlivých predmetoch a študijných odboroch, ktoré fakulta ponúka. Každý študent tak získal
cenné informácie, ktoré mu zjednodušili možnosť voľby pri výbere smerovania svojej budúcej
kariéry. Fakulta práva PEVŠ sa zúčastnila na výstave vysokých škôl v Trnave (28. januára
2020), v Nitre (29. januára 2020), v Žiline (30. januára 2020) a nakoniec v Košiciach
(5. februára 2020).
Fakulta práva naplánovala na 16. marec 2020 prednášku s názvom “M&A Transakcie
– pohľad z praxe slovenských advokátov” za účasti odborníkov, ktorí sa podieľali na
najzaujímavejších fúziách a akvizíciách v Slovenskej republike. Z dôvodu neočakávanej
pandemickej situácie prednáška bola zrušená, plánujeme však jej náhradu v AR 2020/2021.
Dňa 8. apríla 2020 sa uskutočnila zaujímavá online prednáška z praxe, a to
JUDr. Alexandra Kadelu, partnera Advokátskej kancelárie Relevans, s ktorou Fakulta práva
Paneurópskej vysokej školy uzatvorila nedávno Memorandum o spolupráci. Prednáška mala
názov Subjektívna a objektívna stránka zaujatosti sudcu. Prednášajúci je vysoko uznávaný
sporový právnik s viac ako 20-ročnou praxou.
Dňa 11. júna 2020 jedna z prvých oficiálnych návštev JUDr. Jána Šikutu, PhD.
viedla na Fakultu práva PEVŠ. Príjemné stretnutie novozvoleného predsedu Najvyššieho súdu
SR s vedením fakulty sa týkalo tiež nových možností prepojenia tohto súdneho orgánu
so vzdelávaním študentov práva. Spolupráca týchto inštitúcií ďalej pokračuje, čo okrem iného
znamená, že neustále hľadáme možnosti, ako pre absolventov vytvárať zázemie pre dobré
uplatnenie v praxi. Na základe pozvania predsedu najvyššieho súdu absolvoval dekan fakulty
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práva pracovné stretnutie na pôde Najvyššieho súdu SR s cieľom implementácie spoločných
aktivít.
Dňa 25. júna 2020 sa konal online Deň otvorených dverí, z ktorého sme pripravili aj
video záznam, vďaka ktorému sme mohli záujemcom uľahčiť rozhodovanie pri výbere vysokej
školy. Predstavili sme možnosti štúdia, študijné programy, prístup pedagógov, technické
vybavenie školy (Mediálne centrum, súdna sieň, IT laby) a moderný spôsob vzdelávania, ktorý
poskytuje naša fakulta. PEVŠ poskytuje akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing.,
PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta práva, Fakulta ekonómie a
podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Záujemcom boli
odprezentované aj výsledky Fakulty práva, napríklad nezávislé hodnotenie spoločnosti
TREXIMA uverejnené v denníku TREND. Do detailného prieskumu bolo zaradených viac ako
1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl na Slovensku.
Hodnotiacimi kritériami boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť
absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a spokojnosť so
štúdiom. Presne tieto kritériá sú pre našu školu kľúčové už od jej vzniku. Fakulta práva PEVŠ
je na 1. mieste spomedzi všetkých šiestich fakúlt práva a na deviatom mieste v absolútnom
poradí.
Dňa 22. septembra 2020 sa uskutočnil slávnostný inauguračný akt dekanky Fakulty
práva Paneurópskej vysokej školy, doc. JUDr. Kataríny Šmigovej, PhD., LL.M.
Inauguráciu otvoril svojím príhovorom predseda Akademického senátu FP PEVŠ,
prof. JUDr. Peter Polák, PhD., ktorý poukázal na silnú symboliku inauguračnej reťaze. Pán
rektor, Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., túto reťaz odovzdal pani dekanke spolu s
vyslovením podpory a prianím veľa zdravia a síl. Dekanka v rámci krátkeho ďakovného
príhovoru vyslovila presvedčenie a nádej v ďalší rozvoj inštitúcie i osobnostný a profesionálny
rast každého člena akademickej obce Fakulty práva PEVŠ.
V dňoch 14. – 15. októbra 2020 sa uskutočnil 2. ročník konferencie Paneurópske
právnické rozpravy. Konferencia bola pôvodne plánovaná na 18. – 19. marca 2020,
v dôsledku pandemickej situácie sa však uskutočnila v náhradnom termíne dištančnou formou.
Témou konferencie bola: “Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií” a medzi
účastníkmi boli poprední zástupcovia slovenskej a českej právnej vedy a odbornej verejnosti.
Všetkým prihláseným účastníkom a hosťom konferencie bol doručený zborník z konferencie,
ktorý vyšiel v tlačenej forme.
Dňa 15. októbra 2020 sa uskutočnil online informačný workshop Erasmus days
pre študentov našej fakulty, ktorí mali záujem o program Erasmus. Stretnutie malo uľahčiť
študentom proces prihlasovania na program Erasmus. Študenti mali možnosť spýtať sa všetko,
čo o Erasme chceli vedieť – o štúdiu, stážach, aktuálnej situácii a opatreniach v rámci šírenia
COVID-19.
V októbri 2020 naši kolegovia JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. LL.M., doc. JUDr.
Boris Balog, PhD. a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., ktorí pôsobia na Fakulte práva PEVŠ,
vydali novú učebnicu s názvom: “Teória štátu a práva“. V jej rámci sa zaoberajú kľúčovými
problémami z oblasti fungovania štátu a práva, okrem iného aj otázkou demokracie, právneho
štátu či interpretácie práva.
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Koncom októbra 2020 bola splnená výskumná úloha „Zvyšovanie efektívnosti
odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti prostredníctvom informačno-technických
prostriedkov“, ktorá bola grantovo podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe zmluvy č. APVV-15-0272 a riešená v rokoch 2016 – 2020. Výsledky riešenia
výskumnej úlohy a navrhnuté riešenie boli zaslané na príslušné štátne orgány (napr. Prezídium
Policajného zboru, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti, príslušné výbory Národnej
rady SR) a iné vedecké pracoviská, predovšetkým právnické fakulty na Slovensku a v Českej
republike.
Dňa 19. novembra 2020 sa uskutočnila na Fakulte práva PEVŠ medzinárodná
vedecká konferencia „Budúcnosť práva – Právo budúcnosti“. Konferencia sa uskutočnila
online pod záštitou dekanky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
Konferencia prebiehala v štyroch paneloch, v slovenskom a anglickom jazyku za účasti
významných akademikov z dvanástich krajín. Z konferencie sa pripravuje výstup formou
zborníku, ktorý by mal vyjsť vo februári 2021.
V novembri sme spustili sériu online prednášok s názvom „Na káve s...“ V rámci
pravidelných online stretnutí plánujeme zaujímavé diskusie s osobnosťami, ktoré sme pozvali,
aby sa podelili so svojimi skúsenosťami z odborného pôsobenia v diplomatických kruhoch.
Našim prvým hosťom na virtuálnej káve bol M.A. Tomáš Valašek, poslanec NR SR, bývalý
veľvyslanec SR pri NATO. Dňa 24. novembra 2020 si od neho mohli vypočuť naši študenti
a verejnosť prednášku na tému „Zmluvné záväzky a medzinárodné právo pri rozhodovaní
NATO“.
Dňa 27. novembra 2020 sa konal druhý online Deň otvorených dverí, z ktorého sme
pripravili aj video záznam, vďaka ktorému sme mohli záujemcom uľahčiť rozhodovanie pri
výbere vysokej školy. Široká verejnosť ako aj záujemcovia o štúdium sa mohli oboznámiť
s ponukou študijných programov a iných študijných aktivít.
V novembri 2020 vyšla na našej fakulte nová učebnica s názvom "Svetové právne
systémy - úvod do komparatistiky". Autorky - doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
a JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD. - sa podujali spracovať nielen veľké právne systémy inak,
ako sú študenti zvyknutí, ale charakterizovať aj právne inštitúty napríklad židovského práva,
právnych systémov ďalekej Ázie, či analyzovať éru socialistického práva alebo právo
tzv. prírodných ľudí, ktorých rozboru sa dostupné právnické učebnice doposiaľ venovali
len málo alebo vôbec.
Druhá prednáška v rámci série online stretnutí s názvom „Na káve s...“ sa konala
10. decembra 2020 s JUDr. Eduardom Kukanom, bývalým poslancom Európskeho
parlamentu a Národnej rady SR, trojnásobným ministrom zahraničných vecí SR na tému
„Západný Balkán v euroatlantických štruktúrach“.
Udržiavanie výborných vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a vedením bola našou
prioritou aj v 2020. Neustále vytvárame priestor pre diskusie, počas ktorých získavame spätnú
väzbu a podnety pre ešte lepšie štúdium a fungovanie fakulty. Naši študenti Fakulty práva
PEVŠ boli opätovne pozvaní na neformálne stretnutie s vedením (Hyde Park), kde mali
možnosť pýtať sa otázky aj priamo dekanky Fakulty práva PEVŠ, doc. JUDr. Kataríny
Šmigovej, PhD., LL.M. Diskusiu so študentmi viedla prodekanka Fakulty práva PEVŠ
JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD. dňa 14. decembra 2020. Študenti sa vyjadrili k priebehu
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zimného semestra, hodnotili online výučbu a prezentovali svoje návrhy do budúcnosti.
Stretnutie sa uskutočnilo v dvoch skupinách, v slovenskom a v anglickom jazyku.
Tretia prednáška zo série prednášok "Na káve s..." bola naplánovaná na začiatok roka
2021, v rámci ktorej sa téme „Politika a hudba“ bude venovať bývalý diplomat, vedúci Stálej
misie SR pri OSN v Ženeve, odborník na ľudské práva PhDr. Kálmán Petőcz.
Paneurópska vysoká škola v súčinnosti s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy
začala v roku 2018 s vydávaním nového vedeckého časopisu s názvom „Paneurópske
právnické listy“, čím nadviazala tak na tradíciu vydávania vedeckého časopisu našou
inštitúciou – pôvodne pod názvom Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae.
Paneurópske právnické listy vychádzali aj v tomto kalendárnom roku elektronicky a boli
publikované na webstránkach www.paneuropskepravnickelisty.sk. Napriek pandemickým
opatreniam sa podarilo zachovať vopred naplánovaný publikačný kalendár a obe čísla nášho
vedeckého časopisu vyšli riadne aj v roku 2020.
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
3. 1 Údaje o študijných programoch
Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných študijných programov.
Na fakulte sa v roku 2020 realizovali nasledovné študijné programy:
-

študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Právo v študijnom odbore
30. Právo,

-

študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Medzinárodné vzťahy a
diplomacia v študijnom odbore 26. Politické vedy,

-

študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Právo v študijnom
odbore 30. Právo,
študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Medzinárodné vzťahy a
diplomacia v študijnom odbore 26. Politické vedy,

-

študijný program doktorandského stupňa štúdia (3.stupeň) Správne právo
v študijnom odbore 30. Právo,

-

študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Trestné právo v
študijnom odbore 30. Právo,

-

študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Medzinárodné právo v
študijnom odbore 30. Právo,

-

študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Občianske právo v
študijnom odbore 30. Právo.

3. 2 Údaje o študentoch
K 31. októbru 2020 študovalo na fakulte spolu 598 študentov.
V prvom stupni – bakalárskom na fakulte študovalo 362 študentov, čo predstavuje
60,5% z celkového počtu študentov. Z toho bolo 198 denných študentov a 164 externých
študentov. V uplynulom roku sa podarilo napredovať v nastolenom trende, kde prevláda počet
denných študentov nad študentmi v externej forme. Z celkového počtu 362 študentov bolo
20 zahraničných v dennej forme a 20 zahraničných v externej forme, čo predstavuje celkovo
viac ako 11% z počtu 362 študentov. V rámci bakalárskeho študijného programu na fakulte
študovalo celkovo 315 študentov v študijnom programe právo. V rámci bakalárskeho
študijného programu na fakulte študovalo celkovo 47 študentov v študijnom programe
medzinárodné vzťahy a diplomacia v dennej forme, z toho 30 študentov realizuje štúdium
v slovenskom jazyku a 17 študentov v anglickom jazyku.
V druhom stupni - magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo
188 študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje viac ako 31,4%. Z tohto počtu bolo
94 denných študentov a 94 externých študentov. Z celkového počtu 188 študentov boli
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zahraniční 2 v dennej forme a 21 zahraničných v externej forme, čo predstavuje celkovo viac
ako 12,2% zo 188 študentov.
V treťom stupni, v doktorandských študijných programoch, na fakulte študovalo
48 študentov, z toho 15 v dennej forme a 33 v externej forme, čo z celkového počtu
598 študentov predstavuje dovedna 8% študentov.

