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Dlhodobý zámer Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

na obdobie rokov 2009-2014 

 

 

ÚVOD 

 

      Dlhodobý zámer Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ( ďalej len „fakulta“) je 
vypracovaný  v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 1) písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s čl. 20 ods. 1) 
písm. a) a čl. 11 ods. 1) písm. f) Štatútu fakulty. Tento dlhodobý zámer fakulty vychádza 
z dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita“), ktorá sa hlási 
k zásadám Veľkej charty európskych univerzít a pri svojej činnosti vychádza z kresťanských 
princípov založených na pravde, slobode, humanitných ideáloch ľudstva a iných morálnych, 
duchovných hodnotách, akou je tolerancia, vzájomná úcta a ochrana ľudskej dôstojnosti. Svoju 
akademickú identitu si fakulta udržiava aj tým, že ďalej pokračuje a prehlbuje historickú 
kontinuitu starobylej univerzity a jej Právnickej fakulty. 

 

      Dlhodobý zámer fakulty na roky 2009-2014 vytvára predpoklady na uskutočnenie 
strategických zámerov a cieľov fakulty orientovaných na jej kvalitu a konkurencieschopnosť 
v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a posilňovania medzinárodnej akceptácie.  

 

      Dlhodobý zámer fakulty je vypracovaný aj s prihliadnutím na významné celospoločenské 
zmeny, ktoré ovplyvnili vysokoškolské vzdelávanie v SR a bezprostredne sa dotýkajú fakulty. 
Jednou z najdôležitejších zmien bolo prijatie Lisabonskej zmluvy, ako aj výsledkov komplexnej 
akreditácie, zmeny v personálnom riadení, financovaní, hospodárení a materiálno-technickom 
zabezpečení vysokých škôl.  

 

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a s vedomím plnej zodpovednosti za ďalší rozvoj fakulty, 
bol spracovaný tento dlhodobý zámer, ktorý má strategický charakter. 

 

 

 

1.   VÝCHODISKÁ PRE TVORBU DLHODOBÉHO ZÁMERU 

  

Vstupná charakteristika fakulty 

 

      Pred viac ako 15 rokmi vznikla na univerzite myšlienka obnoviť právnické štúdium, ktoré 
sa v 17. a 18. storočí pestovalo na starobylej Trnavskej univerzite (1635-1777). Bol vypracovaný 
projekt obnovenia fakulty, ktorý obsahoval hodnotové princípy právnického vzdelávania 
založeného na morálnych princípoch platných na vyspelých európskych univerzitách. S návrhom 
na obnovenie fakulty vyslovil súhlas Akademický senát univerzity dňa 5. marca 1998, po ňom 
nasledovalo súhlasné vyjadrenie Akreditačnej komisie SR zo dňa 24. septembra 1998 ako aj 
súhlasné stanovisko Ministerstva školstva SR zo dňa 29. septembra 1998. Na základe tohoto 
zákonom predpísaného postupu rektor univerzity zriadil 1. októbra 1998 Právnickú fakultu 
Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorej sa bude vyučovať študijný odbor právo. 
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      Obnovená fakulta za krátky čas svojej existencie preukázala schopnosť plnohodnotne sa 
zapojiť do systému vysokoškolského vzdelávania v SR a postupne sa rozvíjať na vzdelávaciu 
a výskumnú inštitúciu, schopnú plniť úlohy na úrovni európskej vysokoškolskej inštitúcie. 
Fakulta dnes ponúka vzdelávanie vo všetkých  troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. 
V súčasnosti fakulta pozostáva  z desiatich katedier a dvoch ústavov, ktoré garantujú 
a zabezpečujú uskutočňovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti: 

      Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

      Katedra ústavného práva 

      Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 

      Katedra propedeutiky právnických predmetov 

     Katedra teórie práva 

      Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 

      Katedra občianskeho a obchodného práva 

      Katedra rímskeho a cirkevného práva 

      Katedra dejín práva 

      Katedra trestného práva a kriminológie 

      Ústav práva duševného vlastníctva 

      Ústav pre právne otázky náboženskej slobody. 

  

Na fakulte pôsobia tieto samostatné pracoviská, ktoré zabezpečujú organizáciu a odborné 
riadenie administratívnej, hospodársko-správnej, finančnej, vzdelávacej, vedeckej a informačnej 
činnosti fakulty: 

      dekanát fakulty 

     knižnica fakulty 

      ďalšie  pracoviská fakulty. 

