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S L O V O  N A  Ú V O D

„Klinické právne vzdelávanie je bezpochyby výzva. Výzva, ktorá má vo 

svete svoju históriu. Výzva, ktorá sa pomaly stáva súčasťou aj

slovenského vysokoškolského systému vzdelávania. V šesťdesiatych 

rokoch minulého storočia sa v USA roztočil kolotoč, ktorého hlavnou 

líniou bolo zamerať pozornosť širokej verejnosti na potrebu prepojenia 

teoretického vzdelávania budúcich právnikov s praxou. Už niekoľko rokov 

čerpáme z tejto myšlienky aj na pôde našej Právnickej fakulty, ktorá 

úspešne vedie študentov k praktickému prehlbovaniu svojich právnych 

vedomostí. Dnes môžme spokojne konštatovať, že máme možnosť 

ponúknuť širokému okruhu našich študentov kvalitný systém klinického 

vzdelávania, ktorý im umožní nadobudnúť praktické skúsenosti z reálne-

ho prostredia právnych vzťahov verejného či súkromného práva.”
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VÝCHODISKOVÝM CIEĽOM KLINICKÉHO VZDELÁVANIA BUDÚCICH PRÁVNIKOV JE JED-

NOZNAČNE PREPOJENIE TEÓRIE A PRAXE NA VYŠŠEJ ÚROVNI A V HLBŠOM ZÁBERE, 

AKO PONÚKA KLASICKÁ VÝUČBA NA CVIČENIACH/SEMINÁROCH.

 

 Dlho opomínaná praktická súčasť vzdelávania na právnických fakultách dostáva v 

poslednom období šancu na svoju realizáciu aj na Slovensku. Na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave (ďalej aj „PF TU” alebo „Právnická fakulta”) od roku 2002 existuje platforma 

výučbových premetov, ktorá funguje na získavaní a prehlbovaní praktických zručností študen-

tov. V akademickom roku 2016/2017 získala Právnická fakulta od Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky financie, vďaka ktorým možno posilniť klinické právne 

vzdelávanie.

 

 V študijnom programe sa otvorí celkovo šestnásť vo väčšej miere úplne nových kliník 

zo širokého spektra právnych odvetví. Práve vďaka týmto klinikám študenti budú môcť pre-

pojiť svoje teoretické skúsenosti s praktickými za pomoci poskytovania študentskej právnej 

pomoci, účasti na rôznych stážach, riešení reálnych prípadov z praxe, účasti na simulovaných 

súdnych sporoch a podobne.

 

 K najväčším výhodám takejto formy vzdelávania jednoznačne patria následovné 

oblasti, ktoré výrazným spôsobom prispievajú na správnom kreovaní budúcich absolventov 

práva,  a to nielen z odborného a profesného hľadiska, ale aj z morálneho a etického.

 

Ide o následovné výhody:

a )  učenie prostredníctvom skúseností - študenti sú oveľa aktívnejšími účastník-

mi vyučovacieho procesu. Aktívne využívajú získané vedomosti, pretože samotné 

klinické vzdelávanie poskytuje príležitosť vyniknúť vedomostiam pri ich aplikácii,

a posúva sa ešte ďalej a vyzýva k reflexii a sebakontrole. Na základe vlastných 

skúseností študenti zisťujú, že ich úspech je daný vlastnými silami a nespočíva na 

vonkajších faktoroch.

b )  získavanie potrebných zručností - študenti prostredníctvom kliniky postupne 

získavajú potrebné zručnosti ako sú napríklad – komunikačné, vyhľadávacie, pora-

denské, kladenia otázok, navrhovania, riešenie problémov, medziľudské a organi-

začné zručnosti. Kliniky dávajú dôraz aj na osvojenie si správnej obsahovej a formál-

nej stránky pri kreovaní právnych dokumentov (podania, zmluvy, súdne rozhodnutia 

a podobne).
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 Každá jedna klinika má špecifické zameranie a aj metódu výučby, ktorú určuje konk-

rétny supervízor. Supervízormi kliník budú interní, ale aj externí vyučujúci našej fakulty. Samoz-

rejme priestor dostanú aj iné osobnosti z oblasti práva, ktoré takisto s fakultou spolupracujú 

na takejto forme vzdelávania. Pokiaľ ide o metódy výučby sú rôznorodé.

 V rámci kliník sa dbá najmä na rozširovanie diskusie o jednotlivých právnych prob-

lémoch, o etických a morálnych otázkach práva, rozvoj kritického myslenia. V študentských 

skupinách alebo dvojiciach sa pracuje na riešení reálnych prípadov z praxe, organizujú sa 

simulované súdne konania, kde si študenti skúšajú rôzne role (advokát, sudca, prokurátor...).

Kliniky, ktoré zastrešuje naša fakulta môžeme rozdeliť do troch základných skupín:

 1. Právne kliniky pre živých klientov

 2. Simulované právne kliniky

 3. Právne kliniky pre komunity

 Bližšia špecifická jednotlivých kliník je podrobne rozobraná v ďalších častiach tejto 

príručky, kde sa môžete okrem iného dočítať, čo je hlavným cieľom kliniky, aký je jej obsah a 

spôsob realizácie, čí aké návyky si jej absolvent osvojí.

c )  motivácia študentov a ich zdokonaľovanie – študenti sú motivovaní získa-

vaním nových poznatkov. Nesú zodpovednosť za svoje konanie a sú si toho i patrične ve-

domí. V tejto forme vzdelávania hrá hlavnú rolu študent, ktorý sám určuje “smer”, pričom 

vyučujúci je len jeho “sprievodca”.

 

d )  profesná etika a zodpovednosť – správanie študentov musí byť prirodzene v 

súlade s etickými a morálnymi hodnotami, ktoré by sa na základe takejto výučby mali u 

študentov väčšmi prehlbovať.

e )  napojenie sa na miestnu komunitu – právnické vzdelanie sa približuje aj 

bežným občanom, ktorí sa môžu stať súčasťou pedagogického procesu. Tento fakt 

prichádza do úvahy najmä pri klinikách, ktorých súčasťou je tzv. “živý” klient.
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V ROKU 2002 PRISTÚPILA PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE K 

ROZVOJU KLINICKÉHO VZDELÁVANIA ZRIADENÍM TROCH PRÁVNYCH KLINÍK, KTORÉ 

NEPRETRŽITE FUNGUJÚ AJ V SÚČASNOSTI.

 Pre zaujímavosť jednou z prvých kliník, ktoré boli v tom čase zriadené na našej 

fakulte, navyše svoje prvenstvo v rámci fungovania právnych kliník s predmetným zameraním 

rovnako zaznamenáva aj v rámci celej Slovenskej republiky, je Právna klinika azylového práva. 

Kooperácia právnikov s Ligou pre ľudské práva zabezpečuje pre študentov rozvoj teoretických 

a praktických zručností vo vzťahu k špecifickej sociálnej skupine, ktorej pomáha riešiť právne 

problémy v kontexte práva na azyl už od roku 2002.

 

 Z aspektu histórie klinického vzdelávania na pôde Právnickej fakulty Trnavskej uni-

verzity v Trnave medzi prvé z otvorených právnych kliník patrí aj Právna klinika pre pomoc 

obetiam domáceho násilia. V rámci jej činnosti Právnická fakulta intenzívne spolupracovala s 

Alianciou žien Slovenska so sídlom v Bratislave. Táto výnimočná spolupráca umožnila mnohým 

študentom aktívne participovať pri pomoci ženám, ktoré mnohokrát skľúčené násilím prakti-

zovaným ich najbližšími “bojovali” o svoju bytostnú existenciu.

 

 Poslednou z trojice právnych kliník, ktoré reprezentujú novú formu vzdelávania a jej 

aktívna činnosť je spojená s viac ako desaťročným fungovaním je Právna klinika pre komunity, 

ktorej predmetom záujmu je opätovne práca so špecifickou sociálnou skupinou – a to skupi-

nou odsúdených.
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 Vzhľadom na to, že Právna klinika azylového práva, Klinika pre pomoc obetiam 

domáceho násilia, a Právna klinika pre komunity sa stali integrálnou súčasťou ponuky predme-

tov vyučovaných klinickou formou, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave aj naďalej 

pokračuje v rozvoji interaktívneho spôsobu výučby. V akademickom roku 2013/2014 už stabilnú 

ponuku predmetov vyučovaných klinickou formou tvorili aj právne kliniky zameriavajúce sa na 

riešenie otázok v kontexte práva Európskej únie, a to prostredníctvom Kliniky práva Európskej 

únie, Kliniky súťažného práva Európskej únie, Kliniky verejného obstarávania a Kliniky spotre-

biteľského práva.