3. 3 Akademická mobilita študentov
Akademická mobilita študentov je primárne zameraná na realizáciu výmenných
pobytov s partnerskými inštitúciami, a to v rámci projektu Erasmus+, príp. na základe
bilaterálnych dohôd, ktoré má Fakulta práve PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe
aj mimo Európy. Zoznam partnerských vysokých škôl je uvedený na webovom sídle vysokej
školy: https://www.paneurouni.com/medzinarodne-vztahy/partnerske-univerzity/fakulta-prava/
V akademickom roku 2019/2020 vyslala Fakulta práva PEVŠ na študijný pobyt spolu
11 svojich študentov. Naproti tomu na Fakultu práva PEVŠ prišlo 19 študentov z partnerských
vysokých škôl.

3. 4 Prijímacie konanie podľa študijných programov
A. Bakalárske študijné programy
Prijímacie konanie na Fakulte práva PEVŠ na Bc. štúdium prebieha podľa podmienok,
ktoré boli schválené Akademickým senátom a sú dostupné na webových stránkach fakulty
(http://www.paneurouni.com/fakulta-prava/bakalarske-studium/terminy-a-podmienkyprijatia/).
Základnou všeobecnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva
PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky (na základe rozhodnutia
dekana sa až do odvolania od nej upúšťa). Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou,
že preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov
Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
Prihláška musí obsahovať maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia), životopis a
doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej
komisie v súlade s podmienkami ustanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky
bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej
forme štúdia sú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez interný univerzitný systém
školy (UIS). Prijatie na štúdium sa realizuje nasledovnými spôsobmi:
1) prijímanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na základe podania e-prihlášky
Dekan fakulty PEVŠ rozhoduje o prijatí uchádzača na štúdium, ak uchádzač v termíne
určenom harmonogramom splní súčasne všetky formálne podmienky – podanie elektronickej
prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za
prijímacie konanie.
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2) prijímanie na štúdium na základe žiadosti o prestup
Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať uchádzača,
ktorý má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej fakulte práva
(právnickej fakulte) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie.
Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi
fakulty/školy. Vo výnimočných prípadoch môže dekan o žiadosti o prestup rozhodnúť aj
neskôr. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent predkladá ďalšie
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 345
uchádzačov, z toho 181 na dennú formu štúdia a 164 na externú formu štúdia. Z tohto počtu sa
na štúdium zapísalo 150 študentov (z toho 68 denných, 82 externých).

B. Magisterské študijné programy
Pre uchádzačov o magisterské štúdium na FP PEVŠ sa ustanovujú nasledovné
podmienky pre prijatie:
1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia obhájením bakalárskej práce
a zložením štátnej skúšky v študijnom odbore právo,
2. podanie elektronickej prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium,
3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na
inej vysokej škole v SR, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie
o štátnej bakalárskej skúške, preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu
1. stupňa štúdia v odbore právo,
4. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na
základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so
všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o
vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Cudzinci môžu byť prijatí na
štúdium s podmienkou, ak preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto
podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku
zo slovenského jazyka.
Na magisterské štúdium podalo prihlášku 105 uchádzačov, z toho 60 denných
a 45 externých, všetci, ktorí splnili stanovené podmienky, boli prijatí a z tohto počtu sa
zapísalo 72 z toho 42 denných a 30 externých.

C. Doktorandské študijné programy
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium prebiehajú podľa podmienok, ktoré boli
schválené Akademickým senátom Fakulty práva PEVŠ a ktoré boli zverejnené na webovom
sídle PEVŠ. Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronicky. Prijímacie konanie pozostáva
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z ústneho pohovoru, počas ktorého prijímacia komisia zložená z členov odborových komisií
jednotlivých študijných odborov doktorandského štúdia vyhodnocuje záujem uchádzača
o študijný odbor, predpokladané výsledky dizertačnej práce a overuje jeho jazykové znalosti.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného
programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku. Prijímacia skúška sa vykonáva pred
skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred
prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj
schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej
práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača
vo zvolenom svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia
dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom
prvého semestra príslušného akademického roka.
Na doktorandské štúdium si v roku 2020 podalo prihlášku celkovo 18 uchádzačov,
z toho 8 na dennú formu a 10 na externú formu štúdia. Podmienky splnilo a prijatých bolo
14 uchádzačov, z toho 6 na dennú formu a 8 na externú formu štúdia. V rámci študijného
programu Trestné právo sa o štúdium uchádzali 4 denní a 4 externí uchádzači. Prijatí boli
3 denní a 4 externí uchádzači, na štúdium sa zapísali všetci prijatí uchádzači. V rámci
študijného odboru Občianske právo si prihlášku podali 3 denní a 2 externí uchádzači, prijatí
boli 3 denní, na štúdium sa zapísali 2 denní uchádzači. V rámci študijného odboru
Medzinárodné právo si prihlášku podal 1 denný a 3 externí uchádzači, prijatí boli 3 externí
uchádzači, na štúdium sa zapísali všetci 3 prijatí uchádzači. V rámci študijného odboru
Správne právo si prihlášku podal 1 externý uchádzač, ktorý bol prijatý a následne sa zapísal na
štúdium.
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem
riadne akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje
vedomosti bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Všetky spôsoby
ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup.
Naším cieľom je radosť zo získania nových zručností a vedomostí, preto ponúkame kurzy
ďalšieho vzdelávania, štúdium na Univerzite tretieho veku, či profesijný študijný program
LL.M.
Cieľom kurzov ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími
teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť ich vedomosti o poznatky z niektorých
príbuzných, prípadne nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo
vybraných odvetviach práva. Vzdelávacie kurzy pre verejnosť ponúkajú možnosť zvyšovania
a rozširovania znalostí a zručností tým, pre ktorých sa učenie nekončí získaním určitého
vzdelania. Ponuka vzdelávacích programov a kurzov je určená širokej verejnosti, inštitúciám,
podnikateľským subjektom, ako aj jednotlivcom, ktorí si chcú zvýšiť kompetencie a rozvíjať
zručnosti v oblasti profesijného a osobnostného rastu. Záujemcovia majú možnosť výberu
z aktuálnej ponuky vzdelávaní z oblasti informačných technológií, psychológie, manažmentu
a práva. Fakulta práva pravidelne ponúka a realizuje množstvo atraktívnych odborne
zameraných kurzov v rôznych oblastiach vzdelávania pre širokú odbornú aj laickú verejnosť,
a to z rôznych špecifických oblastí. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym
prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež
pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe. Kurzy v oblasti práva okrem
riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania poskytujeme na PEVŠ aj prostredníctvom
rôznych seminárov, školení, kurzov, besied a prezentácií, ktoré aj v rámci práva poskytujú
významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb tak v rámci teórie, ako aj praxe. Tieto
vzdelávacie podujatia realizujeme prostredníctvom svojich Pracovísk ďalšieho vzdelávania na
Slovensku aj v zahraničí. Termíny kurzov nie sú stanovené, prihlášky na kurzy sa prijímajú
priebežne počas celého akademického roka. Pri menšom počte prihlásených účastníkov by bol
kurz nerentabilný. Kurzy celoživotného vzdelávania, ktoré boli ponúkané v roku 2020, neboli
realizované z dôvodu nízkeho počtu záujemcov v dôsledku vládnych opatrení súvisiacich so
šírením koronavírusu. Do budúcna zvažujeme úpravu ponúkaných kurzov v podobe vytvorenia
viac prakticky a dopytovo orientovaných kurzov. Ponuka kurzov v oblasti práva obsahovala
kurz z civilného práva procesného s názvom Konania vo veciach osvojenia a kurz z trestného
práva s názvom Digitálna stopa v trestnom konaní. Aktuálna ponuka kurzov je zverejnená na
webe (https://www.paneurouni.com/uchadzaci/dalsie-vzdelavanie/kurzy/).
Kurzy profesijného študijného programu LL.M. ponúkame online alebo v sídle PEVŠ
v Bratislave, prípadne vo Vysokých Tatrách či v Brne. Právnické LL.M. štúdium je realizované
lektormi zo sveta biznisu a práva v slovenskom a českom prostredí a vychádza z najlepšej
anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval
maximálnu hodnotu. Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom
z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom
a zamestnancom firiem, ako aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy,
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právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a
zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania. Všeobecnou podmienkou na prijatie na
štúdium je absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo
stredoškolské vzdelanie a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení.
V rámci ďalšieho vzdelávania Fakulta práva pokračovala v poskytovaní celoživotného
vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku. Štúdium na Univerzite tretieho veku je
formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči navštevujú prednášky všeobecného
základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým odborne zameraným predmetom.
Po ukončení štúdia je absolventom štúdia na slávnostnej promócii vydané osvedčenie
o absolvovaní Univerzity tretieho veku. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský
diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. Poslucháčmi Univerzity tretieho
veku sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sa na
Univerzite tretieho veku nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe prihlášky, ktorá
je podávaná na tlačive zverejnenom na internete. Fakulta si v prípade vysokého počtu
záujemcov vyhradzuje právo na štúdium v danom akademickom roku prijať prvých dvesto
uchádzačov na základe toho, v akom poradí boli doručené prihlášky. V prípade nízkeho počtu
záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v danom
akademickom roku.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v akademickom roku 2019/2020 otvárala tak
šiesty ročník programu celoživotného vzdelávania, názov študijného programu je „Základy
práva“. Študijný program je zameraný predovšetkým na medicínske právo, rodinné právo
a právo realitného trhu. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť
uchádzačov so základmi práva. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou záujmového
nekvalifikačného vzdelávania seniorov, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje
svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
Štúdium štandardne trvá jeden rok (dva semestre). Prednášky sa konajú v pracovných dňoch
podľa rozvrhu stanoveného Fakultou práva PEVŠ na základe harmonogramu akademického
roka. Poslaním Univerzity Tretieho Veku je prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí
na vzdelanie, vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov a prispievať
k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností
a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania. Realizácia
letného semestra štádia na Univerzite tretieho veku však tiež bola poznačená pandémiou,
a preto sa jednotlivé stretnutia presunuli na epidemiologicky priaznivejšie obdobie.
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti vysokej školy
Výskumná a tvorivá činnosť bola vykonávaná v súlade s Dlhodobým zámerom
Paneurópskej vysokej školy na roky 2020 - 2026. Paneurópska vysoká škola buduje svoj status
medzinárodne uznávanej vysokej školy poskytujúcej kvalitné vzdelávanie v perspektívnych
študijných programoch, a tým zároveň posilňuje svoju prestíž na národnej úrovni. Jej cieľom je
prispievať k rozvoju vedy a výskumu a celkovo k sociálnemu a ekonomickému pokroku
spoločnosti. Ďalej zohľadňuje trvalo vzrastajúce požiadavky na absolventov vysokých škôl,
ktoré umocňuje integrácia Slovenskej republiky do európskych štruktúr a požiadavky
znalostnej spoločnosti.
Za rozhodujúci úsek vedeckej práce Fakulty práva je aj naďalej považovaná
vedeckovýskumná práca, ktorej funkciou je poskytovať pôvodné, pre vedu nové poznatky
a odôvodnené odporúčania na ich kvalifikovaný transfer do efektívnej praxe. Interdisciplinárna
a kvalifikačne náročná povaha bádateľských tém vyžaduje kreovanie profesijne zmiešaných
riešiteľských tímov (zložených z pracovníkov Fakulty práva, domácich a zahraničných
vysokých škôl, domácich a zahraničných vedeckovýskumných ustanovizní ako aj špičkových
odborníkov právnej praxe), pričom odborne, personálne a finančne náročné výskumné úlohy
budú riešené spravidla takýmito tímami.
V roku 2020 boli na Fakulte práva PEVŠ riešené nasledovné externé výskumné granty:
1. Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom
informačno-technických prostriedkov (APVV-15-0272), zodpovedný riešiteľ
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., finančný prínos 13126 eur.
2. Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia (APVV-150644), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Peter Polák, PhD., finančný prínos 13126 eur.
3. Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej
zefektívnenia (APVV-16-0521), zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch,
PhD. finančný prínos 34 310 eur.
4. Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií (APVV-16-0588), prof. PhDr.
Ľudovít Hajduk, PhD., finančný prínos 41 196 eur.
Objem finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na fakulte
v hodnotenom období bol 101 758 eur. V priemere na jedného tvorivého zamestnanca na
fakulte (23 prepočítaných) bola získaná suma 4 424 eur.
Na riešení grantových úloh participovalo 14 tvorivých zamestnancov fakulty a 6
študentov doktorandského študijného programu.
V roku 2020 boli do súťaže podané nasledovné žiadosti o grant:
1. Štátna príslušnosť a súvisiace koncepty v synergii medzinárodného a
vnútroštátneho práva, VEGA 1/0669/21, zodpovedná riešiteľka doc. JUDr.
Katarína Šmigová, PhD., LL.M, požadovaná dotácia 14 737,- eur.
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2. Ľudské práva v čase pandémie COVID-19 a možnosti derogácie ľudských práv, PPCOVID-20-0084, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD.,
D.E.A., požadovaná dotácia 71 310,- eur.
3. Dôležitosť právneho štátu v boji proti pandémii koronavírusu, PP-COVID-20-0107
zodpovedný riešiteľ, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., požadovaná dotácia 72 632,eur.
4. Implementácia nástrojov justičnej spolupráce Európskej únie v podmienkach
Slovenskej republiky, APVV-20-0038, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jozef
Záhora, PhD., požadovaná dotácia 217 943,- eur.
5. Dôležitosť právneho štátu a ľudských práv v boji proti pandémii koronavírusu,
APVV-20-0406, zodpovedný riešiteľ, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., požadovaná
dotácia 160 372,- eur.
6. Postavenie seniorov a možnosti psychologickej pomoci a právnej ochrany tejto
zraniteľnej skupiny obyvateľstva vo vnútroštátnom a medzinárodnom kontexte,
APVV-20-0581, zodpovedná riešiteľka doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M,
požadovaná dotácia 249 000,- eur.
7. Umelá inteligencia v právnom a etickom kontexte, APVV-20-0579, zodpovedná
riešiteľka doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD., požadovaná dotácia 231 968,- eur.
8. Účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie a Slovenskej
republiky, APVV-20-0567, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael
Siman, PhD., D.E.A., požadovaná dotácia 205 160,- eur.
9. Teoretické a aplikačné problémy uplatňovania trestnej zodpovednosti verejných
činiteľov, APVV-20-0496, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Peter Polák, PhD.,
požadovaná dotácia 219 292,- eur.
V roku 2020 boli na pôde FP PEVŠ organizované nasledovné konferencie:
1. „Paneurópske právnické rozpravy“, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. októbra 2020
korešpondenčnou formu
2. „Budúcnosť práva – právo budúcnosti“ ktorá sa uskutočnila 19. novembra 2020
online formou.
Štandardnými výstupmi výskumných aktivít zamestnancov fakulty sú knižné a časopisecké
publikácie, resp. publikované state v domácich a zahraničných recenzovaných zborníkoch.
Publikačné aktivity zamestnancov fakulty ako aj doktorandov denného štúdia sú evidované
v školskej knižnici v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými
predpisom PEVŠ. Za rok 2020 bolo v Akademickej knižnici zaregistrovaných celkom 81
publikačných výstupov vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov Fakulty práva.
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VI. Habilitačné konania a inauguračné konania
V priebehu roka 2020 mala fakulta priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov v:
- odbore habilitačného a inauguračného konania Správne právo,
- odbore habilitačného a inauguračného konania Trestné právo,
- odbore habilitačného a inauguračného konania Medzinárodné právo,
- odbore habilitačného a inauguračného konania Občianske právo.
Habilitačné konanie a konanie o vymenovaní za profesora sa uskutočňuje v súlade
a v zmysle s § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, vnútornými
predpismi Paneurópskej vysokej školy a „Kritériami na získanie vedecko-pedagogického titulu
docent a profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy“. Inauguračného
a habilitačného konania sa aktívne zúčastnili pozvaní zástupcovia domácich a zahraničných
právnických fakúlt a predstavitelia právnej praxe.
-