 

 

2.   HLAVNÉ CIELE FAKULTY 

 

Prvoradým cieľom fakulty v najbližších rokoch je: 

1. Dosiahnutie personálneho garančného krytia študijných programov doktorandského štúdia 
ako aj personálneho garančného krytia pre získanie oprávnení uskutočňovať habilitačné 
konania a konania na vymenúvanie za profesorov v ďalších odboroch. 

2. S osobitnou starostlivosťou bude fakulta dbať na rozvoj kvality doktorandského štúdia, 
aby jej absolventi a učitelia trvalo zabezpečovali doterajšiu morálnu a vedeckú akceptáciu  
fakulty v právnickej obci Slovenska, ale aj v zahraničí a šírili dobré meno fakulty a jej 
morálne a vedecké posolstvo. 

3. Vychádzajúc z pozitívnych trendov vedeckej činnosti v horizonte doterajšieho rozvoja 
fakulty je potrebné usilovať sa o veľmi kvalitnú pedagogickú činnosť fakulty 
v bakalárskom a magisterskom študijnom programe, aby absolventi fakulty boli 
akceptovaní spoločenskou praxou SR, ale aj v zahraničí a svojimi morálnymi a odbornými 
vedomosťami podstatne zvýšili prestíž právnického vzdelávania na Slovensku, ako aj 
spoločenskú a morálnu prestíž právnického stavu. 

4. Skvalitnenie pedagogického procesu na všetkých stupňoch právnického vzdelávania 
podporia nové formy vzdelávania, akými sú vzdelávanie formou e-learningu, podstatné 
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rozšírenie výučby odborných právnych predmetov v cudzích jazykoch, rozšírenie výučby 
právnych kliník, ako aj zavedenie študijného programu v anglickom jazyku. 

5. Fakulta hodlá v najbližších rokoch podstatne rozšíriť doterajšie zahraničné mobility 
študentov fakulty, ako aj mobility študentov zo zahraničia, pre ktoré však v spolupráci 
s univerzitou musí vytvoriť lepšie materiálne zabezpečenie (ubytovanie, štipendium 
a ďalšie).  

6. Spolu s potrebou podstatného rozšírenia zahraničných mobilít študentov predpokladáme 
rozšírenie zahraničných mobilít najmä mladších učiteľov fakulty s cieľom dosiahnuť, aby 
každý semester akademického roka bol jeden a viac odborných asistentov a docentov na 
dlhodobejšom študijnom pobyte. Týmto postupom chce fakulta docieliť, aby najmä mladí 
učitelia fakulty prinášali z dlhodobejších študijných pobytov na prestížnych európskych 
a svetových univerzitách na našu fakultu progresívne európske trendy nielen v oblasti 
vzdelávania, ale aj na poli vedeckej činnosti a pri rozvoji zahraničnej vedeckej spolupráce. 

7. Nadväzujúc na doterajší pozitívny rozvoj výskumnej projektovej činnosti podstatne zvýšiť 
a rozšíriť počet riešených výskumných projektov s prednostným zameraním na európske 
štrukturálne fondy.  

Vychádzajúc z doterajšej finančnej situácie univerzity a fakulty, v najbližšom období bude 
nevyhnutné podstatne rozšíriť a rozvíjať podnikateľskú činnosť fakulty. Nevyhnutnosť 
rozšírenia podnikateľských aktivít fakulty by nemalo ísť na úkor plnenia hlavných úloh 
fakulty spočívajúcich v uskutočňovaní vysokoškolského vzdelávania a rozvoja právnych 
vied na fakulte.  

8. Vytvoriť všetky nevyhnutné materiálne predpoklady pre plnenie hlavných úloh fakulty. 
Medzi najdôležitejšie materiálne predpoklady patrí dobudovanie auly – viacúčelového 
zariadenia, ktoré bude slúžiť najmä na vzdelávanie, na mieste doterajšieho kina „Sloboda“ 
a tiež interiéru budovy fakulty . 

9. Fakulta v zmysle spoločenských požiadaviek rozšíri možnosti ďalšieho vzdelávania,  
ktoré bude súčasne jedným z dôležitých finančných zdrojov fakulty. V súčasnosti sú pre 
vyššie uvedený účel smerované aj štrukturálne fondy Európskej únie.  