 

 V tomto smere spolupráca Právnickej fakulty s Centrom právnej pomoci umožnila 

zriadiť právne kliniky s názvom Centrum právnej pomoci – klinika pracovného práva, Centrum 

právnej pomoci – Klinika rodinného práva a Centrum právnej pomoci – klinika občianskeho 

práva. Ukončenie akademického roka 2015/2016 možno zhodnotiť ako úspešný záver práce na 

klinickom vzdelávaní študentov, v rámci ktorých supervízor využíva predmetné metódy výučby 

vzdelávania, ktoré sa odlišujú od štandardných foriem vzdelávania.

 V súčasnosti je záujem na rozvoji klinického vzdelávania naplnený aj prostredníct-

vom kreovania novej rozšírenej ponuky predmetov a rovnako ďalších aktivít, ktoré rozvíjajú 

metódy zamerané na zlepšovanie právnych zručností a na prepojenie teórie s aplikačnou prax-

ou priamo vo výučbovom procese. Projekt rozvoja právnického vzdelávania v tomto smere pod-

porilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pre akademický rok 

2016/2017 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vytvorila katalóg aktivít za účelom 

skvalitnenia a podpory výučby.
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NOVÁ KONCEPCIA KLINICKÉHO VZDELÁVANIA SA OD AKADEMICKÉHO ROKU 
2016/2017 ROZDEĽUJE DO TROCH VÝCHODISKOVÝCH SKUPÍN:

  1.  Právne kliniky I. (nové)

  2. Právne kliniky II. (tradičné)  

  3. Stáže

Prvú skupinu predmetov, ktoré sú zaradené pod „Právnymi klinikami I.” (nazvali sme ich ako nové 

kliniky) tvorí novo vytvorená ponuka predmetov vychádzajúca z aplikácie klinickej metódy výuč-

by a po prvýkrát si ich študenti môžu zaradiť do rozvrhu v zimnom semestri akademického roku 

2016/2017. Narozdiel od ďalších dvoch skupín predmetov si práve z týchto 16 právnych kliník môžu 

vybrať všetci študenti v rámci každého ročníka a ktoréhokoľvek študijného programu. Všetky 

ponúkané kliniky v tejto skupine sú „výberovým predmetom” a sú hodnotené 4 kreditmi, ktoré sú 

samozrejme študentovi pridelené po úspešnom absolvovaní zapísanej právnej kliniky. Supervízor 

predmetu si v niektorých prípadoch určuje pravidlá výberu študentov na konkrétnu právnu kliniku, 

ktorý môže byť podmienený osobným pohovorom so študentom, resp. ďalšími kritériami vzhľadom 

na obmedzenú kapacitu právnej kliniky. Ich kapacita štandardne nepresahuje počet 10 študentov.

 Ide o následovné kliniky:

 1. PRÁVNE KLINIKY I.

  •  Klinika antidiskriminačného práva

  •  Klinika negociácií zmlúv

  •  Klinika medzinárodnoprávnej ochrany detí

  •  Klinika občianskeho práva

  •  Klinika ochrany spotrebiteľa

  •  Klinika ochrany práv detí

  •  Klinika obchodného práva

  •  Klinika práva verejného obstarávania

  •  Klinika kolektívneho vyjednávania

  •  Klinika ochrany zamestnancov

  •  Klinika spravodajských služieb

  •  Klinika trestného práva

  •  Klinika penitenciárnej starostlivosti

  •  Rímskoprávna klinika

  •  Klinika racionálneho rozhodovania

  •  Právna klinika pre občanov mesta Trnava
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Druhú skupinu predmetov, ktoré sú zaradené pod “Právnymi klinikami II.” (nazvali sme ich ako 

tradičné kliniky), tvorí skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sú hodnotené 3 kreditmi. 

Tieto právne kliniky nie sú dostupné pre každého študenta, ale sú výhradne pre magisterský 

študijný program (výnimku tvorí Právna klinika pre komunity) a predstavujú tradičnú koncepciu 

klinického vzdelávania na našej fakulte.

 Ide o následovné kliniky:

 2. PRÁVNE KLINIKY II.

  •  Právna klinika pre komunity

  •  Klinika azylového práva

  •  Klinika práva verejného obstarávania EÚ

  •  Klinika súťažného práva EÚ

  •  Klinika spotrebiteľského práva

  •  Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva

  •  Centrum právnej pomoci - právna klinika pracovného práva

  •  Centrum právnej pomoci – právna klinika občianskeho práva

Právnická fakulta ponúka študentom aj možnosť stáže na rôznych inštitúciách, orgánoch či 

organizáciách, ktorých realizácia môže byť zabezpečená priamo zo strany študenta prípadne 

s pomocou poverenej osoby zo strany fakulty. Po absolvovaní stáže si študent zabezpečí  

potvrdenie o jej vykonaní a predloží ho zodpovednej osobe určenej Právnickou fakultou, 

následne mu budú priznané 2 kredity za uskutočnenú študentskú stáž.

 Tieto môžu mať nasledujúcu podobu:

 3. STÁŽE

  •  Občianskoprávna klinika (stáž)

  •  Trestnoprávna klinika (stáž)

  •  Medzinárodnoprávna klinika (stáž)

  •  Klinika ochrany ľudských práv (stáž)

  •  Legislatívnoprávna klinika v medzinárodných vzťahoch (stáž)

  •  Klinika európskeho práva (stáž)

  •  Klinika konzulárneho práva (stáž)

  •  Klinika eknomickoprávnych vzťahov (stáž)
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V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 VZNIKLO NA PÔDE PRÁVNICKEJ FAKULTY TR-

NAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE AJ NOVÉ CENTRUM PRE KLINICKÉ VZDELÁVANIE 

PF TU (ĎALEJ AJ “CENTRUM”). IDE O CENTRUM, KTORÉ SA NA PRÁVNICKEJ FAKULTE 

ZABEZPEČUJE CELKOVÚ KOORDINÁCIU KLINICKÉHO VZDELÁVANIA A JEHO SÚČASTÍ.

 Primárne zastrešuje organizačné záležitosti spojené s chodom jednotlivých kliník, 

participuje pri výberoch študentov, kreuje obsah webstránky venovanej klinickému vzdeláva-

niu. Centrum zabezpečuje aj vydávanie publikácii, resp. študijných materiálov, ktoré vznikajú v 

čase realizácie vyššie spomínaného projektu.

 

 Dôležitou úlohou Centra je aj samotná propagácia klinického vzdelávania na aka-

demickej pôde Právnickej fakulty, a to nielen do vnútra fakulty, ale aj navonok. S tým súvisí aj 

jeho úloha informovať. Študenti majú možnosť dohodnúť si stretnutie v Centre a informovať 

sa o primárnych cieľoch klinického vzdelávania, jednotlivých klinikách a ich samotnom priebe-

hu výučby.

 

 Vedením a organizáciou tohto centra boli poverené v ak. roku 2016/2017 JUDr. Andrea 

Gregušová, PhD. a JUDr. Kristína Jurišová.

Kontakt:

Centrum pre klinické vzdelávanie PF TU Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Kollárova 545/10

918 43 Trnava

email: pravne.kliniky@truni.sk
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4.1 Právne kliniky I.
(nové)



4.1.1 KLINIKA ANTIDISKRIMINAČNÉHO PRÁVA

Výučba Kliniky antidiskriminačného práva bude prebiehať formou priblíženia antidiskrimi-

načnej legislatívy Európskej Únie a Slovenskej republiky ako aj jej komparáciou. Klinika je 

kapacitne obmedzená pre 10 študentov, čo zabezpečí naplniť cieľ právnej kliniky, ktorým je 

vytvoriť priestor pre študentov na riešenie príkladov založených na praktických životných 

situáciách, na základe čoho budú schopní identifikovať aspekty antidiskriminačnej legis-

latívy.

 Študenti sa budú môcť zdokonaliť v následujúcich oblastiach:

 •  Princíp rovnakého zaobchádzania v spoločnosti a v práve.

 •  Antidiskriminačná legislatíva:

  filozofické základy a koncepcie, antidiskriminačná legislatíva EÚ,

  antidiskriminačná  legislatíva SR, základné koncepty diskriminácie,  

  zakázané dôvody diskriminácie.