V roku 2020 boli úspešne ukončené dve habilitačné konania:
doc. JUDr. Kataríny Šmigovej, PhD., LL.M v odbore habilitačného konania a konania
na vymenúvanie profesorov medzinárodné právo,
doc. JUDr. Andrey Erdösovej, PhD. v odbore habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov medzinárodné právo.

Obidve konania boli ukončené dňa 1. mája 2020 vymenovaním za docentky v odbore
habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo.
Dňa 24. februára 2020 bolo začaté inauguračné konanie doc. JUDr. Ing. Branislava
Cepeka, PhD. v odbore Správne právo. Vedecká rada FP PEVŠ dňa 27. februára 2020
v zmysle prerokovala a súhlasila s návrhom na vymenovanie inauguračnej komisie
a oponentov. Inauguračná komisia na svojom rokovaní dňa 15. júna 2020 konštatovala,
že doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. predložil úplnú požadovanú dokumentáciu v súlade
s príslušnými predpismi a po jej preštudovaní dospela k záveru, že spĺňa všetky požiadavky na
pokračovanie vymenúvacieho konania.
Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na svojom riadnom rokovaní
dňa 23. septembra 2020 prerokovala a tajným hlasovaním schválila návrh inauguračnej
komisie na vymenovanie doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD. za profesora v odbore v
odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Správne právo.
Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy dňa 25. novembra 2020 prerokovala a v
tajnom hlasovaní schválila návrh Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na
vymenovanie doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD. za profesora v odbore habilitačného a
inauguračného konania Správne právo. Návrh na vymenovanie za profesora bol predložený na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
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Dňa 11. septembra 2020 bolo začaté inauguračné konanie doc. JUDr. Kataríny
Chovancovej, PhD., LL.M., MCIArb, odbore habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo. Vzhľadom na zistené nedostatky konanie bolo
dňa 10. novembra 2020 prerušené a uchádzačka vyzvaná na odstránenie nedostatkov v podanej
žiadosti.
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VII. Zamestnanci vysokej školy
Početný stav a štruktúra zamestnancov fakulty korešponduje s koncepciou jej
personálneho budovania, zabezpečuje vysoko kvalifikovanú výučbu vo všetkých stupňoch
a formách štúdia a taktiež vytvára vhodné predpoklady pre uskutočňovanie vedeckej (osobitne
výskumnej a publikačnej) práce.
K 31. 12. 2020 bolo na fakulte zamestnaných 28 tvorivých zamestnancov. Prepočítaný
pomer bol 23 zamestnancov.
Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov fakulty práva.
Viac ako polovicu akademických zamestnancov fakulty (56,2 %) tvoria riadni profesori
a docenti a všetci akademickí zamestnanci majú vzdelanie najmenej 3. stupňa.
V priebehu roka 2020 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra zamestnancov, tri odborné
asistentky úspešne absolvovali habilitačné konanie (doc. Šmigová, doc. Erdösová
a doc. Kurucová). Docent Cepek úspešne ukončil inauguračné konanie na školskej úrovni
a návrh na vymenovanie za profesora bol postúpený na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.
V roku 2020 bolo vyhlásených deväť výberových konaní na obsadenie funkčných miest
profesorov, docentov a odborných asistentov.
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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 2020 vyplácané v období január až jún, a to 3
študentom v priemernej výške 140 EUR/osoba; v období september až december sme nemali
žiadnych žiadateľov o sociálne štipendium. Celková suma sociálnych štipendií vyplatených
študentom FP PEVS v roku 2020 v období január až jún bola 2.520,- EUR.
Okrem sociálnych štipendií vypláca fakulta 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 2020 bola na motivačné štipendiá pridelená suma: 14.316,- EUR. Z toho sa na
štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností vyplatilo 12.882,- EUR a na štipendiá za
vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti
vyplatilo 1.434,- EUR. Priemerná výška motivačného štipendia bola 650,- EUR. Motivačné
štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností sa v externej forme nevyplácajú.
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Podrobnejší prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Denná forma štúdia
Fakulta

Fakulta
práva

Ročník

Počet
študentov

9% počet
štipendistov

Bc. - 1. roč.

46

5

Bc. - 2. roč.

31

3

Bc. - 3. roč.

77

7

Mgr. -1. roč.