10. Vytvárať nové fakultné vedecko-pedagogické centrá, informačné pracoviská, 
predovšetkým pracoviská excelentnej povahy, pomocou ktorých bude fakulta plne 
spôsobilá plniť náročné úlohy vyplývajúce z komplexu kvalitatívne nových požiadaviek 
vyplývajúcich z členstva SR v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách 
s globálnou pôsobnosťou. 

11. Rozvíjať na fakulte spoločenský a kultúrny život a zabezpečovať využívanie existujúcich 
športových zariadení pre športovú aktivitu študentov. 

12. Podstatne zvýšiť informačnú a propagačnú činnosť fakulty aj vo vzťahu k vonkajšiemu, 
slovenskému aj európskemu prostrediu, najmä pomocou excelentne fungujúceho 
informačného systému, ako aj prostredníctvom masmédií a vedeckých ako aj populárno-
odborných periodík. 

13. Usilovať sa všetkými účinnými organizačnými, ekonomickými a inými opatreniami 
o podstatné zlepšenie súčasného stavu sociálneho postavenia študentov a  zamestnancov 
fakulty.  

14. Nové formy výučby právno-klinického charakteru v spolupráci s Centrom právnej pomoci 
so sídlom v Bratislave, ktoré zriadilo Ministerstvo spravodlivosti SR. 
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Ďalšími cieľmi fakulty podľa jednotlivých oblastí sú: 

      a)   V oblasti riadiacej a organizačnej činnosti 

1. Personálne dobudovať katedry, inštitúty a referáty fakulty s uplatnením maximálnej 
racionality a pritom dbať na plnenie požadovaných pedagogických úväzkov učiteľov. 

2. Na katedrách, ústavoch, ako aj iných pracoviskách fakulty optimalizovať existujúcu 
kvalifikačnú štruktúru zamestnancov fakulty. 

3. Prioritne prehodnotiť všetky existujúce  vnútorné predpisy fakulty  a harmonizovať ich so 
súčasným právnym stavom a tiež potrebami fakulty. V prípade potreby zvážiť  prijatie 
nových vnútorných predpisov fakulty. 

 

b) V oblasti vzdelávacej činnosti 

1. Vytvoriť na fakulte predpoklady s cieľom akreditovať čo najväčší počet študijných 
programov v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. 

2. Zdokonaľovať kreditový systém vzdelávania s dôrazom na skvalitnenie pedagogického 
procesu a jeho sprehľadnenie. V systéme transferu kreditov postupne zavádzať systém 
hodnotenia štúdia a jeho kompatibility s ECTS. 

3. Vypracovávať študijné programy fakulty s najširšou ponukou povinne voliteľných 
a výberových učebných predmetov. 

4. Študijné programy vypracovávať s cieľom ponuky kvalitného právnického vzdelávania 
a súčasne ich dostatočnej atraktívnosti pre uchádzačov o štúdium v porovnaní s inými 
vzdelávacími inštitúciami. 

5. Zosúladiť a sprehľadniť ponuku študijných programov v prvom, druhom aj treťom stupni 
vysokoškolského štúdia a ich organizačné zabezpečenie. 

6. Klásť väčší dôraz na aktívne formy štúdia a samostatnú prácu študentov. 

7. Podporovať všetky nové progresívne formy štúdia, kombinované metódy štúdia, dištančné 
štúdium, e-learning, externú formu štúdia a výučbu v rámci právnych kliník a právnej 
praxe. 

8. Zdynamizovať a zefektívniť tretí stupeň vysokoškolského štúdia s cieľom ukončiť 
štúdium doktoranda v rámci štandardnej dĺžky štúdia obhajobou dizertačnej práce. 

9. Vypracovať plán konkrétnej podpory zahraničnej a domácej mobility študentov. 

10. Rozpracovať a zdokonaliť systém propagácie štúdia hlavne jeho sprístupnením verejnosti 
na internete ako aj vytvorením informačného systému o štúdiu v domácej informačnej 
sieti, z ktorého učitelia, študenti a akademickí funkcionári získajú aktuálne informácie 
o štúdiu a študijných predpisoch. 

11. Zvýšiť podiel povinných predmetov a povinne voliteľných  predmetov vyučovaných 
v cudzom jazyku (AJ, NJ) ako aj zvýšiť počet aktívne participujúcich zahraničných 
profesorov na výučbe práva. 