 •  Judikatúra súdov EÚ a národných súdov.

 •  Riešenie prípadovej štúdie.

 

Supervízor:

JUDr. Peter Varga PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

email: vargapeter01@hotmail.com
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4.1.2 KLINIKA NEGOCIÁCIÍ ZMLÚV

Primárny cieľ právnej kliniky vychádza najmä z predpokladu, že študenti sa po absolvo-

vaní predmetu orientujú v procese uzatvárania medzinárodných zmlúv, sú schopní zaujať 

postavenie relevantného člena tímu pri dojednávaní medzinárodných zmlúv a riešiť prak-

tické právne problémy týkajúce sa medzinárodných zmlúv. Klinika negociácií zmlúv nadväzu-

je na vedomosti študentov, ktoré získali v rámci povinného predmetu Medzinárodné právo 

verejné v oblasti práva medzinárodných zmlúv. Študenti si overia svoje znalosti týkajúce sa 

štruktúry a obsahu medzinárodných zmlúv, osobitostí bilaterálnych a multilaterálnych zm-

lúv, procesu ich uzavierania, schvaľovacieho procesu medzinárodných zmlúv v SR v rámci 

procesu dojednania zmluvy s dôrazom na postavenie a aplikáciu zmlúv v oblasti medzinárod-

ného práva súkromného a procesného.

Klinika negociácií zmlúv je kapacitne obmedzená, a to pre 10 študentov, preto aj samotná 

výučba predmetu je rozdelená na krátku teoretickú časťa podstatnú praktickú časť. 

 Teoretická časť sa týka týchto otázok:

 •  Viedenský dohovor o zmluvnom práve 1969, jeho pôsobnosť.

 •  Proces uzavierania medzinárodných zmlúv.

 •  Nadobudnutie platnosti medzinárodných zmlúv.

 •  Dodržiavanie, vykonávanie a výklad medzinárodných zmlúv.

 •  Zmena a úprava medzinárodných zmlúv.

 •  Neplatnosť, zánik a prerušenie vykonávania zmluvy.

 •  Diplomatický a obchodný protokol.

 •  Negociačné praktiky.

Praktická časť pozostáva z nácviku rokovaní vedúcich k uzatvoreniu medzinárodnej zmluvy 

za využitia základov diplomatického a biznis protokolu ako aj negociačných techník. Hlavnou 

úlohou študentov je dojednanie konkrétnej zmluvy na základe prípadovej štúdie zadanej na 

úvodných hodinách.

Supervízor:

Doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

email: dagmar.lantajova@truni.sk
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4.1.3 KLINIKA MEDZINÁRODNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ

Predmet „Klinika medzinárodnoprávnej ochrany detí“ je rozčlenený na teoretickú časť 

a praktickú časť, pričom je kapacitne obmedzený pre 10 študentov. V rámci úvodnej, teo-

retickej časti, študenti získajú základnú bázu teoretických poznatkov, ktorú neskôr aplikujú 

pri praktickej časti výučby. Praktická časť výučby sa bude realizovať v spolupráci s Centrom 

pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Študenti sú konfrontovaní s reálnymi 

prípadmi a rozhodnutiami súdov, ktoré analyzujú pod supervíziou vyučujúcich. Okrem teo-

retických znalostí právnej úpravy medzinárodných únosov detí účastníci kliniky nadobudnú 

tiež praktické zručnosti pri vyhľadávaní zdrojov informácií, najmä medzinárodných dohovo- 

rov a prameňov práva EÚ, ako aj judikatúry súdov v online databázach. Ďalej si osvoja 

pravidlá pri riešení vzťahov medzi rôznymi druhmi prameňov práva, ako aj pravidlá výkladu a 

aplikácie prameňov práva na konkrétne prípady. Ťažiskom predmetu je práca s judikatúrou eu-

rópskych súdov, prostredníctvom ktorej si študenti osvoja princípy a postup právnej analýzy 

praktického prípadu, ako aj pravidlá právnej argumentácie.

 

 Svoje znalosti a zručnosti sa študenti rozšíria

 v nasledujúcich oblastiach: 

 •  Právny rámec ochrany detí v medzinárodnom a európskom práve.

 •  Základné koncepty právnej úpravy medzinárodných únosov detí.

 •  Pramene právnej úpravy medzinárodných únosov detí.

 •  Obvyklý pobyt dieťaťa.

 •  Návrat dieťaťa.

 •  Obrana proti nariadeniu návratu.

 •  Najlepší záujem dieťaťa.

 •  Mediácia prípadov medzinárodných únosov detí.

 •  Analýza relevantnej judikatúry, predovšetkým Súdneho dvora Európskej únie

    a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Supervízor:

Mgr. Martin Bulla, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

email: martin.bulla@truni.sk
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4.1.4 KLINIKA OBČIANSKEHO PRÁVA

Študent po absolvovaní predmetu získa praktické zručnosti pri riešení najmä simulovaných 

prípadov z vybranej oblasti občianskeho práva hmotného v súvislostiach typických pre 

reálne situácie. Študent nadobudne spôsobilosť vypracovávať podania vo forme vyjadrení 

a analýz, resp. konkrétnych právnych úkonov vzťahujúcich sa k riešenému problému, pričom 

pri výučbe bude kladený dôraz na formu a spôsob vyjadrovania, ktoré sú náležité pre právne 

podania právnych vyjadrení, aké sú základom právnych služieb advokátskej kancelárie. Orga-

nizácia právnej kliniky bude nastavená na pravidelné semináre doplnené a nadväzujúce na 

písomné zadania a vypracovania študentmi, pričom samotná klinika je kapacitne obmedzená 

pre 10 študentov.

Vzhľadom na stanovený cieľ a aktivity Kliniky občianskeho práva, prípadové štúdie sa budú 

orientovať na konkrétnu oblasť občianskeho práva hmotného v kontexte, v závislosti od 

skutkových okolností (vecné práva, záväzkové právo a pod.), 

 Pričom jednotlivé cvičenia sú zamerané najmä na:

 •  Porozumenie skutkovým okolnostiam a ich právnej relevancii

  (zahŕňajúce komunikáciu s osobami a rozbor podkladov

  mimoprávnej pro veniencie),

 •  Právnu analýzu problému, identifikácia rizík a návrhy riešení na základe vlast 

    ných zistení, vypracovanie konkrétneho právneho podania uzatvárajúceho simu 

    lovaný problém v mimosporovej fáze

  (zmluva, predžalobná výzva a pod.),

 •  Administratívnu stránku riešenia právneho problému, efektívnu komunikácia  

    právnych zistení.

Supervízor:

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: jozef.stefanko@truni.sk
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4.1.5 KLINIKA OCHRANY SPOTREBITEĽA

Klinika ochrany spotrebiteľa má záujem na tom, aby si študent na základe riešenia reálnych 

prípadových štúdií osvojil v dnešnej dobe pomerne komplikovanú, avšak dôležitú právnu 

úpravu jednotlivých oblasti ochrany spotrebiteľa. Supervízor kliniky primárne ozrejmuje 

problematiku, ktorá sa dotýka každodenného života, ako napríklad ochrana spotrebiteľa pri 

predaji tovaru v obchode, lízingu a podobne. Klinika ochrany spotrebiteľa, je kapacitne ob-

medzená, a to pre 10 študentov, pričom optimálne (nie však nevyhnutné) je aj absolvovanie 

predmetu Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve. 

 

 Klinika ochrany spotrebiteľa je rozdelená do tematických seminárov,

 v ktorých si študent osvojí poznatky z nasledovných oblastí:

 •  Identifikácia a posúdenie neprijateľných zmluvných podmienok

    a nekalých obchodných praktík.

 •  Ochrana finančného spotrebiteľa – spotrebiteľský úver.

 •  Ochrana finančného spotrebiteľa – úver na bývanie.

 •  Ochrana finančného spotrebiteľa – lízing.

 •  Ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode.

 •  Ochrana spotrebiteľa pri nákupe na diaľku.

 •  Ochrana spotrebiteľa pri zmluve o obstaraní zájazdu.

 •  Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – záložné právo.

 •  Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – používanie a právna úprava zmeniek.

 •  Exekúcie vedené proti spotrebiteľom.

 •  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

 •  Mimosúdny výkon záložného práva.

