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PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE  

PREDMETOVÁ ANKETA ZA LETNÝ SEMESTER AKADEMICKÉHO ROKU 

2018/19 

 

 

Milé študentky a študenti,  

 

ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za letný semester akademického 

roku 2018/19. Vedúci a pracovníci katedier a ústavov Právnickej fakulty TU sa starostlivo 

oboznámili s Vašimi hodnoteniami obsahu a výučby jednotlivých študijných predmetov a 

zaujali k nim stanoviská, ktoré spracované uvádzame nižšie. Popri tom už aj začali realizovať 

určité opatrenia na skvalitnenie didaktického procesu, podnietené anketou. Aj do budúcna 

uvítame Vaše podnety a hodnotenia, či už prostredníctvom ankety alebo v banke námetov a 

pripomienok, ktorá sa nachádza v budove fakulty pri študijnom oddelení.  

 

 

V Trnave dňa 31. 8. 2019  

 

Vedenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  
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Stanoviská jednotlivých katedier a ústavov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave k predmetovej ankete za letný semester akademického roku 2018/19 

 

 

Katedra propedeutiky právnických predmetov PF TU 

Predmet Diplomatický protokol. Ďakujeme za zaslanie informácií a spätnej väzby na výučbu 

predmetov zabezpečovaných KPPP v podobe výstupov z Predmetovej ankety za letný 

semester 2018/2019. Po posúdení jednotlivých výstupov na internom zasadnutí katedry 

pozitívne vnímame hodnotenie študentov. Predmet Diplomatický protokol má svoje stabilné 

miesto v štruktúre predmetov PF TU v Trnave, čo svojimi reakciami potvrdili a pozitívne 

vnímajú naši študenti.  

Predmet Forenzná psychológia. Ďakujeme za zaslanie informácií a spätnej väzby na výučbu 

predmetov zabezpečovaných KPPP v podobe výstupov z Predmetovej ankety za letný 

semester 2018/2019. Po posúdení jednotlivých výstupov na internom zasadnutí katedry 

pozitívne vnímame hodnotenie študentov aj konštruktívnu kritiku. Predmet Forenzná 

psychológia má svoje stabilné miesto v štruktúre predmetov PF TU v Trnave, čo svojimi 

reakciami potvrdili a pozitívne vnímajú naši študenti. Všetky pripomienky akceptujeme 

a budeme pracovať na ich odstránení.  

 

Katedra rímskeho a cirkevného práva PF TU 

Predmet Rímske právo II. Pozitívne hodnotenie predmetu nás teší. Čas na vypracovanie 

písomnej skúšky od budúceho akademického roka u jednotlivých skúšajúcich zjednotíme tak, 

aby mali kandidáti objektívne dostatok času.  

Predmet Kánonické právo II. Kladné hodnotenie predmetu nás teší a zaväzuje k ďalšiemu 

zlepšovaniu s cieľom maximalizovať kvalitu výučby. 

Dejiny cirkevného práva II. Kladné hodnotenie predmetu nás teší.  

 

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií PF TU 

Ďakujem za reakciu študentov, vážim si pozitívnu spätnú väzbu. 

Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu oblasť práva, prednášky aktuálne neposkytujeme online a 

ani ich nezdielame na platformách, avšak niektoré prezentácie, ako aj množstvo 

podkladových materiálov bolo poskytnutých študentom priamo počas výučby. 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka  
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Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU 

Ústav v letnom semestri AR 2018/19 zabezpečoval výučbu jedného predmetu (Právo 

východných katolíckych cirkví), ktorú v ankete nehodnotil žiadny študent. 

 

Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU 

Predmet Občianske právo hmotné – všeobecná časť. Hodnotenie je kladné. Pripomienky 

a návrhy boli komunikované vyučujúcim za účelom zohľadnenia v budúcom roku. 

Predmet Občianske právo hmotné – rodinné právo. Kladné hodnotenie, ďakujeme. 

Predmet Podnikateľské právo. Kladné hodnotenie, ďakujeme. 

Predmet Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve. Kladné 

hodnotenie, skutočnosť že je predmet náročný nemožno hodnotiť ako pripomienku. 

Predmet Občianske právo procesné I. Výrazne kladné hodnotenie, ďakujeme. 

Predmet Obchodné právo I. Pripomienky študentov sprostredkujeme vyučujúcim za účelom 

zlepšenia a nápravy nedostatkov. 

Predmet Obchodné právo II.  Kladné  hodnotenie, dotácia sa zvyšuje v novom študijnom 

programe. 

Predmet Občianske právo hmotné II. Predmet má prevažne kladné až výborné hodnotenie. 