12. Pripraviť bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program v anglickom jazyku. 

13. Príprava študijného programu pre ERASMUS . 

 

c) V oblasti vedeckovýskumnej činnosti 

1. Koordinovať rozvoj vedeckovýskumnej činnosti fakulty a usilovať sa aj o širšiu 
medzikatedrovú spoluprácu. 

2. V ďalšom období sa sústrediť na zvýšenie počtu zahraničných výskumných projektov tak, 
aby učitelia zúčastnení ako zodpovední riešitelia alebo riešitelia domácich a zahraničných 
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výskumných grantov túto výskumnú činnosť nevykonávali individuálne, ale v mene 
fakulty. 

3. Stimulovať a udržiavať relatívne vysokú participáciu učiteľov fakulty na 
vedeckovýskumných úlohách VEGA, KEGA a Agentúry na podporu výskumu a vývoja ( 
APVV). 

4. Vyhľadávať nové možnosti získania predovšetkým zahraničných výskumných grantových 
úloh. 

5. Organizačne a finančne podporovať na fakulte riešenie inštitucionálnych projektov. 

6. Podporovať projekty zmluvného charakteru. 

7. Zintenzívniť úsilie o organizovanie vedeckých podujatí so zahraničnou účasťou a morálne 
aj finančne podporovať účasť učiteľov a doktorandov fakulty na významných vedeckých 
podujatiach v SR a v zahraničí. 

8. Zdokonaliť a optimalizovať systém evidencie vedeckovýskumnej činnosti. 

9. Pokračovať vo vytváraní podmienok pre ďalší rozvoj publikačnej činnosti na fakulte 
okrem iných foriem aj fakultnými publikáciami. 

10. Získavať finančné zdroje na financovanie prioritných úloh vedy a výskumu a usilovať sa 
o viaczdrojové financovanie vedeckovýskumnej činnosti. 

11. Podporiť vznik a ďalší rozvoj excelentných školiacich pracovísk doktorandského štúdia a 
financovanie takýchto pracovísk s podporou grantových agentúr. 

12. Zámerom študijnej a vedeckej prípravy študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
v dennej forme štúdia bude tiež príprava absolventov takéhoto štúdia na ďalšiu 
pedagogickú a vedeckú prácu na katedrách a ústavoch fakulty. Mladí učitelia budú 
prijímaní na fakultu ako odborní asistenti až po  udelení  vedeckého titulu „philosophiae 
doctor“ v odbore právo s ďalšou perspektívou vedeckého rastu. 

13. Vytvárať podmienky na získanie projektov v rámci európskych programov (8. rámcový 
program) a medzinárodných grantových agentúr. 

14. Vytvárať predpoklady na zvýšenie právneho vedomia obyvateľstva zavádzaním foriem 
ďalšieho vzdelávania.  

 

d) V oblasti medzinárodnej spolupráce 

1. Rozvíjať a napĺňať bilaterálne a multilaterálne dohody o spolupráci so zahraničnými 
pracoviskami. 

2. Usilovať sa o rozšírenie doterajšej zmluvnej spolupráce medzi zahraničnými právnickými 
fakultami nielen v európskom priestore, ale aj vo vzťahu ku štátom mimo Európy. 

3. Participovať na medzinárodných projektoch ERAZMUS a ďalších projektoch, čo je 
zábezpekou uskutočňovania rozvojových projektov, zapájania sa do nových projektov. 

4. Zabezpečiť informovanosť študentov o zahraničných študijných pobytoch a štipendiách, 
a to aj v spolupráci s príslušnými pracoviskami  univerzity. 

5. Aktívne rozvíjať členstvo v medzinárodných organizáciách, najmä EUA, ELFA a ďalších. 

6. Zabezpečovať pre študentov fakulty prednášky špičkových domácich a zahraničných 
odborníkov. 

7. Ďalej rozvíjať zahraničné mobility študentov a učiteľov. 

8. Vzájomne uznávať kredity so zahraničnými fakultami. 

9. Podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, spolupráce 
na úrovni tvorby a realizácie spoločných vedeckovýskumných projektov a grantov, 
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organizovania spoločných vedeckých a odborných podujatí fakulty alebo organizovania 
takýchto podujatí s medzinárodnou účasťou. 