Supervízor:

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: budjac.milan@gmail.com
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4.1.6 KLINIKA OBCHODNÉHO PRÁVA

Klinika obchodného práva sa zameriava na riešenie zadaní z oblasti daného odvetvia súkrom-

ného práva, s cieľom pripraviť študenta na osvojenie si postupu pri založení obchodných 

spoločností či pri vypracovaní základných zmluvných typov v obchodnom styku. Klinika ob-

chodného práva má za cieľ rovnako rozvíjať schopnosť študenta adekvátne posúdiť konk-

rétnu právnu situáciu v kontexte problematiky obchodného práva, pričom je kapacitne ob-

medzená, a to pre 10 študentov. 

 V nadväznosti na vyššie uvedené ciele právnej kliniky, študent počas

 výučbového obdobia na jednotlivých seminároch získa

 praktické zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 •  Výber najvhodnejšieho spôsobu podnikania

  klady a zápory jednotlivých foriem podnikania, nedovolené podnikanie.

 •  Podmienky živnostenského podnikania, ohlásenie živnosti.

 •  Založenie obchodnej spoločnosti

  vypracovanie zakladateľských dokumentov a príloh potrebných na zápis  

  do obchodného registra.

 •  Založenie obchodnej spoločnosti

  vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 •  Zrušenie obchodnej spoločnosti

  dôvody na zrušenie obchodnej spoločnosti, spôsob zrušenia

  obchodnej spoločnosti.

 •  Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie

  jeho pôsobnosť, posúdenie zodpovednosti za škodu

  pri výkone funkcie, zmluva o výkone funkcie.

 •  Nekalá súťaž

  dovolená súťaž, hranice s nedovoleným konaním, právne prostriedky  

  ochrany proti nekalej súťaži, reklama a porovnávacia reklama.

 •  Družstvo

  špecifiká vzniku, vznik a zánik členstva v družstve,

  prevod členských práv a povinností.

 

|  2 6  |



 •  Proces uzavierania zmlúv v obchodnozáväzkových vzťahoch

  subjekty, zabezpečovacie prostriedky, vznik zmluvy a jej forma.

 •  Kúpna zmluva

  subjekty, povinnosti predávajúceho a kupujúceho,

  výhrada vlastníckeho práva.

 •  Zmluva o dielo

  vymedzenie predmetu, podstatné časti zmluvy,

  dohoda o cene, zabezpečovacie prostriedky.

 •  Zasielateľská zmluva a zmluva o preprave veci

  význam, vznik, rozdiely medzi nimi, doklady o prevzatí tovaru

  dopravcom od odosielateľa, zodpovednosť dopravcu. 

Supervízor:

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: nevolna@atlas.sk

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: askrinar@stonline.sk
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4.1.7 KLINIKA OCHRANY PRÁV DETÍ

Výučba právnej kliniky sa bude realizovať na interaktívnych prednáškach kombinovaných s 

teoretickou prípravou v oblasti ochrany práv detí a s riešeniami modelových situácií, v ktorých 

študent bude právne intervenovať. Právnu intervenciu bude vykonávať v rôznych rolách ako 

napríklad sudca poručenského súdu, zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany, súdny 

znalec, orgán činný v trestnom konaní, a pod. Predmet má pomôcť študentovi zorientovať 

sa v širokej škále právnych predpisov na národnej, ale i európskej či medzinárodnej úrovni 

v oblasti ochrany práv detí. Klinika ochrany práv detí je kapacitne obmedzená, a to pre 20 

študentov.

Výučba bude mať aj praktickú časť, aby sa študenti oboznámili s prácou odborníkov pôso-

biacich na poli ochrany práv detí. Odborníkmi nebudú len právnici, ale študenti budú mať 

možnosť sa stretnúť a diskutovať napríklad s detským psychológom, riaditeľom detského 

domova, so sociálnym pracovníkom a pod. 

 Predbežne sú plánované tieto exkurzie:

 •  návšteva reedukačného centra

 •  návšteva krízového strediska

 •  stretnutie so sudcami poručenského senátu, návšteva Komisárky pre deti

 •  návšteva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Supervízor:

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., (Tübingen)

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: robert.dobrovodsky@yahoo.de
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4.1.8 KLINIKA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

Klinika kolektívneho vyjednávania má výlučne praktický charakter, t.j. jej organizácia je 

zameraná na bezprostrednú aplikačnú prax v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych 

vzťahov a kolektívneho vyjednávania. Klinika nemá záväznú osnovu, ani určený rozsah 

potrebných absolvovaných seminárov, ale je kapacitne obmedzená, a to pre 10 študentov.

Počas absolvovania kliniky sa bude študent oboznamovať s jednotlivými inštitútmi zvolenej 

oblasti prostredníctvom poskytovania právneho poradenstva pod dohľadom supervízora, 

jednotlivých základných odborových organizácií, vyhotovovať návrhy kolektívnych zmlúv 

na podnikovej i odvetvovej úrovni, zúčastňovať sa procesu kolektívneho vyjednávania na 

odvetvovej i podnikovej úrovni, vykonávať jednotlivé kompetencie zástupcov zamestnancov 

vo vzťahu k zamestnávateľom, zúčastňovať sa na legislatívnom procese prostredníctvom 

účasti v rôznych odborných právnych komisiách a pod.

Supervízor:

JUDr. Marek Švec, PhD.

Odborový zväz KOVO

email: svec@ozkovo.sk
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4.1.9 KLINIKA OCHRANY ZAMESTNANCOV

Práca so študentom na predmetnej právnej klinike je založená na riešení prípadov, tieto 

vyučujúci zadá študentom a ich súčasťou budú konkrétne úlohy na vypracovanie. Cieľom 

právnej kliniky je spoločná diskusia a analýza prípadu, v nadväznosti na ktorú podľa 

konkrétneho zadania študenti individuálne vypracujú písomnú analýzu prípadu, návrh rieše-

nia alebo konkrétneho postupu, návrh právneho úkonu, podania na súd alebo iného doku-

mentu. Úlohou študentov bude vypracovať písomnosti tak, akoby ich z pozície právnika 

adresovali priamo svojmu klientovi, protistrane prípadne orgánu verejnej moci. Vyučujúci 

vyhodnotí vypracovanie zadania, vyjadrí sa k potenciálnym nedostatkom a k možnostiam ich 

riešenia. Klinika ochrany zamestnancov je kapacitne obmedzená, a to pre 10 študentov.

 V nadväznosti na priebeh a stanovené ciele kliniky,

 študenti rozšíria svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 •  Ochrana zamestnanca pred a pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu:

  predzmluvné vzťahy a diskriminácia,

  uzatváranie pracovnej zmluvy,

  zamestnávanie cudzincov (a občanov EÚ) a práca v cudzine (a v iných  

  členských štátoch EÚ).

 •  Ochrana zamestnanca počas trvania pracovnoprávneho vzťahu:

  diskriminácia, šikana a whistleblowing,

  práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

 •  Ochrana zamestnanca pri a po skončení pracovnoprávneho vzťahu

  skončenie a neplatné skončenie pracovnoprávneho vzťahu,

  pracovný posudok a posudok o zamestnaní,

  postup po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Supervízor:

Mgr. Jakub Vojtko, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

email: jakub.vojtko@gmail.com
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4.1.10 KLINIKA SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB

Prvoradým cieľom právnej kliniky je zabezpečiť pre študentov priestor na to, aby detailne 

spoznali právny rámec “zákulisia” spravodajských služieb nielen na Slovensku. Klinika sa 

zameriava po úvodných vstupoch na zaujímavú právnu analýzu obsahovej náplne Slovenskej 

informačnej služby, pričom v závere neopomína ani právny rámce Vojenského spravodajstva. 

Klinika dáva študentom priestor na to, aby využívali svoje kritické myslenie a viedli úvahy o 

správnosti resp. nesprávnosti právnej reglementácia danej problematiky. Klinika je kapacitne 

obmedzená, a to pre 10 študentov. 

 Klinika spravodajských služieb je rozdelená do organizačných blokov,

 v ktorých si študent osvojí poznatky z nasledovných oblastí:

 •  Historický vývoj spravodajských služieb na území Slovenskej republiky.

 •  Zahraničná spravodajská komunita.

 •  Základné pojmy z oblasti spravodajských služieb, Spravodajský cyklus.

 •  Bezpečnostný aparát Slovenskej republiky,

 •  Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.

 •  Slovenská informačná služba – všeobecná charakteristika.