42

4

SPOLU
za FP

196

19

Stav študentov k 31. októbru 2019
Paneurópska vysoká škola má uzatvorených niekoľko memoránd o spolupráci.
Ide o rôzne spolupracujúce subjekty z oblasti právnej praxe, okrem iného Memorandum
s Ministerstvom spravodlivosti SR, Generálnou prokuratúrou SR, Slovenským futbalovým
zväzom, viacerými významnými advokátskymi kanceláriami a pod. V rámci predmetných
memoránd sa spolupráca týka najmä organizovania a zabezpečovania vzdelávania, konferencií,
ako aj rozvíjania spoločných aktivít, predovšetkým však praxe študentov a zabezpečenia ich
ďalšieho uplatnenia v praxi, kariérneho poradenstva a schopnosti kvalifikovanej aplikácie
práva. Rovnako spolupráca spočíva v aktívnej účasti na podujatiach organizovaných
zmluvnými stranami, v realizácii vzdelávacích aktivít a ďalšieho štúdia, v lektorskej činnosti a
expertíznej činnosti, v pomoci odborníkov z praxe pri zabezpečovaní pedagogického procesu
vo forme čiastočných úväzkov alebo iných foriem externej činnosti, v odbornej poradenskej a
konzultačnej činnosti. V ostatnom období sa prehĺbila aj spolupráca s Najvyšším súdom SR,
ako aj Slovenskou advokátskou komorou, partnerom mnohých projektov je Kancelária
zástupkyne pred Európskym súdom pre ľudské práva, ombudsmanka, platformou stretnutí
realizovaných PEVŠ sú aj vedecké sympóziá a konferencie, na ktoré sú prizývaní sudcovia
európskych a medzinárodných súdov, ako aj odborníci z vedecko-výskumnej oblasti viacerých
partnerských univerzít. Koncom kalendárneho roka 2019 a začiatkom kalendárneho roka 2020
došlo k podpisu významných memoránd, ktoré sú spomínané vyššie, medzi nimi s partnermi:
Relevans, Hamala, Kluch, Víglaský, potom Slovenskou komorou patentových zástupcov,
advokátskou kanceláriou Relevans, Centrom právnej pomoci, a došlo aj k rozšíreniu
spolupráce s Ministerstvom spravodlivosti SR, a to vyššie uvedeným podpisom memoranda
s Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 14.1.2020.
Fakulta práva PEVŠ má záujem zintenzívniť spoluprácu s absolventmi fakulty. Aj z
toho dôvodu aktívne rozvíja viaceré aktivity pre vytvorenie tzv. alumni centier a vytvárania
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prepojenia na absolventov a ich čerstvé skúsenosti na trhu práce. Naďalej aj v uplynulom
akademickom roku prebiehala intenzívna spolupráca na základe nadviazaného memoranda s
European Public Law Organization so sídlom v Aténach, v Grécku.
Z hľadiska zabezpečenia pedagogického procesu na Fakulte práva PEVŠ bolo začatých
viacero aktivít veľmi významne podporujúcich nové trendy vo vzdelávaní. V roku 2020
reagujúc na naliehavé problémy etiky právnických povolaní Fakulta práva PEVŠ zahrnula
Právnu etiku aj do výučby študentov. Od akademického roka 2020/2021 vyučujeme Právnu
etiku aj prostredníctvom odborníkov z praxe, praktické prednášky a semináre so študentmi sú
efektívnym prepojením teórie a praxe.
V roku 2020 sme pokračovali v zabezpečovaní klinického a praktického vzdelávania
v rámci predmetov Klinika ľudských práv, Medicínske právo, kde sa študenti pravidelne
zúčastňujú reálnych pitiev na Ústave súdneho lekárstva, ako aj v rámcináplň mnohých ďalších
predmetov, či už z Trestného práva (napríklad pravidelné exkurzie do Ústavov na výkon trestu,
či organizácia simulovaných súdnych sporov) alebo Občianskeho práva a Európskeho práva,
ktoré sa zameriavajú na riešenie prípadových štúdií a čiastkové Moot Courts, kde sa študenti
učia právnej argumentácii. Veľmi významným prínosom je v tomto kontexte aj priebeh
študijného zamerania Realitné právo, teda možnosti výberu takých predmetov, ktoré sa
orientujú veľmi prakticky na problematiku realitného trhu, maklérstva a zmlúv, developerstva,
či správnych konaní v súvislosti s nehnuteľnosťami. Rovnako napr. v rámci zamerania
Športové právo študenti absolvujú povinné praktické študijné stáže.
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IX. Podporné činnosti vysokej školy
Vzdelávacie a vedecké pôsobenie fakulty podporuje priebežná modernizácia jeho
elektronického zabezpečenia, priebežné dopĺňanie knižničného fondu a rozširovanie
knižničných služieb. Komfortné vybavenie pracovísk (učební, pojednávacej siene,
konferenčných ául a pod.), lokalizácia knižnice ako aj možnosti stravovania pre zamestnancov
a študentov fakulty priamo v jej areáli – počas pandemickej situácie v súlade
s protiepidemickými opatreniami vytvárajú priaznivé podmienky pre organizovanie a
uskutočňovanie vzdelávacích a vedeckých aktivít.
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X. Rozvoj vysokej školy
Rozvoj Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy sa aj v roku 2020 uskutočňoval
v súlade s Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy 2020 - 2026, a to predovšetkým
s ohľadom na poslanie, víziu a hodnoty Paneurópskej vysokej školy. Poskytovanie
vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, ako aj
poskytovanie priestoru pre tvorivú výskumnú činnosť prostredníctvom podpory rozvoja
kritického myslenia, úcty k pravidlám, profesionality, inovácie a pokroku bolo, podobne ako
v iných spoločenských oblastiach, podstatným spôsobom ovplyvnené pandémiou ochorenia
COVID-19. Na druhej strane však uvedená vis maior predstavovala a predstavuje pre Fakultu
práva PEVŠ výzvu, ktorá umožnila rozvoj školy osobitným spôsobom so zreteľom na
inovatívnosť a profesionalitu, ktorá sa týka tak študentov, ako aj pedagogického
a administratívneho personálu.
Vďaka tomu, že sa výučba v zimnom semestri 2020/2021 začala prezenčnou formou,
umožnilo sa tak minimálne študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia, aby nadviazali
s vyučujúcimi vzťah, ktorý je dôležitý pre celkový pedagogický proces. Podstatou spomínanej
inovatívnosti bolo dôsledné reflektovanie nutnosti online výučby prostredníctvom aplikácie
MS Teams. V online priestore sa veľmi rýchlo zorientovali tak študenti ako aj pedagógovia,
ktorí začali využívať systém, ktorý na škole existoval už od roku 2013, no v praxi sa jeho
použitie veľmi nereflektovalo. Používanie technologických vymožeností viedlo a vedie
k zefektívneniu výučby vo vzťahu k jej sprístupneniu a dáva podnet na zváženie využívania
týchto postupov aj po odznení pandémie v súlade s príslušnou akreditáciou. Zároveň však tak
na strane pedagógov ako aj na strane absolútnej väčšiny študentov zaznieva, že virtuálne
stretávanie nenahradí prezenčnú výučbu, preto bola a je aktuálna situácia realizovaná iba
v nevyhnutnom meradle a primeraným spôsobom. To okrem iného znamená, že sa štátne
skúšky v letnom semestri 2019/2020 organizovali prezenčne a termíny štátnych skúšok
v zimnom semestri sa najprv posunuli a až po zvážení iných možností sa zrealizovali v online
priestore v súlade so zákonnými požiadavkami.
Zo strany pedagógov, napriek sťaženému výkonu povolania pedagóga, opätovne
zaznievalo, že už len pôsobenie v akademickej oblasti znamená množstvo podnetov pre
osobnostný i profesionálny rozvoj. Inšpiratívnym bolo tiež zistenie, že pandémia prispela
k motivácii študentov študovať, keďže v rozličnom rozsahu zistili, že ide o obohacujúce
trávenie času, ktoré má zmysel pre ich osobný rast.
Z hľadiska materiálneho zabezpečenia sa umožnilo pedagógom, aby napriek online
výučbe využívali priestory školy a aby používali v rámci výučby notebooky s potrebným
vybavením v prípade, ak im ich technické zázemie neumožňovalo zabezpečiť plnohodnotnú
online výuku.
Čo sa týka vedeckého pôsobenia, napriek kvantitatívnemu zníženiu osobných stretnutí,
sa pedagógovia všetkých ústavov aktívne zapojili do výziev na predkladanie projektov, a to
zatiaľ najmä na úrovni výziev z prostredia Slovenskej republiky. Uvedené je dôležité aj
v súvislosti s plánovanými publikačnými výstupmi.
Vo vzťahu k rozvoju školy je do budúcna zásadne dôležité prepracovať pôsobenie
v oblasti medzinárodných vzťahov, či už v ponúkanom rozsahu vyučovaných predmetov
v angličtine alebo v zvýšenom počte zahraničných študentov na fakulte, ako aj v zapojení
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pedagógov do výmenných pobytov, na čo je potrebné sústrediť sa najmä v súvislosti
s predpokladaným koncom pandémie. V očakávaní tohto míľnika musí fakulta už teraz tiež
efektívnejšie prepracovať rôzne formy spolupráce s odborníkmi z praxe, a to nielen v rámci
výučbového procesu.
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XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy
V záujme vytvárania a podpory jednotného európskeho vysokoškolského priestoru boli
na Fakulte práva PEVŠ zavedené tri stupne vysokoškolského štúdia vrátane kreditového
systému, čo vytvára priestor a možnosti pre výraznejšie zapojenie našej fakulty do europeizácie
vysokoškolského štúdia, a zároveň to výrazným spôsobom napomáha rozvoju mobility
študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov. V oblasti medzinárodných vzťahov sa
fakulta okrem európskych projektov usiluje o medzinárodnú spoluprácu, a to v kontexte
mimoeurópskych (nadnárodných) projektov a bilaterálnej spolupráce s vybranými inštitúciami.
V nadchádzajúcom období fakulta plánuje posilniť najmä vedecké projekty a spoluprácu vo
vedeckej oblasti, sekundárne pedagogické a študentské výmeny.
Fakulta práva PEVŠ v súlade so základnými koncepciami a východiskami jej
medzinárodných aktivít vykonáva činnosti smerujúce k prehlbovaniu akademickej spolupráce
nielen v rámci Európskej únie, ale aj v mimoeurópskej rovine.
Fakulta práva sa aj v roku 2020 snažila reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom
priestore, najmä v oblastiach, ktoré prinášajú prospech poslucháčom, pedagogickým a
vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty sme naďalej rozvíjali na základe
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj v
roku 2020 programy, ktoré majú význam v procese europeizácie a internacionalizácie výučby
práva, napríklad Program Erasmus+. Medzinárodné aktivity sa primárne zameriavali práve na
realizáciu výmenných pobytov s partnerskými inštitúciami, najmä v rámci projektu Erasmus+,
prípadne na základe bilaterálnych dohôd, ktoré má Fakulta práve PEVŠ uzavreté s právnickými
fakultami v Európe aj mimo Európy mimo vyššie uvedeného programu. Zoznam partnerských
vysokých
škôl
je
uvedený
na
webovej
stránke
vysokej
školy
https://www.paneurouni.com/medzinarodne-vztahy/partnerske-univerzity/fakulta-prava.
Počet študentov vyslaných Fakultou práva PEVŠ do zahraničia v akademickom roku
2019/20 v rámci programu Erasmus+ bol 11. V akademickom roku 2019/20 prišlo na Fakultu
práva PEVŠ 19 zahraničných študentov.
Zámerom Erasmus+ učiteľskej mobility je výmena a umožnenie prednáškového pobytu
tak našich pedagógov v zahraničí, ako aj prijatie tých zahraničných u nás. Mobilitu pedagógov
v roku 2020 negatívne ovplyvnili reštriktívne opatrenia prijaté univerzitami na základe opatrení
verejných autorít na Slovensku aj v ostatných krajinách Európskej únie v súvislosti s
rozšírením COVID-19, v zmysle prijatých opatrení boli tri plánované učiteľské mobility
zrušené.
Medzi ďalšie medzinárodné aktivity Fakulty práva PEVŠ patrili:
– Fakulta práva PEVŠ pokračovala v realizácii projektu Erasmus+ s partnerskými krajinami;
– v dňoch 3. - 7. augusta 2020 sa traja študenti Fakulty práva PEVŠ zúčastnili letnej školy v
Budapešti. Letnú školu organizoval Inštitút menšinového práva v Maďarsku.
V roku 2020 takisto došlo k zvýšeniu pomeru zahraničných študentov, a to najmä
vďaka anglickému študijnému programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Ide o jediný
takýto program v Slovenskej republike, ktorý je zameraný na kombináciu oblasti
medzinárodných vzťahov a diplomacie v anglickom jazyku a ktorý kladie dôraz aj na predmety
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z oblasti medzinárodného a európskeho práva. Na programe v rovine teoretickej výučby aj
praktických skúseností participuje aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej
rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa podieľajú na výučbe, patrí aj prof.
JUDr. Dalibor Jílek, CSc. Prepojenie teórie s praxou študent získa aj mimoriadnymi
prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov či profesionálov s
praxou pôsobiacich v diplomacii. Ambíciou tohto študijného programu v anglickom jazyku
bolo jednak získať študentov zo zahraničia, jednak poskytnúť slovenským študentom možnosť
vzdelávania v oblasti politických vied po anglicky, čo sa v roku 2020 naplnilo.

34

Výročná správa o činnosti, Fakulta práva PEVŠ, 2020

XII. Systém kvality
a) Manažment vysokej školy
Rozvoj kvality fakulty sa uskutočňoval v súlade s jej dlhodobým zámerom a v súlade
s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy na roky 2020 – 2026. V hodnotenom
období boli priebežne napĺňané zamýšľané opatrenia posilňujúce kvalitné pôsobenie fakulty
v rozhodujúcich oblastiach, osobitne v oblasti vzdelávacej a v oblasti vedeckej. Systém
zabezpečovania kvality sa v roku 2020 riadil smernicou rektora Paneurópskej vysokej školy
č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na
Paneurópskej vysokej škole.
Na aktivitách fakulty v roku 2020, ktoré sa podpísali pod kvalitu fakulty, sa výrazne
podpísali obmedzujúce opatrenia, ktoré boli prijímané v súvislosti so šírením pandémie
ochorenia COVID-19. Obmedzujúce opatrenia nariaďované Úradom verejného zdravotníctva
SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vedením Paneurópskej vysokej
školy, ktoré zasahovali do riadneho fungovania fakulty a uskutočňovania jej aktivít, sa týkali
v podstate celého roku 2020.
Napriek tomu sa poradilo v roku 2020 zabezpečiť:
-

-

-

úspešné pokračovanie vo vydávaní vlastného vedeckého časopisu fakulty –
„Paneurópske právnické listy“ (zodpovedná doc. JUDr. Denisa Dulaková
Jakúbeková, PhD.)
úspešné pokračovanie vedeckej konferencie „Paneurópske právnické rozpravy“,
ktorá sa uskutočnila korešpondenčnou formu konferencie (zodpovedná doc. JUDr.
Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.)
uskutočnenie vedeckej konferencie „Budúcnosť práva – právo budúcnosti“ online
formou (zodpovedná PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.)
spustenie projektu stretnutí s osobnosťami „Na káve s ...“.