Spôsob výučby dr. Štefanka je predmetom riešenia. Čo sa týka pripomienky jediného 

študenta, ktorý ju vzniesol - ako sám uvádza-  už v zimnom semestri a teraz ju opakuje a týka 

sa môjho nevhodného správania (doc. Jurčová), tu musím len poznamenať, že za vyše 15 

ročnú prax na fakulte som nikdy nebola konfrontovaná s pripomienkou tohto typu a z toho 

dôvodu som skôr presvedčená, že ide o dosť subjektívne stanovisko tohto študenta.    

Predmet Bytové právo. Potrebu viac komunikovať so študentmi budeme tlmočiť 

vyučujúcemu. 

Predmet Občianske právo procesné II. Hodnotenie kladné, požiadavka exkurzie 

komunikovaná, ale študenti sa tam môžu vybrať aj sami. 

 

Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU 

Predmet Teória práva II. Katedra ďakuje za spätnú väzbu. Čo sa týka učebnice – odozva je aj 

pozitívna, aj kritická. V súčasnosti je v tlači jej 2. vydanie, v ktorom došlo k podstatným 

zmenám a doplneniam vo výklade matérie. Študenti sú taktiež povzbudzovaní k tomu, aby 

aktívne využívali konzultačné hodiny a semináre na kladenie otázok v prípade, že niečomu 

nerozumejú. Čo sa týka proporcie medzi matériou 1. a 2. semestra – v zásade ide o správny 

postreh, avšak priestor pre zmenu je limitovaný, keďže matéria semestrov je rámcovaná ako 
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„teória práva“ a „teória štátu“ a každý zo semestrov končí samostatnou skúškou. Nepomer 

vznikol aj v dôsledku toho, že v letnom semestri 3 prednášky z 12 odpadli v dôsledku 

prázdnin alebo štátnych sviatkov (Veľká noc, 1. a 8. máj).  

Predmet Úvod do právneho myslenia. Vyučujúci ďakuje za spätnú väzbu a v nasledujúcom 

roku prispôsobí výber tém, resp. ich spracovanie tak, aby boli viac „právnické“ a menej 

„filozofické“. Početnosť skupiny bola daná aj vysokým záujmom študentov o predmet.  

Predmet Politická a právna filozofia 20. storočia. Učiteľ berie hodnotenie na vedomie a 

oceňuje odozvu a záujem poslucháčstva, ktorá bola v tomto semestri obzvlášť motivujúca. 

Predmet Ústavné právo I. Došlo k celkovému zlepšeniu hodnotenie predmetu, čo je pozitívne. 

Za pozitívne hodnotenia sme vďační, domnievame sa, že rámcovo korešpondujú s naším 

snažením. Kritika smeruje k zložitosti výkladu na prednáškach, ktorý opätovne skúsime 

zjednodušiť, resp. rámcovať s väčším prepojením na prax. 

Predmet Ústavné právo II. Došlo k celkovému zlepšeniu hodnotenia predmetu. Zdá sa, že je 

potrebné ešte zlepšiť časovú organizáciu a komunikáciu so študentmi mimo výučby. 

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU 

Predmet Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. Súhlasíme s hodnotením.  

Hodnotenie dr. Fedorovej je kontinuálne už dlhší čas pozitívne. 

Predmet Sociálno-právna ochrana študentov. S hodnotením súhlasíme.  

Predmet Medzinárodné a európske pracovné právo. S hodnotením sa stotožňujeme 

Pokiaľ ide o zverejnenie termínu v Maise, vyplynulo to zo skutočnosti, že bolo prihlásených 

na predmetný predmet   veľmi málo študentov  a každý týždeň  všetci chodili na prednášku. 

Vzájomne sme sa  dohodli, že študenti si sami podľa vlastnej voľby vyberú  dva termíny a ja 

sa k ich výberu prispôsobím. 

Predmet Pracovné právo II. Z odpovedí na uzavreté otázky  je hodnotenie výborné. Z dvoch 

otvorených odpovedí, z ktorých jedna predstavuje výborné hodnotenie a druhá opačné 

hodnotenie nie je možné urobiť objektívne závery.  

Predmet Medicínske právo. S hodnotením súhlasíme. 

 

Katedra dejín práva PF TU 

Predmet Dejiny práva na území Slovenska II. Vďaka za objektívne hodnotenie. Chceme 

vyjadriť nádej, že takéto hodnotenia prinajmenšom sa budú opakovať aj v budúcnosti.  