 •  Slovenská informačná služba – informačnooperatívne prostriedky.

 •  Slovenská informačná služba – informačnotechnické prostriedky,

     osobitné prostriedky.

 •  Slovenská informačná služba – oprávnenia a povinnosti

     podľa osobitných predpisov.

 •  Slovenská informačná služba – súčasť rozhodovacích procesov

     orgánov verejnej moci.

 •  Vojenské spravodajstvo – všeobecná charakteristika.

 •  Vojenské spravodajstvo – osobitné prostriedky.

 •  Kontrola spravodajských služieb.

Supervízor:

JUDr. Michal Aláč, PhD.

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

email: michal.alac@truni.sk
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4.1.11 KLINIKA TRESTNÉHO PRÁVA

Primárnym cieľom, ktorý bude sledovaný prostredníctvom predmetu ,,Klinika trestného prá-

va“, je dosiahnutie prepojenia teoretických poznatkov a informácií z oblasti trestného práva 

s praxou a v tejto súvislosti rozvíjanie praktického myslenia študentov v uvedenom odvet-

ví verejného práva. Klinika trestného práva je kapacitne obmedzená, a to pre 10 študentov. 

Predmet sa bude snažiť študentom otvoriť cestu nazerania na jednotlivé ustanovenia trest-

ného práva v ich logických súvislostiach. Osobitnou snahou supervízorov zabezpečujúcich 

výučbu uvedeného predmetu bude pretvoriť pohľad študentov na Trestný zákon, Trestný 

poriadok ako aj ďalšie súvisiace trestnoprávne predpisy ako na predmety memorovania a 

vštepiť študentom formy nahliadania na predmetné právne akty a najmä inštitúty v nich 

obsiahnuté ako na živé právne nástroje a to v kontexte ich aplikovania v praxi. Hĺbkové po-

chopenie zákonných textov bude oživené poukazmi na spôsoby vyhľadávania a následného 

využívania nedostatkov a trhlín obsiahnutých v rámci právnej úpravy „de lege lata“. V tejto 

súvislosti budú študentom predkladané konkrétne príklady a prípady, či už reálnej alebo fik-

tívnej povahy, na podklade ktorých sa budú snažiť odhaľovať a identifikovať formy manip-

ulatívneho správania subjektov trestného konania. Študenti budú v tejto súvislosti vedení k 

uplatňovaniu analytického, kritického myslenia zameraného na hľadanie vhodných riešení 

predmetných nedostatkov a formulovanie vlastných návrhov „de lege ferenda“ smerujúcich 

k zefektívneniu platnej právnej úpravy.

 

Osobitný dôraz bude počas výučby kladený na prácu študentov s judikatúrou cieľom 

predmetu bude poskytnúť študentom návod na vyhľadávanie najkvalitnejších judikátov 

pochádzajúcich nielen z dielne súdov SR, ale tiež z činnosti ESĽP, pričom snahou supervízo-

rov bude naviesť študentov na cestu využívania vyhľadaných súdnych rozhodnutí v praxi, 

predovšetkým v rámci odôvodňovania konkrétnych podaní a rozhodnutí, ktorých koncipo-

vanie bude tvoriť náplň jednotlivých cvičení. Zámerom predmetu tak bude nasmerovanie 

študentov na cestu osvojenia si judikatúry ako dôležitého podporného prvku argumentácie 

predostieranej počas trestného konania.
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Študent sa naučí rozmýšľať v širších logických, ale aj multidisciplinárnych súvislostiach 

v rámci trestného konania na základe čoho si posilní analytické a syntetické schopnosti v 

oblasti trestného práva. Osvojí si určité právne postupy trestného konania a naučí sa správne 

aplikovať hmotnoprávnu, či procesnoprávnu úpravu trestného práva na konkrétny skutok. 

Študent si okrem uvedeného osvojí niektoré poznatky kriminológie, kriminalistiky a iných 

vied, ktoré sú primárnym základom aj pri samotnom trestnom konaní.

•  Otvorenie právnej kliniky trestného práva

 (popis náplne a priebehu jednotlivých cvičení, špecifikácia spôsobu hodnotenia  

 študentov, poukaz na literatúru, ktorá študentom môže napomôcť pri príprave

 na jednotlivé cvičenia a zoznámenie sa s pedagógmi, ktorí budú predmet

 počas semestra viesť).

•  Vybrané aspekty predsúdneho konania

•  Organizovaná trestná činnosť a problémy jej odhaľovania

 (najzásadnejšie problémy spojené s predmetnou tematikou budú demonštrované  

 na najvýznamnejších, reálnych prípadoch riešených orgánmi činnými v trestnom  

 konaní v podmienkach SR).

•  Vybrané aspekty súdneho konania

 (analýza priebehu hlavného pojednávania a verejného zasadnutia).

•  Obvinený, poškodený a štát – vyváženosť ,,zbraní“ alebo absolútna prevaha jedného?

 (analýza práv uvedených subjektov, poukaz na nedostatky právnej úpravy de lege  

 lata, spôsoby ich zneužívania v praxi a s tým spojené manipulatívne formy správa 

 nia na strane jednotlivých subjektov trestného konania).

•  Drogy a trestná činnosť ako nerozlučný vzťah so zásadnými trestnoprávnymi

    dôsledkami.

•  Trestná zodpovednosť právnických osôb

 (vybrané aspekty hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy).

•  Vybrané aspekty dokazovania v trestnom konaní

 (analýza reálnych prípadov a judikátov vykazujúcich zásadný vplyv

 na problematiku dokazovania v trestnom konaní a formulovanie obdobných hypo 

 tetických situácií, ktoré študenti spracujú takým spôsobom,

 aby dosiahli súlad s podstatou analyzovaných rozhodnutí).
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•  Výkon trestu odňatia slobody a kľúčové negatíva spojené s jeho ukladaním

 (predmetná tematika bude doprevádzaná premietaním dokumentárneho filmu  

 “Comeback” s cieľom nastolenia diskusie o možnostiach frekventovanejšieho  

 využívania alternatívnych trestov v podmienkach SR ako aj o (ne)dostatočnosti kro 

 kov, ku ktorým v predmetnej oblasti pristupuje slovenský zákonodarca).

•  Právne možnosti odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody

 (podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, premena trestu odňa 

 tia slobody na trest domáceho väzenia, preradenie odsúdeného do ústavu

 na výkon trestu odňatia slobody s nižším stupňom stráženia).

•  Pravicový extrémizmus a xenofóbia ,,diagnóza“ modernej spoločnosti?

 (pohľad na príčiny extrémizmu, súčasné prejavy extrémizmu v SR a vo svete,

 možnosti ich postihu a diskusia o spôsoboch jeho zefektívnenia).

•  Simulovaný trestný proces

•  Exkurzia

   

Supervízor:

JUDr. Eva Szabová, PhD.

Katedra trestného práva a kriminológie

email: eva.szabova@truni.sk

JUDr. Andrea Gregušová, PhD.

Katedra trestného práva a kriminológie

email: gregusova.a@gmail.com
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4.1.12 KLINIKA PENITENCIÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Cieľom Kliniky penitenciárnej starostlivosti je poskytnúť študentom prehľad o formovaní 

teoretických a metodologických základov penológie a penitenciárnej vedy. Umožňu-

je spoznať históriu trestu a trestania, klasické väzenské systémy a väzenskú architektúru 

a vývoj väzenstva na území Slovenska. Osobitná pozornosť sa bude venovať samotnému 

výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, orgánom zabezpečujúcich ich výkon a všeo-

becne záväzným právnym predpisom, ktoré tvoria legislatívny rámec väzenstva ako inštitú-

cie. Klinika penitenciárnej starostlivosti je kapacitne obmedzená, a to pre 10 študentov.

 V nadväznosti na stanovený cieľ právnej kliniky študent zlepší svoje 

 znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 •  Penológia a penitenciárna veda. História trestu a trestania.

 •  História väzenstva a vývoj väzenstva na Slovensku.

 •  Účel výkonu trestu odňatia slobody.

 •  Zbor väzenskej a justičnej stráže ako orgán zabezpečujúci

     výkon väzby a výko trestu.

 •  Charakteristika prostredia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

 •  Osobnostné kvalifikácie odsúdených.

 •  Zabezpečenie práv odsúdených.

 •  Vybrané oblasti penitenciárnej praxe napr. zaraďovanie odsúdených

     do práce, sociálna práca, režimová činnosť, disciplinárna právomoc a pod.