V roku 2020 bol pripravený a Akademickým senátom fakulty schválený nový
Organizačný poriadok Fakulty práva PEVŠ, účinný od 1. januára 2021.
V roku 2020 došlo k prerušeniu programu vzdelávania pre seniorov (Univerzita tretieho
veku), ktorý bude pokračovať od akademického roku 2021 – 2022. Po ukončení
obmedzujúcich protipandemických opatrení sa predpokladá tiež obnovenie iných aktivít, ktoré
boli úspešne rozbehnuté pred rokom 2020 (napr. Lawyers Networking Night).
b) Vzdelávanie
Anketa kvality výučby
V súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou rektora
Paneurópskej vysokej školy č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole sa na fakulte uskutočnila anketa
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kvality výučby, zameraná na skladbu predmetov, zaradených do jednotlivých stupňov štúdia,
ako aj na kvalitu vedenia prednášok a seminárov jednotlivými pedagógmi fakulty.
Samotný prieskum sa uskutočnil v prvom týždni zimného semestra akademického roku
2020 so zameraním na predchádzajúci akademický rok. Prieskum sa uskutočnil pomocou
hodnotiacich dotazníkov. Hodnotenie prebehlo na seminároch (denní študenti), aby sa dosiahla
čo najvyššia návratnosť anketových lístkov počas prezenčnej formy výučby. Po zozbieraní
všetkých anketových hárkov možno konštatovať, že do ankety sa zapojili takmer všetci
oslovení študenti. Vzhľadom na dištančnú formu prednášok pre externých študentov, títo
v roku 2020 neboli do prieskumu zahrnutí.
Predmetom hodnotenia boli všetky predmety vyučované v letnom semestri 2019/20,
ako aj pedagógovia, ktorí zabezpečovali ich výuku. Študenti mali v rámci ankety možnosť
udeliť každému pedagógovi známku od A – FX a zároveň vyjadriť vlastný názor na pedagóga
(pozitívny i negatívny).
Zisťovanie kvality vzdelávania prostredníctvom tlačenej verzie dotazníka bolo
efektívne vzhľadom na možnosti roku 2020, študenti prejavili vôľu zapojiť sa do hodnotenia.
Perspektívne je ale potrebné uvažovať o elektronickej forme hodnotenia, ktorá by okrem iného
znížila administratívnu náročnosť klasického papierového prieskumu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Z celkového hlasovania vyplynulo, že:
priemernú známku „A“ dosiahlo 80 % pedagógov
priemernú známku „B“ dosiahlo 20 % pedagógov
priemernú známku „C“ dosiahlo 0 % pedagógov
priemernú známku „D“ dosiahlo 0 % pedagógov
priemernú známka „E“ dosiahlo 0 % pedagógov
priemernú známka „FX“ dosiahlo 0 % pedagógov.

Závery hodnotenia kvality prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov boli prerokované
na zasadnutí kolégia dekanky 2. novembra 2020.
Hospitačná činnosť
Za osobitne účinný nástroj hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
považujeme hospitačnú činnosť na prednáškach a seminároch, ktorá bola riadená
a koordinovaná vedením fakulty. Na začiatku semestra bol každý vedúci ústavu písomne
požiadaný o zaslanie „plánu hospitácií“, ktoré uskutoční v zimnom semestri akademického
roka 2020/2021. V pláne hospitácii uviedol vedúci ústavu zoznam pedagógov, u ktorých
plánoval vykonať hospitáciu, hospitovaný predmet a predpokladaný termín hospitácie,
pričom takto spracovaný plán odoslal zodpovednému prodekanovi. Po skončení každej
hospitácie bol vyhotovený hospitačný záznam, ktorý vedúci ústavu odkomunikoval
s vyučujúcim a do ktorého sa uviedli poznatky získané hospitáciou a závery z hospitácie.
Vypracovaný hospitačný záznam sa odovzdal zodpovednému prodekanovi. V zimnom semestri
akademického roka bolo takto vykonaných 8 hospitácií. Aj tu platí, že na medziročne
zníženom počte hospitácií sa podpísali protipandemické opatrenia. Výsledky hospitačnej
činnosti boli prerokované v kolégiu dekanky fakulty dňa 16. decembra 2020.
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Okrem pravidelného hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu cez vyššie
uvedený nástroj (anketa) a hospitačnej činnosti sa spätná väzba a overovanie kvality na fakulte
v roku 2020 realizovali napr. aj prostredníctvom nasledovných opatrení:
a) pravidelné zasadania kolégia dekana s kontrolou plnenia úloh z predchádzajúcich
zasadnutí,
b) pravidelné zasadania Akademického senátu FP PEVŠ s kontrolou plnenia úloh z
predchádzajúcich zasadnutí,
c) pravidelné zasadania Vedeckej rady FP PEVŠ s kontrolou plnenia úloh z predchádzajúcich
zasadnutí,
d) online diskusia vedenia fakulty a jej súčastí s poslucháčmi fakulty prostredníctvom
aplikácie MS Teams dňa 4. 12. 2020 so zameraním na hodnotenie a spätnú väzbu k online
výučbe počas zimného semestra,
e) hodnotenie kvalitatívnej úrovne – vedomostí študentov prostredníctvom štatistických
ukazovateľov (najmä úspešnosť na skúškach z jednotlivých predmetov) získavaných zo
systému UIS.
V bakalárskom štúdiu v dennej forme zanechalo štúdium 7,6 % študentov, 2,5 %
študentov bolo vylúčených zo štúdia a 3,5 % študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia.
V bakalárskom štúdiu v externej forme zanechalo štúdium 11,6 % študentov, 7,3 % bolo
vylúčených zo štúdia a 3 % prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Vážený študijný priemer
v bakalárskom štúdiu 1,00 – 1,50 dosiahlo 27,5 % študentov, 1,51 – 2,00 dosiahlo 32,3 %
študentov a 2,01 a vyšší dosiahlo 40,2 % študentov.
V magisterskom štúdiu v dennej forme zanechalo štúdium 3,2 % študentov, 1,1 %
študentov bolo vylúčených zo štúdia a 4,3 % študentov prekročilo štandardnú dĺžku štúdia.
V magisterskom štúdiu v externej forme zanechalo štúdium 7,4 % študentov, 2,1 % bolo
vylúčených zo štúdia a 8,5 % prekročilo štandardnú dĺžku štúdia. Vážený študijný priemer
v bakalárskom štúdiu 1,00 – 1,50 dosiahlo 18,2 % študentov, 1,51 – 2,00 dosiahlo 41,3 %
študentov a 2,01 a vyšší dosiahlo 40,5 % študentov.
c) Tvorivá činnosť
V oblasti vedy a výskumu sa fakulta v roku 2020 angažovala na domácej i zahraničnej
úrovni. Fakulta zabezpečuje kvalitu a etiku vykonávaného výskumu a zvyšuje kvalitu
výskumnej činnosti svojich zamestnancov.
Od 1. novembra 2020 bol ustanovený prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality.
V organizačnej štruktúre fakulty aj v roku 2020 zohrávalo rozhodujúcu úlohu v oblasti
tvorivej činnosti Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti, ktoré je výkonným,
administratívnym, koordinačným a metodickým pracoviskom fakulty. Zabezpečuje
uskutočňovanie vedecko-výskumných, vedecko-teoretických, vedecko-popularizačných,
vedecko-organizačných a ďalších tvorivých aktivít zamestnancov a študentov fakulty
a vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce z pokynov dekana.
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Hodnotenie úrovne fakulty v oblasti vedy bolo vykonané Vedeckou radou fakulty dňa
27. februára 2020. Vedecká rada fakulty v súlade so smernicou rektora Paneurópskej vysokej
školy č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na
Paneurópskej vysokej škole:
a) prerokovala správu o úrovni vzdelávacej činnosti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
v kalendárnom roku 2019,
b) prerokovala správu o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v
kalendárnom roku 2019,
c) vzala na vedomie správu o kvalite vzdelávania za rok 2019.
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XIII. Kontaktné údaje
Adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Dekanka fakulty
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Telefón: +421 2 4820 8816
Fax: +421 2 4820 8839
E-mail: dekan.fp@paneurouni.com
Tajomníčka fakulty
Ing. Brigita Gieserová
Telefón: +421 2 4820 8830
E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com
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XIV. Sumár (Executive summary)
Oblasť vzdelávania:
V oblasti vzdelávania fakulta pokračovala v rozvoji akreditovaných študijných
programov. Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem
riadne akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje
vedomosti bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Na aktivitách
fakulty v roku 2020 sa výrazne podpísali obmedzujúce opatrenia, ktoré boli prijímané
v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Všetky spôsoby vzdelávania však boli
zabezpečené s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup. Akademická mobilita
študentov je primárne zameraná na realizáciu výmenných pobytov s partnerskými inštitúciami,
a to v rámci projektu Erasmus+, príp. na základe bilaterálnych dohôd, ktoré má Fakulta práva
PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe aj mimo Európy.
Oblasť vedeckej práce:
Fakulta v roku 2020 udržala nastolený trend na úseku vypracovávania a podávania
žiadostí o externé granty na podporu výskumných projektov. Za uplynulý rok bolo celkom
do súťaže podaných deväť žiadostí o výskumný grant, v troch prípadoch granty neboli priznané
a šesť žiadostí je stále v procese hodnotenia. Objem finančných prostriedkov získaných
z grantov na projekty riešené na fakulte v hodnotenom období bol 101 758 eur. V priemere na
jedného tvorivého zamestnanca na fakulte bola získaná suma 4 424 eur. Na riešenie grantových
úloh participovalo 14 tvorivých zamestnancov fakulty a 6 študentov doktorandského
študijného programu.
Oblasť medzinárodných vzťahov:
Fakulta práva sa aj v 2020 snažila reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom
priestore, najmä v oblastiach, ktoré prinášajú prospech poslucháčom, pedagogickým
a vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty sme naďalej rozvíjali na základe
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Počet študentov vyslaných Fakultou práva PEVŠ
do zahraničia v akademickom roku 2019/20 v rámci programu Erasmus+ bol 11.
V akademickom roku 2019/20 prišlo na Fakultu práva PEVŠ 19 zahraničných študentov.
V roku 2020 došlo k zvýšeniu pomeru zahraničných študentov, a to najmä vďaka anglickému
študijnému programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia.
Systém kvality:
Rozvoj kvality fakulty sa uskutočňoval v súlade s jej dlhodobým zámerom a v súlade
s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy na roky 2020 – 2026. V hodnotenom
období boli priebežne napĺňané zamýšľané opatrenia posilňujúce kvalitné pôsobenie fakulty
v rozhodujúcich oblastiach, osobitne v oblasti vzdelávacej a v oblasti vedeckej. Systém
zabezpečovania kvality sa v roku 2020 riadil smernicou rektora Paneurópskej vysokej školy
č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania
na Paneurópskej vysokej škole. Systém kvality vzdelávania je na FP PEVŠ viacúrovňový. Jeho
jadro tvorí zisťovanie spätnej väzby od študentov 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 („dotazník“).
Zisťovanie kvality vzdelávania prostredníctvom dotazníka bolo efektívne vzhľadom na
možnosti roku 2020. študenti prejavili vôľu zapojiť sa do hodnotenia. Závery hodnotenia
kvality prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov boli prerokované na zasadnutí kolégia
dekanky 2. novembra 2020.
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XV. Prílohy
V roku 2020 nadobudli účinnosť nasledovné vnútorné predpisy FP PEVŠ:

-

Pokyn dekana Fakulty práva PEVŠ č. 1/2020 k realizácii postupových skúšok
a štátnych skúšok v čase krízovej situácie /mimoriadna situácia, výnimočný stav,
núdzový stav – nadobudol účinnosť 17.4.2020
Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 2/2017 Habilitačné a vymenúvacie konanie nadobudol účinnosť dňa 20. októbra 2020
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Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)
Paneurópska vysoká škola

Bakalářské
studium nebo
ekvivalent
P
K/D

Magisterské
studium nebo
ekvivalent
P
K/D

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
04 Obchod, administrativa a právo
05 Přírodní vědy, matematika a
statistika
06 Informační a komunikační
technologie (ICT)
07 Technika, výroba a stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče, péče o
příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Doktorské studium
nebo ekvivalent
P
K/D

CELKEM

0
0
0
1

1

2
0
0
0
0

0
0

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty kurzů)

Paneurópska vysoká škola

Kurzy orientované na výkon
povolání
Kurzy zájmové
od 16 do více než
od 16 do více než
do 15 hod 100 hod 100 hod do 15 hod 100 hod 100 hod

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika
a informační vědy
04 Obchod, administrativa a
právo
05 Přírodní vědy, matematika a
statistika
06 Informační a komunikační
technologie (ICT)
07 Technika, výroba a
stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví,
rybářství a veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče, péče
o příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM

CELKEM

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (počty účastníků)

Paneurópska vysoká škola

Kurzy orientované na výkon
povolání
do 15
hod

od 16 do více než do 15
100 hod 100 hod hod

Kurzy zájmové
od 16 do
100 hod

více než
100 hod

CELKEM*

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika
a informační vědy
04 Obchod, administrativa a právo
05 Přírodní vědy, matematika a
statistika
06 Informační a komunikační
technologie (ICT)
07 Technika, výroba a stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství
a veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče, péče
o příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM*

Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem
součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav reálného celkového počtu účastníků kurzů.