10. Rozšírenie existujúcej zmluvnej platformy spolupracujúcich univerzít a fakúlt. 

11. Zviditeľnenie fakulty na úrovni bilaterálnej spolupráce so zahraničnými univerzitami 
s cieľom vytvoriť univerzitné konzorciá. 

12. Vytvorenie funkcie „ERASMUS au-pair“ z radov študentov fakulty, ktorá bude 
zastrešovať integráciu študentov zo zahraničia, študujúcich na fakulte.  

 

     e)    V oblasti spolupráce s domácimi inštitúciami a rezortmi 

1. Podporovať účasť vysokoškolských učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov 
a doktorandov fakulty v dennej forme štúdia na práci vedeckých a odborných rád, grémií, 
rezortných komisií, na legislatívnej práci, a to predovšetkým na národnej alebo 
medzinárodnej úrovni. 

2. Zabezpečiť prepojenie výsledkov výskumu s právnou praxou organizovaním vedeckých 
a odborných podujatí s účasťou odborníkov z praxe, zámerom ktorých bude tiež diskusia 
o aktuálnych problémoch práva. Aplikácia nových poznatkov a skúseností do 
pedagogického procesu a ďalšej vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. 

3. Podpora rozvoja ďalšieho vzdelávania. 

 

f)    V oblasti informačnej činnosti a informačných systémov 

1. Dobudovať a zdokonaľovať informačno-komunikačnú štruktúru s cieľom dosiahnuť 
rýchlu a spoľahlivú prenosnú sústavu s dostatočnou kapacitou, výkonom a optimálnym 
riadením pre všetky súčasti fakulty. 

2. Dobudovať organizačnú štruktúru informačného systému s cieľom optimalizovať 
výkonné zložky fakultných informačných systémov za účelom zabezpečenia maximálnej 
efektívnosti a hospodárnosti pri zvýšením kvality doteraz poskytovaných služieb. 

3. Priestorové zabezpečenie výučby e-learningu.  

4. Vytvoriť anglickú verziu webovej stránky fakulty s novou štrukturalizáciou stránky 
s osobitným  dôrazom na zverejnenie vedeckovýskumných aktivít fakulty. 

 

g)   V oblasti edičnej činnosti 

1. Zabezpečiť zmluvné podmienky pre realizáciu publikačnej činnosti fakulty. 

2. Prostredníctvom zmluvných vzťahov s vydavateľstvom Iura Edition,  vydavateľstvom 
TYPI Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvom VEDA SAV a vydavateľstvom 
a nakladateľstvom Aleš Čeněk a.s. so sídlom v Plzni, a prípadne ďalších, podporovať 
edičnú činnosť učiteľov fakulty. 

3. Zriadiť edičnú radu fakulty. 

4. Podporovať edičné aktivity riešiteľov vedeckovýskumných úloh, a to predovšetkým 
formou financovania edičných výstupov zo zdrojov grantových úloh. 

5. Podporovať vydávanie edičných výstupov tiež v elektronickej forme (napr. zborníky 
z vedeckých a odborných podujatí fakulty publikované na CD-nosiči, e-learningové 
učebnice a pod.), pričom trvalým záujmom fakulty naďalej zostáva publikovať 
predovšetkým monografické práce a učebné texty v tlačenej forme. Súčasne fakulta bude 
sledovať záujem o takéto elektronické publikácie a rozsah citácií a ohlasov na práce 
publikované v elektronických publikáciách. 
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6. V prípade publikovania akéhokoľvek edičného titulu fakulta zabezpečí dostatočnú 
distribúciu exemplárov fyzickým a právnickým osobám, ostatným právnickým fakultám, 
knižniciam a ďalším inštitúciám, ktoré by o predmetnú problematiku mali záujem so 
zámerom distribuovať minimálne polovicu exemplárov, a to aj v prípade, že budú 
distribuované na náklady fakulty. 

7. Fakulta po vydaní edičného titulu stanoví tiež jeho kúpnu cenu a v rámci podpory ďalšej 
edičnej činnosti a v zmysle podnikateľskej činnosti ponúkne vydané edičné tituly na 
predaj ďalším záujemcom. Fakulta organizačne zabezpečí predaj edičných titulov v rámci 
možností fakulty. 

8. Ďalej rozvíjať osobitnú edíciu publikácií v anglickom a nemeckom jazyku pre študijný 
program v anglickom jazyku a pre účely ERASMU. 