 •  Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými.

 •  Inštitút podmienečného prepustenia.

 •  Kontinuita penitenciárnej a postpenitenciárnej práce.

 •  Alternatívne tresty a možnosti ich realizácie v podmienkach Slovenska.

        Supervízor:

Mgr. Radoslav Škvrnda

email: radulo@gmail.com
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4.1.13 RÍMSKOPRÁVNA KLINIKA

V rámci Rímskoprávnej kliniky študenti vykonávajú analýzu zadania, ktoré dostanú na domá-

cu prípravu s aspoň týždňovým predstihom. Na spoločnom stretnutí prebieha diskusia o iden-

tifikovaných problémoch a navrhovaných riešeniach. Jednotlivé prípady, na ktorých tréning 

prebieha, sú novo konštruované spory zasadené do príslušnej antickej doby, ako aj autentické 

spory známe z historických právnych aj neprávnych prameňov. Okrem toho je pre študen-

tov atraktívna experimentálna aplikácia rímskeho práva a procesu na niektoré spoločenské 

a právne problémy dneška. Rímskoprávna klinika je kapacitne obmedzená, a to pre 10 štu-

dentov, pričom sa vyžaduje pravidelná príprava – domáca analýza prípadu, prípadne štúdium 

špeciálnej literatúry.

 V nadväznosti na stanovené ciele právnej kliniky si študenti zlepšia

 svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 •  Jurisdikcia a impérium.

 •  Civilné právo vs. prétorské právo.

 •  Procesná spôsobilosť.

 •  Štruktúra žalobnej formuly.

 •  Žaloby na ochranu vecných práv.

 •  Námietky a protinámietky.

Supervízor:

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Katedra rímskeho a cirkevného práva

email: matus.nemec@flaw.uniba.sk

Mgr. Peter Mach, PhD.

Katedra rímskeho a cirkevného práva

email: peter.mach@truni.sk
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4.1.14 KLINIKA RACIONÁLNEHO ROZHODOVANIA

Primárny cieľ Kliniky racionálneho rozhodovania vychádza z predpokladu, že po absolvovaní 

predmetu si študent osvojí základné teórie a modely racionálneho rozhodovania, termino-

logické inventárium, orientuje sa v problematike a dokáže identifikovať základné problémy 

a stratégie úspešného a efektívneho rozhodovania v spoločenskom a právnom prostredí 

(z pozície sudcu, advokáta či legislatívca), prípadne ovláda mechanizmy rozhodovania pri 

neúplných informáciách, riziku a neistote, ako i mechanizmy optimalizujúce decíznej straté-

gie. Klinika racionálneho rozhodovania je kapacitne obmedzená, a to pre 10 študentov.

 Vzhľadom na stanovený cieľ právnej kliniky si študent zlepší

 svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 •  Teória hier a problém rozhodovania

  (prečo sa dívať na právo cez prizmu th).

 •  Terminologické vyjasnenie

  (hra, voľba, stratégia, riziko, neurčitosť).

 •  Rozhodovanie s rizikom a neurčitosťou.

 •  Hry v normálnom (strategickom) tvare.

 •  Hry s opakovaním.

 •  Kooperatívne hry.

 •  Teória hier a ekonomické správanie.

 •  Paradoxy a anomálie.

 •  Th a teória sociálnej zmluvy – prečo existujú pravidlá.

 •  Th a morálka – načo existujú pravidlá.

 •  Rozhodovanie, sudcu, advokáta, legislatívca. 

 •  Evolučná th.

Supervízor:

Prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

email: demuthovci@yahoo.comk

|  3 7  |



4.1.15 PRÁVNA KLINIKA PRE OBČANOV MESTA TRNAVA

Právna klinika pre občanov mesta Trnava vznikla na základe spolupráce mesta Trnava a 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, za účelom vytvoriť platformu, na ktorej by 

existovala vzájomná pomoc medzi študentmi práva a občanmi mesta Trnava.

Cieľom kliniky je vytvoriť priestor na to, aby mohli študenti našej fakulty zdokonaľovať svoje 

odborné a analytické schopnosti, ústny i písomný prejav v oblasti práva a sprostredkovať 

občanom mesta Trnava, ktorí nastoľujú praktické právne problémy, základné informácie pre 

riešenie ich problému. V podstate si študenti skúšajú rolu “radcu”, kde môžu plne zúžitkovať 

svoje doposiaľ získané vedomosti. Právna klinika pre občanov mesta Trnava je kapacitne ob-

medzená, a to pre 10 študentov.

Táto klinika môže študentom poskytnúť najmä získavanie potrebných zručností, motivovať 

študentov a zlepšiť ich profesné zdokonaľovanie, viesť študentov k etike a zodpovednosti, 

prehĺbiť vzťah študentov s miestnou komunitou.

 V nadväznosti na vyššie uvedené ciele právnej kliniky, študent počas

 výučbového obdobia na stretnutiach s klientmi kliniky, získa praktické zručnosti

 v nasledujúcich oblastiach: 

 • Komunikačné zručnosti:

  študent sa naučí techniku kladenia otázok, navrhovania riešení, techniku  

  etickej a profesionálnej komunikácie,

 •  Vyhľadávacie zručnosti:

  na klinike sa prehlbuje práca s odbornými právnymi zdrojmi, či už v online  

  alebo v písanej podobe,

 •  Medziľudské a organizačné zručnosti:

  študent sa okrem iného naučí zorganizovať svoj čas, urobiť si harmono 

  gram vypracovania klientského prípadu, dohodnúť

  si stretnutia s klientom,
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 •  Poradenské zručnosti:

  študent si na základe svojich vedomostí ozrejmí ako správne navrhnúť  

  klientovi vhodné systematické riešenie daného právneho problému,

 •  Zručnosti v tvorbe právneho spisu:

  klinika dáva dôraz aj na osvojenie si správnej obsahovej a formálnej  

  stránky pri kreovaní právnych dokumentov.

Supervízor:

JUDr. Kristína Jurišová

Katedra trestného práva a kriminológie

email: jurisova.kristina@gmail.com

email: kristina.jurisova@tvu.sk
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4.1.16 KLINIKA PRÁVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Praktická výučba práva verejného obstarávania sa bude sústrediť na praktické prípady, 

na riešenie ktorých študenti získajú dostatočné teoretické informácie z právnej regulácie 

verejného obstarávania.

Oblasť práva verejného obstarávania patrí k dynamickým a praktickým oblastiam práva, 

ktorých znalosť je nevyhnutná tak pre právnikov pôsobiacich vo verejnej, ako aj v súkrom-

nej sfére. Vo verejnej sfére (štátna správa, politika) nie je možné sa vyhnúť právu verejného 

obstarávania, keďže akékoľvek nákupy tovarov, služieb, stavebných prác za verejné finan-

cie (až na niektoré výnimky) podliehajú prísne formalizovanému a komplikovanému postupu 

verejného obstarávania. Neznalosť (alebo len povrchná znalosť) práva verejného obstaráva-

nia spôsobuje finančné a strategické škody. Pokiaľ ide o právnikov pôsobiacich v súkromnej 

sfére, tu možno uviesť, že podiel verejného obstarávania napr. v EÚ predstavuje 16% na HDP 

EÚ. Navyše právo verejného obstarávania poskytuje priestor na rozvoj podnikania a získanie 

stabilných zákaziek.

Predpisy práva verejného obstarávania, ako aj jeho vnútornú logiku už dnes nemožno efek-

tívne vtesnať pod iné oblasti práva (len pod súťažné právo, správne právo, občianske prá-

vo či právo EÚ). Právo verejného obstarávania zasahuje množstvo právnych odvetí a vytvára 

samostatný celok - preto je možné hovoriť priamo o práve verejnéhoobstarávania. V tejto 

súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že práve právnik vďaka jeho komplexným 

znalostiam z rôznych oblastí práva, môže komplexne riešiť otázky týkajúce sa práva vere-

jného obstarávania.
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 Po absolvovaní Kliniky práva verejného obstarávania študent:

 •  porozumie systému a právnej regulácii práva verejného obstarávania (ter  

     mínom, postupom, najdôležitejším aspektom),

 •  nadobudne prehľad nevyhnutný pri aplikácií postupov verejného

    obstarávania z pohľadu viacerých zúčastnených subjektov (verejný obstará 

    vateľ/obstarávateľ, záujemca/uchádzač, správny orgán),

 •  nadobudne vedomosti na objektívne právnické hodnotenie množstva prak 

     tických problémov (vrátanie medializovaných „káuz“) a takto aj schopnosť

     zaujať vlastný odborný názor a argumentačne ho podoprieť,

 •  praktické skúsenosti z praxe.  