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Paneurópska vysoká škola

Bakalářské
studium nebo
ekvivalent
P
K/D

Magisterské
studium nebo
ekvivalent
P
K/D

Doktorské studium
nebo ekvivalent
P
K/D

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy

CELKEM

0
0
0

04 Obchod, administrativa a právo
05 Přírodní vědy, matematika a
statistika
06 Informační a komunikační

0

07 Technika, výroba a stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče, péče o
příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM
Z toho počet žen
Z toho počet cizinců

0

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)
Paneurópska vysoká škola

Bakalářské studium nebo
ekvivalent
P
K/D
CELKEM

Magisterské studium nebo
ekvivalent
P
K/D
CELKEM

Doktorské studium nebo
ekvivalent
P
K/D
CELKEM

CELKEM

CELKEM
Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika.
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané či nikoliv.
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet.
Příklad:
V roce 2018 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty
neúspěšně ukončeno 180. Studijní neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %.

Tab. 3.4: Stipendia studentům podle účelu stipendia

(počty fyzických osob)
Paneurópska vysoká škola
Účel stipendia

Počty studentů

Průměrná výše stipendia*

za vynikající studijní výsledky
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky
v případě tíživé sociální situace studenta
na podporu ubytování
na podporu studia v zahraničí
jiná stipendia
CELKEM**

0

#DĚLENÍ_NULOU!

Pozn.: * = Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané
stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena
pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených.
Pozn.: ** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií, počty studentů celkem nejsou
součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů.
Příklad: Poskytovatelem bylo za vynikající studijní výsledky vyplaceno studentům za rok celkově 15 000 Kč. Toto stipendium
pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše tohoto stipendia činila 5
000 Kč (= 15 000/3).

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných

studií)
Paneurópska vysoká škola

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium
nebo ekvivalent
nebo ekvivalent
nebo ekvivalent
P
K/D
P
K/D
P
K/D

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F 2013
(široce vymezené obory)
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy

CELKEM

0
0
0

04 Obchod, administrativa a právo
05 Přírodní vědy, matematika a
statistika
06 Informační a komunikační
technologie (ICT)

0

07 Technika, výroba a stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství

0

09 Zdravotní a sociální péče, péče o
příznivé životní podmínky
10 Služby
CELKEM

0
0

0

Z toho počet žen

0
0
0
0

Z toho počet cizinců

0

0

0

0

0

0

0

P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické osoby) v období 1. 1. – 31. 12.

Tab. 5.1: Zájem o studium
Bakalářské studium nebo ekvivalent
Paneurópska vysoká škola

Obor vzdělání CZ‐ISCED‐F
2013 (široce vymezené
01 Vzdělávání a výchova
02 Umění a humanitní vědy
03 Společenské vědy,
žurnalistika a informační vědy
04 Obchod, administrativa a
právo
05 Přírodní vědy, matematika
a statistika
06 Informační a komunikační
07 Technika, výroba a
stavebnictví
08 Zemědělství, lesnictví,
rybářství a veterinářství
09 Zdravotní a sociální péče,
péče o příznivé životní
podmínky
10 Služby
CELKEM

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Počet
uchazečů
(fyzické
osoby)

Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Počet
zápisů ke
studiu

Magisterské studium nebo ekvivalent
Počet
uchazečů
(fyzické
osoby)

Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Počet
zápisů ke
studiu

Doktorské studium nebo ekvivalent
Počet
uchazečů
(fyzické
Počet
osoby) přihlášek

Počet
přijetí

Počet
zápisů ke
studiu

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)
Paneurópska vysoká škola

Akademičtí pracovníci

CELKEM
akademičtí
pracovníci

Vědečtí,
výzkumní a
vývojoví
Odborní
pracovníci
Profesoři
Docenti
asistenti
Asistenti
Lektoři
podílející se na
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
pedagog.
ekvivalent ekvivalent ekvivalent ekvivalent ekvivalent
činnosti

Vědečtí
pracovníci

Ostatní
zaměstnanci**

CELKEM
zaměstnanci

CELKEM
Celkem žen
Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii;
vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
Pozn.: ** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Paneurópska vysoká škola

Akademičtí pracovníci

Profesoři nebo
ekvivalent
CELKEM
ženy
do 29 let
30‐39 let
40‐49 let
50‐59 let
60‐69 let
nad 70 let
CELKEM

0

Docenti nebo
ekvivalent
CELKEM
ženy

0

0

Odborní asistenti
nebo ekvivalent
CELKEM
ženy

0

0

Asistenti nebo
ekvivalent
CELKEM
ženy

0

0

Vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci
podílející se na
pedagog. činnosti
CELKEM
ženy

Lektoři nebo
ekvivalent
CELKEM
ženy

0

0

0

0

Vědečtí pracovníci
CELKEM
ženy

0

0

CELKEM

0

z toho ženy
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci
s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty*)
Paneurópska vysoká škola

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

CELKEM
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za
sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového
ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (poskytovatel bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými
hodnotami)
Paneurópska vysoká škola

Země
Afghánská islámská republika
Albánská republika
Alžírská demokratická a lidová republika
Americké Panenské ostrovy
Andorrské knížectví
Angolská republika
Anguilla
Antarktida
Antigua a Barbuda
Argentinská republika
Arménská republika
Aruba
Australské společenství
Ázerbájdžánská republika
Bahamské společenství
Bailiwick Guernsey
Bailiwick Jersey
Bangladéšská lidová republika
Barbados
Belgické království
Belize
Běloruská republika
Beninská republika
Bermudy
Bhútánské království
Bolívarovská republika Venezuela
Bonaire, Svatý Eustach a Saba
Bosna a Hercegovina
Botswanská republika
Bouvetův ostrov
Brazilská federativní republika
Britské Panenské ostrovy
Britské území v Indickém oceánu

Počet vyslaných studentů*
Z toho
absolventské
Celkem
stáže******

Počet
přijatých
studentů**

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

Počet vyslaných
ostatních
pracovníků***

Počet přijatých
ostatních
pracovníků****

CELKEM za
zemi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bulharská republika
Burkina Faso
Burundská republika
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Cookovy ostrovy
Curaçao
Čadská republika
Černá Hora
Česká republika
Čínská lidová republika
Čínská republika (Tchaj‐wan)
Dánské království
Demokratická republika Kongo
Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov
Demokratická republika Východní Timor
Departementní společenství Mayotte
Dominické společenství
Dominikánská republika
Džibutská republika
Egyptská arabská republika
Ekvádorská republika
Estonská republika
Etiopská federativní demokratická republika
Faerské ostrovy
Falklandské ostrovy
Federace Svatý Kryštof a Nevis
Federativní státy Mikronésie
Fidžijská republika
Filipínská republika
Finská republika
Francouzská Polynésie
Francouzská republika
Gabonská republika
Gambijská republika
Ghanská republika
Gibraltar
Grenadský stát
Grónsko
Gruzie
Guatemalská republika
Guinejská republika
Guyanská kooperativní republika

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy
Honduraská republika
Chilská republika
Chorvatská republika
Indická republika
Indonéská republika
Irácká republika
Íránská islámská republika
Irsko
Islandská republika
Italská republika
Jamajka
Japonsko
Jemenská republika
Jihoafrická republika
Jihosúdánská republika
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
Jordánské hášimovské království
Kajmanské ostrovy
Kambodžské království
Kamerunská republika
Kanada
Kapverdská republika
Keňská republika
Kolumbijská republika
Komorský svaz
Konžská republika
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Kosovská republika
Kostarická republika
Království Bahrajn
Království Saúdská Arábie
Království Tonga
Kubánská republika
Kuvajtský stát
Kyperská republika
Kyrgyzská republika
Laoská lidově demokratická republika
Lesothské království
Libanonská republika
Liberijská republika

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Libyjský stát
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Madagaskarská republika
Maďarsko
Malajsie
Malawiská republika
Maledivská republika
Maltská republika
Marocké království
Mauricijská republika
Mauritánská islámská republika
Menší odlehlé ostrovy USA
Mnohonárodní stát Bolívie
Moldavská republika
Monacké knížectví
Mongolsko
Montserrat
Mosambická republika
Namibijská republika
Nepálská federativní demokratická republika
Nezávislý stát Papua Nová Guinea
Nezávislý stát Samoa
Nigerijská federativní republika
Nigerská republika
Nikaragujská republika
Niue
Nizozemské Antily
Nizozemsko
Norské království
Nová Kaledonie
Nový Zéland
Ostrov Man
Ostrovy Turks a Caicos
Pákistánská islámská republika
Palestina
Palestinská autonomní území
Panamská republika
Panamská republika
Paraguayská republika

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Peruánská republika
Pitcairnovy ostrovy
Polská republika
Portorické společenství
Portugalská republika
Provincie Alandy
Rakouská republika
Region Francouzská Guyana
Region Guadeloupe
Region Martinik
Region Réunion
Republika Guinea‐Bissau
Republika Haiti
Republika Kazachstán
Republika Kiribati
Republika Mali
Republika Marshallovy ostrovy
Republika Myanmarský svaz
Republika Nauru
Republika Palau
Republika Pobřeží slonoviny
Republika Rovníková Guinea
Republika San Marino
Republika Sierra Leone
Republika Tádžikistán
Republika Trinidad a Tobago
Republika Uzbekistán
Republika Vanuatu
Rumunsko
Ruská federace
Rwandská republika
Řecká republika
Saharská arabská demokratická republika
Salvadorská republika
Senegalská republika
Seychelská republika
Singapurská republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Somálská federativní republika
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spojené státy mexické
Společenství Severní Mariany
Společenství Svatý Bartoloměj
Společenství Svatý Martin
Spolková republika Německo
Srbská republika
Srbsko a Černá Hora
Srbsko a Černá Hora
Stát Brunej Darussalam
Stát Eritrea
Stát Izrael
Stát Katar
Stát Spojené arabské emiráty
Středoafrická republika
Súdánská republika
Súdánská republika
Sultanát Omán
Surinamská republika
Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
Svatá Lucie
Svatý Martin (NL)
Svatý Vincenc a Grenadiny
Svazijské království
Syrská arabská republika
Šalomounovy ostrovy
Španělské království
Špicberky a Jan Mayen
Šrílanská demokratická socialistická republika
Švédské království
Švýcarská konfederace
Tanzanská sjednocená republika
Teritorium Francouzská jižní a antarktická území
Teritorium Guam
Teritorium Wallisovy ostrovy a Futuna
Thajské království
Tokelau
Tožská republika
Tuniská republika
Turecká republika
Turkmenistán
Tuvalu
Ugandská republika

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ukrajina
Uruguayská východní republika
Území Americká Samoa
Území Kokosové (Keelingovy) ostrovy
Území Norfolk
Území Vánoční ostrov
Územní společenství Saint Pierre a Miquelon
Vatikánský městský stát
Vietnamská socialistická republika
Zambijská republika
Zimbabwská republika
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao
Ostatní země
CELKEM

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt
trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2019 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se
pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2019; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2018. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt
trval alespoň 5 dní.
Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat
dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.
Pozn.: ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2‐12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování
studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)
Paneurópska vysoká škola

Osoby mající pracovně právní vztah s poskytovatelem
Počet osob podílejících Počet osob podílejících se na Počet osob podílejících
se na výuce
vedení závěrečné práce
se na praxi

Osoby nemající pracovně právní vztah s poskytovatelem
Počet osob podílejících se na
výuce

Počet osob podílejících se na
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících
se na praxi**

CELKEM
z toho ženy
Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým
zaměstnancem poskytovatele, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo poskytovatele.
Pozn.: ** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

Tab. 8.3: Studijní programy, které mají ve své obsahové náplni povinné

absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)
Paneurópska vysoká škola

Počty studijních
programů

Počty aktivních
studií

CELKEM
Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat
alespoň 1 měsíce.