Predmet Svetové dejiny práva II. Vďaka za pozitívne objektívne hodnotenie. Chceme vyjadriť 

nádej, že prinajmenšom aj v budúcnosti sa takéto pozitívne hodnotenie bude vyskytovať. 
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Predmet Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze.  Vďaka za pozitívne 

objektívne hodnotenie. Chceme vyjadriť nádej, že prinajmenšom aj v budúcnosti sa takéto 

pozitívne hodnotenie bude vyskytovať. 

Predmet Klinika právnickej žurnalistiky. Vďaka za pozitívne objektívne hodnotenie. Chceme 

vyjadriť nádej, že prinajmenšom aj v budúcnosti sa takéto pozitívne hodnotenie bude 

vyskytovať. 

 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva PF TU 

Predmet Európske právo II. Vzhľadom na to, že ide o predmet vyučovaný v letnom semestri 

sa pripomienky uvedené v ankete zoberú do úvahy pri príprave daného predmetu v akad. roku 

2019/2020, nemožno však urobiť zmenu v rozsahu výučby (nie je možné meniť akreditovaný 

študijný program), ale v rámci nového študijného programu už bude daný predmet vyučovaný 

až v rámci mgr. štúdia  a rozsah výučby budú 2/2 hodiny za týždeň (prednášky/semináre).  

Predmet EU Gender Equality Law. Predmet je hodnotený kladne.  

Predmet Základy Common Law. Predmet hodnotený kladne, poznámka k prednáškovému 

režimu/prezentácie bude vzatá do úvahy pri príprave predmetu v rámci akad. roka 2019/2020. 

Predmet The Law of International Market in the EU. Predmet je hodnotený kladne. 

Predmet Medzinárodné verejné právo II. Predmet je hodnotený v zásade kladne, pripomienky 

budú vzaté do úvahy pri príprave predmetov v akad. roku 2019/2020. 

Predmet Medzinárodné vzťahy. Predmet je hodnotený kladne. 

Predmet Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv. Predmet je hodnotený kladne. 

Predmet Právo medzinárodného obchodu. Predmet je hodnotený kladne. 

 

Katedra trestného práva a kriminológie PF TU 

Predmet Klinika trestného konania.  Katedra v rámci zlepšovania kvality kliniky zváži 

navýšenie počtu hodín kliniky. Pokiaľ ide o obmedzenie počtu študentov na klinike, katedra 

je v tomto ohľade viazaná pokynmi vedenia, v zmysle ktorých je počet študentov na klinikách 

obmedzený. Katedra trestného práva je však zástancom obmedzeného počtu študentov, keďže 

to umožňuje lepšiu prácu so študentmi počas kliniky – väčší počet študentov by popieral účel 

a cieľ vzdelávania v rámci kliník. 

Predmet Právna klinika pre občanov mesta Trnava II. Katedra sa bude snažiť aj naďalej 

udržať nastavenú úroveň predmetu a zabezpečovať jeho výučbu k spokojnosti študentov. 

Predmet Trestné právo hmotné II. Katedra spracuje na základe pripomienok od študentov 

jednotné podmienky pre absolvovanie predmetu – snahou katedry bude docieliť, aby 
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skúšajúci pedagógovia vyžadovali od študentov rovnakú úroveň vedomostí. Katedra tiež 

prijme opatrenie, v zmysle ktorého sa budú termíny skúšok všetkých skúšajúcich vypisovať 

do systému MAIS v jeden a ten istý deň s tým, že študenti žiadnej skupiny nebudú pri 

prihlasovaní na konkrétne termíny privilegovaní. Katedra tiež zváži úpravu skúšobných 

otázok s cieľom ich väčšej špecifikácie. 

Predmet Trestné právo procesné I. Katedra prijme opatrenie týkajúce sa prípravy pedagógov 

zabezpečujúcich predmet na cvičenia. Snahou bude zabezpečiť vyššiu mieru spokojnosti 

študentov tak s prednáškami ako aj s cvičeniami. Katedra tiež prijme opatrenie dotýkajúce sa 

tak dochvíľnosti pedagógov ako aj rešpektovania dĺžky cvičení. 

Predmet Introduction to Criminology. Katedra sa bude snažiť aj naďalej udržať nastavenú 

úroveň predmetu a zabezpečovať jeho výučbu k spokojnosti študentov. 

Predmet Trestné právo procesné II. Katedra prijme opatrenia, na základe ktorých bude 

predmet viac prepojený s praxou – snahou bude väčšie prepojenie teórie s riešením 

praktických problémov. 

 

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva PF TU 

Katedra berie na vedomie závery ankety, týkajúce sa jednotlivých predmetov, ktorých výučbu 

zabezpečuje, a zohľadní ich pri výučbe v nasledujúcom akademickom roku.  