 

 

Supervízor:

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Člen Slovenskej advokátskej komory

e-mail: smid@maplefish.sk
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4.2 Právne kliniky II. 
(tradičné)



4.2.1 PRÁVNA KLINIKA PRE KOMUNITY

Cieľom Právnej kliniky pre komunity I. - IV. je získať praktické zručnosti potrebné pre prácu právni-

ka prostredníctvom učenia odsúdených v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a študentov 

stredných škôl. Študenti práva v rámci tohto predmetu (známym tiež pod názvom „Street Law“), 

vykonávajú prax učením základov právneho povedomia odsúdených v ústavoch na výkon trestu 

odňatia slobody a študentov na stredných školách. V duchu učíš iných – učíš seba, majú študenti 

práva možnosť už od druhého roku štúdia skúsiť praktickú stránku svojho budúceho povolania 

konfrontáciou svojich názorov a spôsobov učenia s cieľovými skupinami akými sú odsúdení/é a 

študenti stredných škôl. Právna klinika pre komunity je kapacitne obmedzená.

 

V priebehu semestra sa študenti práva na seminároch oboznamujú najmä s interaktívnymi 

spôsobmi učenia o práve, časť z nich začína učiť v ústave na výkon trestu odňatia slobody (Hrnčiar-

ovce nad Parnou, Nitra, Bratislava) a druhá časť začína učiť na stredných školách (Trnava, Pezinok, 

Bratislava). Študenti práva vedú hodiny o práve formou zážitkového učenia, napríklad hraním rolí, 

riešením rôznych prípadov, vedením diskusií, či simulovaním súdnych pojednávaní.

 Študent je po absolvovaní predmetu schopný:

 •  Samostatne a analyticky myslieť.

 •  Sprostredkovať vlastné poznatky z práva konkrétnym komunitám adresátom.

    ktorých právne vedomie je málokedy na úrovni odborníka.

 •  Metodicky a takticky spracovať odprednášané témy.

 •  Obrazne a prakticky myslieť.

 •  Vnímať súvislosti medzi jednotlivými právnymi oblasťam.

 •  Aplikovať v praxi osvojené teoretické poznatky vo vzťahu ku konkrétnemu  

    adresátovi.

 •  Prehĺbiť svoje základné vedomosti z uvedených tém tak, aby vedel promptne,

    adekvátne a kvalifikovane reagovať na rôzne modelové situácie;

    zlepšuje sa jeho komunikatívnosť a právna rétorika.

Supervízor:

JUDr. Eva Bernáthová

Katedra propedeutiky právnických predmetov

email: bernathovap@gmail.com
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4.2.2 KLINIKA AZYLOVÉHO PRÁVA I.

Primárnym cieľom právnej kliniky je zabezpečiť pre študentov priestor nielen pre získavanie 

teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností pod supervíziou právnikov a advokátov 

spolupracujúcich s Ligou za ľudské práva. V tomto kontexte sa študenti učia poskytovať 

právne poradenstvo žiadateľom o azyl a ďalším subjektom, pripravovať právne podania a 

rovnako získať kontakt s relevantným organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti.

 

Klinika azylového práva I. je povinne voliteľný študijný predmet, kapacitne obmedzený, na 

ktorý nadväzuje predmet “Klinika azylového práva II.”. Výučba predmetu je rozdelená na teo-

retickú časť a praktickú časť. Teoretická časť uskutočňovaná v rámci seminárov na PF TU sa 

týka týchto otázok: 

 

 Študent získa poznatky:

 •  Úvod do problematiky: medzinárodná ochrana, azylové právo, utečenecké právo.

 •  Medzinárodné organizácie poskytujúce pomoc utečencom, UNHCR.

 •  Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokol

    týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (I. časť):

    história utečeneckého práva, zahrňujúce články.

 •  Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokol

    týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (II. časť):

    zánikové a vylučujúce články, vybrané články.

 •  Azylové právo Európskej únie.

 •  Doplnková ochrana.

 •  Azylové konanie na Slovensku (I. časť): základné pojmy, konanie o azyl.

 •  zylové konanie na Slovensku (II. časť): druhy rozhodnutí, práva a povinnosti osôb

    s poskytnutou medzinárodnou ochranou.

 •  Dublinské konanie.

 •  Ochrana utečencov podľa judikatúry ESĽP a SD EÚ.
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Praktická časť výučby sa uskutočňuje v priestoroch občianskeho združenia Liga za ľudské 

práva v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou právnikov, pracujú s reálnymi klientmi (cudz-

inci, žiadatelia o azyl, osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou). Študenti navštívia aj 

relevantné štátne orgány, prípadne medzinárodné organizácie pôsobiace v tejto oblasti na 

Slovensku. Študenti majú možnosť zapojiť sa do simulovaného súdneho procesu zamer-

aného na azyl.

Supervízor:

JUDr. Zuzana Števulová

Liga za ľudské práva 

email: stevulova@hrl.sk



4.2.3 KLINIKA AZYLOVÉHO PRÁVA II.

Primárnym cieľom právnej kliniky je pokračovať v aktivitách nastavených v rámci Kliniky 

azylového práva I. a zabezpečiť tak pre študentov ďalší priestor nielen pre získavanie teo-

retických vedomostí, ale aj praktických zručností pod supervíziou právnikov a advokátov spo-

lupracujúcich s Ligou za ľudské práva v nadväzujúcich oblastiach medzinárodnej ochrany. 

Klinika je kapacitne obmedzená.

Klinika azylového práva II. je povinne voliteľný študijný predmet, ktorý nadväzuje na „Kliniku 

azylového práva I.“. Výučba predmetu je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Teo-

retická časť uskutočňovaná v rámci seminárov na PF TU sa týka týchto otázok:

 

 Teoretická časť uskutočňovaná v rámci seminárov na  PF TU

 sa týka týchto otázok:

 •  Správne súdnictvo.

 •  Úvod do problematiky cudzineckého práva.

 •  Podmienky vstupu cudzincov na územie EÚ.

 •  Prechodný pobyt.

 •  Trvalý pobyt.

 •  Tolerovaný pobyt.

 •  Administratívne vyhostenie.

 •  Prekážky administratívneho vyhostenia a princíp nonrefoulement.

 •  Zaistenie cudzincov.

 •  Ochrana utečencov podľa ESĽP a SD EÚ

Praktická časť výučby sa uskutočňuje v priestoroch občianskeho združenia Liga za ľudské 

práva v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou právnikov, pracujú s reálnymi klientmi. Štu-

denti navštívia aj relevantné štátne orgány, prípadne medzinárodné organizácie pôsobiace 

v tejto oblasti na Slovensku. Študenti majú možnosť zapojiť sa do simulovaného súdneho 

procesu zameraného na azyl.

Supervízor:

JUDr. Zuzana Števulová

Liga za ľudské práva 

email: stevulova@hrl.sk
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4.2.4 KLINIKA PRÁVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA EÚ

Cieľom Kliniky práva verejného obstarávania EÚ je rozvíjať schopnosti študentov vo vzťahu k 

príprave podkladov pre právne posúdenie veci, k vyhľadávaniu a analýze právnych predpisov 

a judikatúry, či rozvoja ich schopností vo vzťahu k právnej analýze sťažností pre porušenie 

práva EÚ. Supervízor právnej kliniky má rovnako záujem na tom, aby sa študenti oboznámili 

s otázkami advokátskej praxe v oblasti uplatňovania práva EÚ v oblasti práva verejného ob-

starávania EÚ.

Klinika práva verejného obstarávania EÚ bude realizovaná v blokoch podľa vzájomnej do-

hody medzi študentmi a vyučujúcimi.

Výučba predmetu je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Klinika práva verejného 

obstarávania EÚ je kapacitne obmedzená. 

 Úvodná teoretická časť výučby sa uskutočňuje na PF TU,

 študenti majú možnosť: 

 •  Pracovať s prameňmi práva EÚ, judikatúrou SD EÚ,

 •  Získať zručnosti pri vyhľadávaní legislatívy a judikatúry

     v elektronických databázach,

 •  Naučiť sa písať právne analýzy a získavanie informácií

    potrebných pre právne posúdenie prípadu.