Tab. 12.1: Ubytování, stravování

Paneurópska vysoká škola
Lůžková kapacita kolejí
poskytovatele
Počet lůžek v pronajatých
zařízeních
Počet podaných
žádostí/rezervací o ubytování
Počet kladně vyřízených
žádostí/rezervací o ubytování
Počet lůžkodnů v roce 2019
Počet hlavních jídel vydaných
v roce 2019 studentům
Počet hlavních jídel vydaných
v roce 2019 zaměstnancům
Počet hlavních jídel vydaných
v roce 2019 ostatním
strávníkům

Počet

Textová príloha výročnej správy o činnosti poskytovateľa
zahraničného vysokoškolského vzdelania na území ČR
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Základné údaje o poskytovateľovi

Názov vysokej školy:
Sídlo:
Súčasti:

Paneurópska vysoká škola (skratka PEVŠ)
Tomášikova 20, 820 09 Bratislava, Slovenská republika.
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

Poslanie vysokej školy:

Poslaním Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je poskytovať
vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch
(bakalárske, magisterské a doktorandské), tvorivé vedecké
bádanie a tvorivú umeleckú činnosť a následné získavanie,
uplatňovanie a šírenie nových poznatkov v medzinárodnom
meradle.

Fakulta práva
Vedenie fakulty:
Dekan: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 9. 2016
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 9. 2020
Prodekani:
JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium
druhé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 3. 2020
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
prodekan pre študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a pre zahraničnú
spoluprácu
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 5. 2015
koniec funkčného obdobia dňa 4. 9. 2020
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 1. 6. 2018
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou
verejnosťou
prvé funkčné obdobie
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začiatok funkčného obdobia dňa 1. 6. 2018
koniec funkčného obdobia dňa 31. 8. 2020
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 10. 9. 2020
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy
prvé funkčné obdobie
začiatok funkčného obdobia dňa 10. 9. 2020
Akademický senát Fakulty práva PEVŠ:
Predseda akademického senátu
Funkčné
Začiatok
obdobie
funkcie
1. 12. 20161. 12. 2016
30. 11.2020

Zamestnanec
/Študent

Meno a priezvisko

Funkčné
obdobie

Zamestnanec
/Študent

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

1. 12. 20161. 12. 2016
30. 11.2020

Zamestnanec

funkcia od 12.6.2017 neobsadená

1. 12. 201630. 11.2020

Študent

Meno a priezvisko
01.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

Zamestnanec

Podpredseda akademického senátu

02.

Začiatok
funkcie

Členovia akademického senátu
Funkčné
obdobie
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020
1. 12. 201630. 11.2020

Meno a priezvisko
03.

Mgr. Boris Bizov

04.

Mgr. Andrea Demovičová

05.

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

06.

Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

07.

Bc. Oliver Bóri

08.

Bc. Adam Gečevský

09.

Bc. Magdaléna Karvaiová
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Začiatok
členstva

Zamestnanec
/Študent

1. 12. 2016

Zamestnanec

1. 12.2016

Zamestnanec

1.12. 2016

Zamestnanec

1. 12. 2016

Zamestnanec

7. 6. 2018

Študent

7. 6. 2018

Študent

11.6. 2018

Študent

Vedecká rada Fakulty práva PEVŠ:
Interní členovia
doc. JUDr. Katarína ŠMIGOVÁ, PhD., LL.M.
Medzinárodné právo
doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.
Ústavné právo
doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.
Správne právo
doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD. Občianske právo
prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.
Občianske právo
doc. JUDr. Andrea ERDÖSOVÁ, PhD.
Medzinárodné právo
PhDr. JUDr. Lilla GARAYOVÁ, PhD.
Medzinárodné právo
doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD., LL.M., MCIArb Medzinárodné právo
prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.
Medzinárodné právo
JUDr. Andrej KARPAT, PhD.
Medzinárodné právo
JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.
Správne právo
prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.
Obchodné právo
doc. PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.
Anglický jazyk
doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.
Občianske právo
prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
Trestné právo
prof. PhDr. JUDr. Peter POTÁSCH, PhD.
Správne právo
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A Medzinárodné právo
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.
Ekonómia
JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.
Teória a dejiny štátu a práva
doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD. Trestné právo
JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.
Teória a dejiny štátu a práva
prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.
Trestné právo
Externí členovia vedeckej rady Fakulty práva
JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.
JUDr. Tomáš BOREC
doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.
doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.
prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav FENYK Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc.
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
JUDr. Milan ĽALÍK
prof. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.
JUDr. Ján ŠIKUTA, PhD.

Teória a dejiny štátu a práva
Právo
Finančné právo
Trestné právo
Trestné právo
Trestné právo
Trestné právo
Trestné právo
Občianske právo
Pracovné právo
Medzinárodné právo
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Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda disciplinárnej komisie FP PEVŠ
doc. JUDr. PhDr. Marcela Tittlová, PhD. – členka disciplinárnej komisie FP PEVŠ
JUDr. Andrea Vítkóová, PhD. – členka disciplinárnej komisie FP PEVŠ
Bc. Rudolf Varga - študent magisterského štúdia a člen disciplinárnej komisie FP PEVŠ
Bc. Mgr. Peter Bednár – študent magisterského štúdia a člen disciplinárnej komisie FP PEVŠ
Bc. Natália Smolenová – študentka magisterského štúdia a členka disciplinárnej komisie
FP PEVŠ.
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Študijné programy, organizácie štúdia a vzdelávacej činnosti

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 2020 realizovali nasledovné študijné programy:
- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Právo v študijnom odbore
30. Právo,
- študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) Medzinárodné vzťahy a
diplomacia v študijnom odbore 26. Politické vedy,
- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Právo v študijnom
odbore 30. Právo,
- študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) Medzinárodné vzťahy a
diplomacia v študijnom odbore 26. Politické vedy,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3.stupeň) Správne právo
v študijnom odbore 30. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Trestné právo v
študijnom odbore 30. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Medzinárodné právo
v študijnom odbore 30. Právo,
- študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) Občianske právo v
študijnom odbore 30. Právo.
Žiadny z uvedených programov nebol poskytovaný na území Českej republiky.
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Študenti

K 31. októbru 2020 študovalo na fakulte spolu 598 študentov. V prvom stupni –
bakalárskom na fakulte študovalo 362 študentov, čo predstavuje 60,5% z celkového počtu
študentov. Z toho bolo 198 denných študentov a 164 externých študentov. V druhom stupni magisterskom študijnom programe na fakulte študovalo 188 študentov, čo z celkového počtu
študentov predstavuje viac ako 31,4%. V treťom stupni, v doktorandských študijných
programoch, na fakulte študovalo 48 študentov, z toho 15 v dennej forme a 33 v externej
forme, čo z celkového počtu 598 študentov predstavuje dovedna 8% študentov.
Študenti spoločného bakalárskeho študijného programu Právo (denná forma štúdia –
3 roky, externá forma štúdia – 4 roky), realizovaného spoločne s Vysokou školou podnikání a
práva, sú podľa zmluvy zapísaní na spolupracujúcej vysokej škole.
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Absolventi

V roku 2020 spoločný študijný program právo úspešne neukončili žiadni študenti.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy má uzatvorených niekoľko memoránd
o spolupráci. Ide o rôzne spolupracujúce subjekty z oblasti právnej praxe, okrem iného
Memorandum s Ministerstvom spravodlivosti SR, Generálnou prokuratúrou SR, Slovenským
futbalovým zväzom, viacerými významnými advokátskymi kanceláriami a pod. V rámci
predmetných memoránd sa spolupráca týka najmä organizovania a zabezpečovania
vzdelávania, konferencií, ako aj rozvíjania spoločných aktivít, predovšetkým však praxe
študentov a zabezpečenia ich ďalšieho uplatnenia v praxi, kariérneho poradenstva
a schopnosti kvalifikovanej aplikácie práva. Rovnako spolupráca spočíva v aktívnej účasti na
podujatiach organizovaných zmluvnými stranami, v realizácii vzdelávacích aktivít a ďalšieho
štúdia, v lektorskej činnosti a expertíznej činnosti, v pomoci odborníkov z praxe pri
zabezpečovaní pedagogického procesu vo forme čiastočných úväzkov alebo iných foriem
externej činnosti, v odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti. V ostatnom období sa
prehĺbila aj spolupráca s Najvyšším súdom SR, ako aj Slovenskou advokátskou komorou,
partnerom mnohých projektov je Kancelária zástupkyne pred Európskym súdom pre ľudské
práva, ombudsmanka, platformou stretnutí realizovaných PEVŠ sú aj vedecké sympóziá
a konferencie, na ktoré sú prizývaní sudcovia európskych a medzinárodných súdov, ako aj
odborníci z vedecko-výskumnej oblasti viacerých partnerských univerzít. Koncom
kalendárneho roka 2019 a začiatkom kalendárneho roka 2020 došlo k podpisu významných
memoránd, ktoré sú spomínané vyššie, medzi nimi s partnermi: Relevans, Hamala, Kluch,
Víglaský, potom Slovenskou komorou patentových zástupcov, advokátskou kanceláriou
Relevans, Centrom právnej pomoci, a došlo aj k rozšíreniu spolupráce s Ministerstvom
spravodlivosti SR, a to vyššie uvedeným podpisom memoranda s Ministerstvom
spravodlivosti SR dňa 14.1.2020.
Fakulta práva PEVŠ má záujem zintenzívniť spoluprácu s absolventmi fakulty. Aj z toho
dôvodu aktívne rozvíja viaceré aktivity pre vytvorenie tzv. alumni centier a vytvárania
prepojenia na absolventov a ich čerstvé skúsenosti na trhu práce.
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Záujem o štúdium

Podľa zmluvy o spolupráci so spolupracujúcou vysokou školou - Vysokou školou
podnikání a práva, prijímacie konanie bolo realizované na spolupracujúcej vysokej škole.
Udržiavanie výborných vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a vedením bola našou
prioritou aj v 2020. Neustále vytvárame priestor pre diskusie, počas ktorých získavame spätnú
väzbu a podnety pre ešte lepšie štúdium a fungovanie fakulty. Naši študenti Fakulty práva
PEVŠ boli opätovne pozvaní na neformálne stretnutie s vedením (Hyde Park), kde mali
možnosť pýtať sa otázky aj priamo dekanky Fakulty práva PEVŠ, doc. JUDr. Kataríny Šmigovej,
PhD., LL.M. Diskusiu so študentmi viedla prodekanka Fakulty práva PEVŠ JUDr. PhDr. Lilla
Garayová, PhD. dňa 14. decembra 2020. Študenti sa vyjadrili k priebehu zimného semestra,
hodnotili online výučbu a prezentovali svoje návrhy do budúcnosti. Stretnutie sa uskutočnilo
v dvoch skupinách, v slovenskom a v anglickom jazyku.
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Zamestnanci

Početný stav a štruktúra zamestnancov fakulty korešponduje s koncepciou jej
personálneho budovania, zabezpečuje vysoko kvalifikovanú výučbu vo všetkých stupňoch a
formách štúdia a taktiež vytvára vhodné predpoklady pre uskutočňovanie vedeckej (osobitne
výskumnej a publikačnej) práce.
K 31. 12. 2020 bolo na fakulte zamestnaných 28 tvorivých zamestnancov. Prepočítaný
pomer bol 23 zamestnancov.
Osobitná pozornosť bola venovaná kvalifikačnej štruktúre zamestnancov fakulty práva.
Viac ako polovicu akademických zamestnancov fakulty (56,2 %) tvoria riadni profesori a
docenti a všetci akademickí zamestnanci majú vzdelanie najmenej 3. stupňa.
V priebehu roka 2020 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra zamestnancov, tri odborné
asistentky úspešne absolvovali habilitačné konanie (doc. Šmigová, doc. Erdösová
a doc. Kurucová). Docent Cepek úspešne ukončil inauguračné konanie na školskej úrovni a
návrh na vymenovanie za profesora bol postúpený na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.
V roku 2020 bolo vyhlásených deväť výberových konaní na obsadenie funkčných miest
profesorov, docentov a odborných asistentov.
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Internacionalizácie