 

h)   V oblasti podnikateľskej činnosti 

1. Udržať podiel podnikateľských aktivít fakulty na celkovom financovaní fakulty (na 
úroveň 25-30  % z mimodotačných zdrojov). 

2. Viac podnikateľsky orientovať osobitné vzdelávacie a výskumno-vývojové aktivity 
(napríklad ďalšie vzdelávanie, poradenské aktivity, nové formy rekvalifikačného štúdia, 
zriadenie inštitútu pre ďalšie vzdelávanie a podnikateľskú činnosť fakulty). 

3. Hlavným zámerom zavedenia školného v externej forme štúdia naďalej zostáva 
skvalitnenie pedagogického procesu a rozvoja vedy a výskumu na fakulte.  

4. V rámci organizovania rigorózneho konania a ďalších foriem vzdelávania (napríklad 
ďalšie vzdelávanie) mať na zreteli aj ekonomický prínos takýchto aktivít. 

 

      i)    V oblasti materiálno-technického zabezpečenia priestorov  

1. Budovať v spolupráci s univerzitou nové priestory na výučbu, pracovne učiteľov 
a podstatne zlepšiť ich doterajšie pracovné podmienky. 

2. Modernizovať existujúce prednáškové a seminárne priestory, najmä pevne inštalovať 
didaktickú techniku. 

3. Začať s výstavbou auly fakulty a zabezpečiť rozšírenie študijných priestorov knižnice. 

 

       j)   V oblasti materiálno-technického zabezpečenia študijných programov 

1. Osobitnú pozornosť venovať akademickej knižnici fakulty ako súčasti univerzitnej 
knižnice. 

2. Nepretržite sledovať aktuálne potreby právnického vzdelávania s cieľom pravidelne 
dopĺňať knižničný fond o nové vedecké a odborné publikácie, časopisy a zborníky, 
vysokoškolské učebnice a učebné texty. 

3. V súvislosti so zámerom rozšírenia kapacity študovne, nutnosťou posilnenia úseku 
spracovania fondov, vybudovaním elektronickej databázy časopiseckých článkov 
a v súvislosti so zvýšeným počtom výpožičiek záverečných prác personálne, materiálne 
a technicky zabezpečiť knižnicu fakulty. 

4. Ako súčasť knižnice fakulty ďalej rozvíjať Depozitnú knižnicu UNIDROIT ako 
excelentné pracovisko vedeckého výskumu pre oblasť súkromného práva, ktoré slúži 
domácim aj zahraničným vedeckovýskumným pracovníkom. 

5. Pripraviť a zabezpečiť projekt rozšírenia knižničného fondu na podporu rozvoja vedy 
a výskumu v oblasti právnych vied. 
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k)   V sociálnej oblasti 

1. Rozšíriť systém sociálnej podpory študentov zo študentského fondu a zamerať ju prioritne 
na podporu študentov, ktorí sú v hmotnej núdzi. 

2. Riešiť najmä prostredníctvom sociálneho fondu poskytovanie sociálnej podpory pre 
sociálne slabších zamestnancov fakulty. 

3. Sociálny fond využívať okrem stravovania aj na iné moderné formy sociálnej 
starostlivosti o zamestnancov tak, aby jeho rozdelenie bolo sociálne spravodlivé 
z hľadiska jeho čerpania. 

4. V spolupráci s mestom Trnava ako aj v spolupráci s univerzitou zabezpečiť ubytovanie 
doktorandov a vysokoškolských učiteľov. 

 

l)   V oblasti rozvoja fakulty 

1. Všemožne podporovať dynamiku kariérneho rastu učiteľov a zamestnancov fakulty ako 
nevyhnutný predpoklad rozvoja a fungovania fakulty v perspektíve času. 

2. Využitie metodiky sebahodnotenia kvality pre zvýšenie efektívnosti práce učiteľov 
a zamestnancov fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti. 

  

  

 

Dlhodobý zámer fakulty na obdobie rokov 2009-2014   

prerokovala Vedecká rada  fakulty  dňa 2. júna 2009 

 

 

Dlhodobý zámer fakulty na obdobie rokov 2009-2014  

schválil Akademický senát fakulty  dňa 9. júna 2009 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.                         prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

predsedníčka Akademického senátu fakulty                                       dekanka fakulty 

 

 

 

 

 