Praktická časť výučby bude spočívať v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie SR so 

sídlom v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou vyučujúcich, budú spracovávať teoretické 

posudky zamerané na oboznámenie sa s rozhodovacou prácou Úradu a posúdenie prob-

lémov vyplývajúcich z implementácie práva EÚ v oblasti verejného obstarávania a aplikácie 

práva EÚ v konkrétnych prípadoch. Praktická časť bude prebiehať aj formou domáceho 

riešenia úloh a zadaní, vrátane tímovej práce.

Supervízor:

JUDr. Viliam Karas, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

email: karas@maplefish.sk
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4.2.5 KLINIKA SÚŤAŽNÉHO PRÁVA EÚ

Cieľom Kliniky súťažného práva EÚ je rozvíjať schopnosti študentov vo vzťahu k príprave 

podkladov pre právne posúdenie veci, k vyhľadávaniu a analýze právnych predpisov a ju-

dikatúry, či rozvoja ich schopností vo vzťahu k právnej analýze sťažností pre porušenie prá-

va EÚ. Supervízor právnej kliniky má rovnako záujem na tom, aby sa študenti oboznámili s 

otázkami advokátskej praxe v oblasti uplatňovania práva EÚ v oblasti súťažného práva na 

Slovensku.

Klinika súťažného práva EÚ bude realizovaná v blokoch podľa vzájomnej dohody medzi 

študentmi a vyučujúcimi a je kapacitne obmedzená. Výučba predmetu je rozdelená na teo-

retickú časť a praktickú časť.

 

 Úvodná teoretická časť výučby sa uskutočňuje na PF TU,

 študenti majú možnosť:

 •  pracovať s prameňmi práva EÚ, judikatúrou SD EÚ

 •  získať zručnosti pri vyhľadávaní legislatívy a judikatúry

    v elektronických databázach,

 •  naučiť sa písať právne analýzy a získať informácie

    potrebných pre právne posúdenie prípadu.

Supervízor:

JUDr. Viliam Karas, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

email: karas@maplefish.sk
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4.2.6 KLINIKA SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVA

Klinika spotrebiteľského práva má záujem na tom, aby si študent na základe riešenia reálnych 

prípadových štúdii osvojil v dnešnej dobe pomerne komplikovanú, avšak dôležitú právnu 

úpravu jednotlivých oblasti ochrany spotrebiteľa. Supervízor kliniky primárne ozrejmuje 

problematiku, ktorá sa dotýka každodenného života, ako napríklad ochrana spotrebiteľa pri 

predaji tovaru v obchode, lízingu a podobne. Klinika spotrebiteľského práva, je kapacitne ob-

medzená.

 Klinika spotrebiteľského práva je rozdelená do tematických seminárov,

 v ktorých si študent osvojí poznatky z nasledovných oblastí: 

 •  Identifikáciu a posúdenie neprijateľných zmluvných podmienok

    a nekalých obchodných praktík.

 •  Ochranu finančného spotrebiteľa – spotrebiteľský úver.

 •  Ochranu finančného spotrebiteľa – úver na bývanie.

 •  Ochranu finančného spotrebiteľa – lízing.

 •  Ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode.

 •  Ochranu spotrebiteľa pri nákupe na diaľku.

 •  Ochranu spotrebiteľa pri zmluve o obstaraní zájazdu.

 •  Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – záložné právo.

 •  Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – používanie a právna úprava zmeniek.

 •  Exekúcie vedené proti spotrebiteľom.

 •  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

 •  Mimosúdny výkon záložného práva.

Supervízor:

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: budjac.milan@gmail.com
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4.2.7 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
PRÁVNA KLINIKA RODINNÉHO PRÁVA

Centrum právnej pomoci – právna klinika rodinného práva je povinne voliteľný predmet, ktorý 

umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte Tr-

navskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou priamo na pracovisku Centra 

právnej pomoci, a to v oblasti rodinného práva. Táto klinika je kapacitne obmedzená.

 

Študent po absolvovaní predmetu získa porozumenie a orientáciu, ako aj praktické skúse-

nosti v procese aplikácie práva, a to v priestore pôsobnosti Centra právnej pomoci v oblasti 

rodinného práva. Poverený pracovník Centra právnej pomoci vyberie konkrétne spisy klientov 

a z nich vytvorí zadania pre študenta.

 Študent má možnosť nadobudnúť

 základné právnické zručnosti, ako napr.:

 •  Interpretovať a reagovať na zložité problémy v oblasti rodinného práva,

    a to v priestore pôsobnosti Centra právnej pomoci v oblasti rodinného práva.

 •  Identifikovať a pochopiť kľúčové pojmy v hmotnom práve, právnej teórii

    a procesnom postupe v domácich a medzinárodných právnych súvislostiach.

 •  Aplikovať vedomosti z profesijnej etiky na zastupovanie klientov, súdnu a inú  

    právnu prax.

 •  Aplikovať komunikačné zručnosti, vrátane efektívneho počúvania a   

    kritického čítania, tvorby odôvodnených písomných a ústnych prejavov.

 •  Viesť, organizovať a uskutočniť právne posúdenie ako aj zostaviť

    potrebné právne  dokumenty, aby bolo možné zodpovedajúcim

    spôsobom rieši vzniknutý problém.

 •  Prejaviť profesionálny úsudok a profesionalitu prostredníctvom rokovaní v súlade

    s hodnotami a normami právnej profesie.

Supervízor:

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., (Tübingen)

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: robert.dobrovodsky@yahoo.de
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4.2.8 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
PRÁVNA KLINIKA PRACOVNÉHO PRÁVA

Centrum právnej pomoci – právna klinika pracovného práva je povinne voliteľný predmet, 

ktorý umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte 

Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou priamo na pracovisku Centra 

právnej pomoci, a to v oblasti pracovného práva. Táto klinika je kapacitne obmedzená.

Študent po absolvovaní predmetu získa porozumenie a orientáciu, ako aj praktické skúseno-

sti v procese aplikácie práva, a to v priestore pôsobnosti Centra právnej pomoci v oblasti pra-

covného práva. Poverený pracovník Centra právnej pomoci vyberie konkrétne spisy klientov a 

z nich vytvorí zadania pre študenta.

 Študent má možnosť nadobudnúť

 základné právnické zručnosti, ako napr.:

 •  Vypracovanie právnej analýzy

 •  Formulovanie právnej argumentácie

 •  Vypracovanie podaní.

Supervízor:

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

email: aolsovska@gmail.com
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4.2.9 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
PRÁVNA KLINIKA OBČIANSKEHO PRÁVA

Centrum právnej pomoci – právna klinika občianskeho práva je povinne voliteľný predmet, 

ktorý umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte 

Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou priamo na pracovisku Centra 

právnej pomoci, a to v oblasti občianskeho práva. Táto klinika je kapacitne obmedzená.

Študent po absolvovaní predmetu získa porozumenie a orientáciu, ako aj praktické skúse-

nosti v procese aplikácie práva, a to v priestore pôsobnosti Centra právnej pomoci v oblasti 

občianskeho práva. Poverený pracovník Centra právnej pomoci vyberie konkrétne spisy klien-

tov a z nich vytvorí zadania pre študenta.

 Študent má možnosť nadobudnúť

 základné právnické zručnosti, ako napr.:

 •  Interpretovať a reagovať na zložité problémy v oblasti rodinného práva,

     a to v priestore pôsobnosti Centra právnej pomoci v oblasti rodinného práva.

 •  Identifikovať a pochopiť kľúčové pojmy v hmotnom práve, právnej teórii a proces 

     nom postupe v domácich a medzinárodných právnych súvislostiach.

 •  Aplikovať vedomosti z profesijnej etiky na zastupovanie klientov, súdnu a inú  

    právnu prax. Aplikovať komunikačné zručnosti, vrátane efektívneho počúvania

    a kritického čítania, tvorby odôvodnených písomných a ústnych prejavov.

 •  Viesť, organizovať a uskutočniť právne posúdenie ako aj zostaviť

    potrebné právne dokumenty, aby bolo možné zodpovedajúcim

    spôsobom rieši vzniknutý problém.

 •  Prejaviť profesionálny úsudok a profesionalitu prostredníctvom rokovaní

 v súlade s hodnotami a normami právnej profesie.

Supervízor:

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva

email: marianna.novotna@gmail.com
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