Fakulta práva sa aj v roku 2020 snažila reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom
priestore, najmä v oblastiach, ktoré prinášajú prospech poslucháčom, pedagogickým a
vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty sme naďalej rozvíjali na základe
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj
v roku 2020 programy, ktoré majú význam v procese europeizácie a internacionalizácie výučby
práva, napríklad Program Erasmus+.
Medzinárodné aktivity sa primárne zameriavali práve na realizáciu výmenných pobytov
s partnerskými inštitúciami, najmä v rámci projektu Erasmus+, prípadne na základe
bilaterálnych dohôd, ktoré má Fakulta práve PEVŠ uzavreté s právnickými fakultami v Európe
aj mimo Európy mimo vyššie uvedeného programu. Zoznam partnerských vysokých škôl je
uvedený na webovej stránke vysokej školy https://www.paneurouni.com/medzinarodnevztahy/partnerske-univerzity/fakulta-prava.
Počet študentov vyslaných Fakultou práva PEVŠ do zahraničia v akademickom roku
2019/20 v rámci programu Erasmus+ bol 11. V akademickom roku 2019/20 prišlo na Fakultu
práva PEVŠ 19 zahraničných študentov.
Zámerom Erasmus+ učiteľskej mobility je výmena a umožnenie prednáškového pobytu
tak našich pedagógov v zahraničí, ako aj prijatie tých zahraničných u nás. Mobilitu pedagógov
v roku 2020 negatívne ovplyvnili reštriktívne opatrenia prijaté univerzitami na základe
opatrení verejných autorít na Slovensku aj v ostatných krajinách Európskej únie v súvislosti s
rozšírením COVID-19, v zmysle prijatých opatrení boli tri plánované učiteľské mobility zrušené.
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Tvorivá činnosť

Výskumná a tvorivá činnosť bola vykonávaná v súlade s Dlhodobým zámerom
Paneurópskej vysokej školy na roky 2020 - 2026. Paneurópska vysoká škola buduje svoj status
medzinárodne uznávanej vysokej školy poskytujúcej kvalitné vzdelávanie v perspektívnych
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študijných programoch, a tým zároveň posilňuje svoju prestíž na národnej úrovni. Jej cieľom
je prispievať k rozvoju vedy a výskumu a celkovo k sociálnemu a ekonomickému pokroku
spoločnosti. Ďalej zohľadňuje trvalo vzrastajúce požiadavky na absolventov vysokých škôl,
ktoré umocňuje integrácia Slovenskej republiky do európskych štruktúr a požiadavky
znalostnej spoločnosti.
Za rozhodujúci úsek vedeckej práce Fakulty práva je aj naďalej považovaná
vedeckovýskumná práca, ktorej funkciou je poskytovať pôvodné, pre vedu nové poznatky a
odôvodnené odporúčania na ich kvalifikovaný transfer do efektívnej praxe. Interdisciplinárna
a kvalifikačne náročná povaha bádateľských tém vyžaduje kreovanie profesijne zmiešaných
riešiteľských tímov (zložených z pracovníkov Fakulty práva, domácich a zahraničných vysokých
škôl, domácich a zahraničných vedeckovýskumných ustanovizní ako aj špičkových odborníkov
právnej praxe), pričom odborne, personálne a finančne náročné výskumné úlohy budú riešené
spravidla takýmito tímami.
V roku 2020 boli na Fakulte práva PEVŠ riešené štyri externé výskumné granty: Objem
finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na fakulte v hodnotenom
období bol 101 758 eur. V priemere na jedného tvorivého zamestnanca na fakulte (23
prepočítaných) bola získaná suma 4 424 eur.
Na riešení grantových úloh participovalo 14 tvorivých zamestnancov fakulty a 6
študentov doktorandského študijného programu.
V roku 2020 boli na pôde FP PEVŠ organizované nasledovné konferencie:
1. „Paneurópske právnické rozpravy“, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. októbra 2020
korešpondenčnou formu
2. „Budúcnosť práva – právo budúcnosti“ ktorá sa uskutočnila 19. novembra 2020 online
formou.
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 akademickej knižnici v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a vnútornými predpisom PEVŠ. Za rok 2020 bolo v Akademickej knižnici zaregistrovaných
celkom 81 publikačných výstupov vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov Fakulty
práva.
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Zabezpečovanie kvality a hodnotenia realizovaných činností

Zabezpečovanie kvality fakulty sa uskutočňoval v súlade s jej dlhodobým zámerom a v
súlade s dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy na roky 2020 – 2026. V hodnotenom
období boli priebežne napĺňané zamýšľané opatrenia posilňujúce kvalitné pôsobenie fakulty v
rozhodujúcich oblastiach, osobitne v oblasti vzdelávacej a v oblasti vedeckej. Systém
zabezpečovania kvality sa v roku 2020 riadil smernicou rektora Paneurópskej vysokej školy č.
2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na
Paneurópskej vysokej škole.
Na aktivitách fakulty v roku 2020, ktoré sa podpísali pod kvalitu fakulty, sa výrazne
podpísali obmedzujúce opatrenia, ktoré boli prijímané v súvislosti so šírením pandémie
ochorenia COVID-19. Obmedzujúce opatrenia nariaďované Úradom verejného zdravotníctva
SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vedením Paneurópskej vysokej školy,
ktoré zasahovali do riadneho fungovania fakulty a uskutočňovania jej aktivít, sa týkali v
podstate celého roku 2020.
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V súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou rektora
Paneurópskej vysokej školy č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole sa na fakulte uskutočnila anketa
kvality výučby, zameraná na skladbu predmetov, zaradených do jednotlivých stupňov štúdia,
ako aj na kvalitu vedenia prednášok a seminárov jednotlivými pedagógmi fakulty. Závery
hodnotenia kvality prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov boli prerokované na zasadnutí
kolégia dekanky 2. novembra 2020.
Za osobitne účinný nástroj hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
považujeme hospitačnú činnosť na prednáškach a seminároch, ktorá bola riadená a
koordinovaná vedením fakulty. V zimnom semestri akademického roka bolo takto vykonaných
8 hospitácií. Aj tu platí, že na medziročne zníženom počte hospitácií sa podpísali
protipandemické opatrenia. Výsledky hospitačnej činnosti boli prerokované v kolégiu dekanky
fakulty dňa 16. decembra 2020.
Hodnotenie úrovne fakulty v oblasti vedy bolo vykonané Vedeckou radou fakulty dňa
27. februára 2020. Vedecká rada fakulty v súlade so smernicou rektora Paneurópskej vysokej
školy č. 2/2014 Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na
Paneurópskej vysokej škole:
a) prerokovala správu o úrovni vzdelávacej činnosti Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
v kalendárnom roku 2019,
b) prerokovala správu o úrovni v oblasti vedy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v
kalendárnom roku 2019,
c) vzala na vedomie správu o kvalite vzdelávania za rok 2019.
10 Národná a medzinárodná excelencia
Fakulta práva PEVŠ začala nový kalendárny rok podpisom memoranda s Ministerstvom
spravodlivosti SR dňa 14. januára 2020. Minister spravodlivosti Mgr. Gábor Gál a dekan prof.
JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. svojimi podpismi nadviazali na doterajšiu intenzívnu
spoluprácu ministerstva s fakultou, čím sa pre našich študentov rozširujú možnosti stáží,
odbornej prednáškovej činnosti expertov ministerstva, ako príležitostí na získavanie
skúseností potrebných pre prípadne pracovné uplatnenie v budúcnosti v rámci rezortu
justície. Reprezentanti inštitúcií sa zhodli na potrebe zmien v rámci súdnej sústavy a
vzdelávania i výchovy študentov v intenciách etiky a stavovskej cti. Memorandum okrem
iného slúži aj ako základ budúcich stáží študentov a pedagógov, ako aj spoločných vedeckovýskumných a publikačných výstupov, prednášok sudcov, work-shopov, moot-courtov a iných
súťaží a aktivít slúžiacich k prepájaniu teórie a praxe.
Dňa 21. januára 2020 sa novým partnerom Fakulty práva PEVŠ stala advokátska
kancelária Relevans, ktorá získala hlavnú cenu a titul Domáca advokátska kancelária roka
2019. Sme hrdí, že podpisom memoranda medzi JUDr. Alexandrom Kadelom, managing
partnerom kancelárie a dekanom fakulty práva prof. JUDr. PhDr. Petrom Potáschom, PhD.
došlo k nadviazaniu spolupráce, ktorá znamená pre študentov nové možnosti pracovnej
realizácie už počas štúdia, ako aj účasť partnera na esejistických súťažiach, vyhlásených pre
študentov, na spoločenských i vzdelávacích aktivitách. Robíme to radi, pretože investujeme
do našich študentov a chceme, aby sa učili od profesionálov a boli tak čo najlepšie pripravení
do praxe.
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Dňa 11. júna 2020 jedna z prvých oficiálnych návštev JUDr. Jána Šikutu, PhD. viedla na
Fakultu práva PEVŠ. Príjemné stretnutie novozvoleného predsedu Najvyššieho súdu SR s
vedením fakulty sa týkalo tiež nových možností prepojenia tohto súdneho orgánu so
vzdelávaním študentov práva. Spolupráca týchto inštitúcií ďalej pokračuje, čo okrem iného
znamená, že neustále hľadáme možnosti, ako pre absolventov vytvárať zázemie pre dobré
uplatnenie v praxi. Na základe pozvania predsedu najvyššieho súdu absolvoval dekan fakulty
práva pracovné stretnutie na pôde Najvyššieho súdu SR s cieľom implementácie spoločných
aktivít.
Dňa 19. novembra 2020 sa uskutočnila na Fakulte práva PEVŠ medzinárodná vedecká
konferencia „Budúcnosť práva – Právo budúcnosti“. Konferencia sa uskutočnila online pod
záštitou dekanky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Konferencia
prebiehala v štyroch paneloch, v slovenskom a anglickom jazyku za účasti významných
akademikov z dvanástich krajín. Z konferencie sa pripravuje výstup formou zborníku, ktorý by
mal vyjsť na jar 2021.
V novembri sme spustili sériu online prednášok s názvom „Na káve s...“ V rámci
pravidelných online stretnutí plánujeme zaujímavé diskusie s osobnosťami, ktoré sme pozvali,
aby sa podelili so svojimi skúsenosťami z odborného pôsobenia v diplomatických kruhoch.
Naším prvým hosťom na virtuálnej káve bol M.A. Tomáš Valašek, poslanec NR SR, bývalý
veľvyslanec SR pri NATO. Dňa 24. novembra 2020 si od neho mohli vypočuť naši študenti a
verejnosť prednášku na tému „Zmluvné záväzky a medzinárodné právo pri rozhodovaní
NATO“. Druhá prednáška v rámci série online stretnutí s názvom „Na káve s...“ sa konala 10.
decembra 2020 s JUDr. Eduardom Kukanom, bývalým poslancom Európskeho parlamentu a
Národnej rady SR, trojnásobným ministrom zahraničných vecí SR na tému „Západný Balkán v
euroatlantických štruktúrach“. Tretia prednáška zo série prednášok "Na káve s..." bola
naplánovaná na 10. februára 2021, počas prednášky sa téme „Politika a hudba“ venoval bývalý
diplomat, vedúci Stálej misie SR pri OSN v Ženeve, odborník na ľudské práva PhDr. Kálmán
Petőcz.
11 Tretia rola
V záujme vytvárania a podpory jednotného európskeho vysokoškolského priestoru boli
na Fakulte práva PEVŠ zavedené tri stupne vysokoškolského štúdia vrátane kreditového
systému, čo vytvára priestor a možnosti pre výraznejšie zapojenie našej fakulty do
europeizácie vysokoškolského štúdia, a zároveň to výrazným spôsobom napomáha rozvoju
mobility študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov. V oblasti medzinárodných vzťahov
sa fakulta okrem európskych projektov usiluje o medzinárodnú spoluprácu, a to v kontexte
mimoeurópskych (nadnárodných) projektov a bilaterálnej spolupráce s vybranými
inštitúciami.
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.
V uplynulom akademickom roku prebiehala intenzívna spolupráca na základe
nadviazaného memoranda s European Public Law Organization so sídlom v Aténach, v Grécku.
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