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TROJROČNÉ  VZDELÁVACIE  PROGRAMY: 

Jazyky – začiatočník  
Počet študentov minimálne 10, maximálne 15 
Počas kurzu anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka sa poslucháč naučí porozumieť, hovoriť, 
písať a čítať v cudzom jazyku tak, aby sa dokázal jednoduchým spôsobom dorozumieť v bežných 
situáciách v krajinách, v ktorých sa daným jazykom hovorí. 
 
Anglický jazyk – začiatočník II.  
Pokračovanie programu pre absolventov odboru anglický jazyk – začiatočník. 

Jazyky - mierne pokročilý  
Počet študentov minimálne 10, maximálne 15 
V kurze anglického, nemeckého francúzskeho jazyka pre mierne pokročilých sa poslucháči 
zdokonalia vo všetkých jazykových zručnostiach (čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie) a 
nadobudnú tak schopnosť aktívnej komunikácie v bežných situáciách s hovoriacimi v danom jazyku, 
resp. budú schopní porozumieť písanému textu, či používať daný jazyk v písomnom prejave. 

Etika 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 35 
Program prednášok odboru etika na FF TU pre ETV pozostáva z otvorenia perspektívy etiky a 
antropológie k aplikovanej etike a pomáhajúcim profesiám. Etika dnes je viac významná než 
inokedy, o čom hovoria morálne dilemy a etické výzvy súčasnej trans-modernej spoločnosti. Z 
antropologického fundamentu kurz etického myslenia otvára otázky bioetiky, lekárskej etiky, 
tanatológie, environmentálnej a komparatívnej etiky a politiky, etiky médií a profesijných kódexov, 
etiky rodiny, vzťahu etiky a ekonómie, etiky a sociológie, etiky a religionistiky, etiky sociálnej 
práce, voľného času, machine ethics, etc. 
 
Psychológia 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 35 
Psychológia, veda študujúca vnútorné prežívanie a správania človeka,  je chápaná ako pomáhajúca 
profesia, smerujúca k zlepšovaniu kvality a zmysluplnosti života človeka, zdôrazňujúca úctu k 
životu a rešpektujúca a oceňujúca hodnotu každého človeka. Preto sa popri všeobecných teóriách 
z oblasti psychológie všeobecnej, vývinovej, sociálnej a psychológie osobnosti, prihliada v tomto 
vzdelávacom programe na psychologické teórie a metódy, ktoré berú do úvahy a rozvíjajú aj 
duchovnú dimenziu človeka.  
 

DVOJROČNÉ  VZDELÁVACIE  PROGRAMY: 

Latinský jazyk a kultúra 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 35 
Štúdium sa zameriava na získavanie vedomostí z latinského jazyka a antických literatúr, mytológie a 
kultúry a na zachytenie poznatkov o starovekých dejinách a civilizácii. Prednášky sa okrem toho 
venujú dedičstvu antiky v európskej kultúre, osobitne s prihliadnutím na odraz antiky v ďalších 
dejinných etapách v slovenskej kultúre. Absolvent je schopný preložiť jednoduchý latinský text, 
získa teoretické i praktické vedomosti o antickej vzdelanosti v širších interdisciplinárnych 
súvislostiach a má možnosť absolvovať odborné exkurzie.  
 



Metamorfózy antického myslenia a kultúry 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 35 
Bohatstvo antického sveta nachádzame nielen v literatúrach staroveku, antickej filozofii, kultúre 
či každodennom myslení, ale aj v neskorších historických obdobiach, ktoré z antiky priamo 
vychádzajú alebo sa k nej prostredníctvom literatúry, filozofie, umenia či architektúry vracajú a 
rozvíjajú jej podstatné idey. Antický myšlienkový svet mal a má dosiaľ významný dosah v živote 
človeka, pričom často nemusí byť vnímateľný na prvý pohľad. S premenami antiky sa vo viacerých 
oblastiach ľudského života stretávame denne. Prednášky kurzu budú zamerané na zrkadlenie 
antického myslenia a kultúry v rôznych historických obdobiach. Prednášajúci na premeny antiky 
upriamia svoju pozornosť vo viacerých rovinách (literatúra, filozofia, umenie, právo, archeológia, 
architektúra, divadlo a i.) so snahou poukázať na paralely s antickým prostredím. 
 
Dobrovoľníctvo v komunite 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 35 
Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť študentov na kvalifikovaný výkon koordinátora alebo 
manažéra dobrovoľníckej práce na úrovni mimovládnych organizácií, verejných organizácií alebo 
organizácií miestnej samosprávy konkrétnej komunity.  
 

JEDNOROČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

Archeológia, dejiny a umenie v Trnave 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 35 
Vzdelávací program bude sumarizovať hlavné témy a časové míľniky v dejinách Trnavy z hľadiska 
jej histórie, archeologických pamiatok, objektov dejín lokálneho výtvarného umenia a architektúry, 
chronologicky podané od najstarších čias do súčasnosti. Študentom budú predstavené 
najvýznamnejšie archeologické nálezy, excelentné sakrálne pamiatky, technicko-historické stavby, 
ako miestne príklady vyrovnávania sa s európskymi a svetovými slohmi a trendmi v maliarstve, 
sochárstve i architektúre až do polovice 20. storočia. Predmetom záujmu bude aj tunajšie 
účinkovanie náboženských rádov, meštianskej spoločnosti, cirkevných prelátov aj šľachty. 
Pozornosť bude venovaná aj obdobiu slovenského národného obrodenia, v ktorom mesto Trnava a 
jeho intelektuáli zohrali nezastupiteľnú úlohu v slovenských dejinách. A v neposlednom budú 
študentom predstavené aj dejiny historickej Trnavskej univerzity (1635-1777), podmienky jej 
vzniku, pôsobenie, fakulty a jej význam pre dejiny v stredoeurópskom kontexte.   
 
Dejiny práva na území SR 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Jednoročný kurz ponúka prehľad najdiskutovanejších problémov z dejín štátu a práva na území 
Slovenska od čias Veľkej Moravy až do súčasnosti. Pedagógovia z Katedry dejín práva Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na základe svojich dlhoročných pedagogických skúseností 
a vlastnej vedeckej a odbornej tvorby identifikovali 14 tém, ktoré ponúkajú vo forme 
dvojsemestrálneho kurzu Dejín práva na území Slovenska. Prvý semester je zameraný najmä na 
uhorské dejiny štátu a práva do prelomu 19. a 20. storočia, počnúc predštátnymi a prvými štátnymi 
útvarmi na našom území (Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava) a následne so 
zameraním na ranofeudálny a feudálny uhorský štát a právo do druhej polovice 19. storočia. 
Provokatívne témy ako sú „Starí Slováci“, právne postavenie uhorskej šľachty, zemianstva a 
meštianstva, či proces s Alžbetou Báthoryovou a Jurajom Jánošíkom, alebo dejiny samotnej 
trnavskej univerzity sú zárukou bohatých diskusií na každom zo stretnutí. Druhý semester začína 
tam, kde prvý semester skončil, teda vznikom občianskeho (buržoázneho, kapitalistického) štátu 
v Uhorsku a pokračuje rozpadom Uhorska a striedaním štátnych útvarov, režimov, ústav a právnych 
predpisov na našom zemí v turbulentnom 20. storočí, vrcholiac v dnešnej Slovenskej republike a jej 
právnom poriadku. Vyučujúci sa pritom opäť zamerajú na spoločensky najzávažnejšie témy – vzťah 
politických ideológií a práva, význam vojnového slovenského štátu, protižidovské zákonodarstvo, 
otázky povojnových retribučných procesov, konfiškácií, znárodňovaní, ale i privatizácie a obnovy 
liberálnej demokracie a kapitalizmu na našom území po roku 1989. Opakujúce sa chyby minulosti, 
ale i možnosti poučenia všetkých generácií ponúkajú opäť priestor pre plodné výmeny názorov.      



 
Ochrana práv jednotlivca v medzinárodnom a európskom práve 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Okruh tém v kontexte ochrany práv jednotlivca podľa noriem medzinárodného práva 
verejného zahŕňa primárne pohľad na vývoj a súčasnú podobu medzinárodnoprávnej ochrany 
ľudských práv na univerzálnej úrovni v rámci Organizácie Spojených národov a k nej pridružených 
medzinárodných organizácií  ako aj na regionálnej úrovni v rámci Rady Európy, Európskej únie, 
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Africkej únie, Organizácie amerických štátov a 
iných regionálnych medzinárodných organizácií. Prehľad tém z oblasti ochrany práv jednotlivca 
podľa noriem medzinárodného práva verejného dopĺňajú pohľady na niektoré špecializované 
problematiky ako sú ľudské práva druhej generácie (sociálne práva) alebo vybrané ľudské práva 
tretej generácie (právo národov na sebaurčenie či ľudské environmentálne práva).    
Okruh tém z práva Európskej únie sa venuje ochrane ľudských práv v práve Európskej únie, ktorá 
dnes disponuje vlastným katalógom ochrany ľudských práv, ktorým je Charta základných práv EÚ. 
Poukazuje na postavenie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku 
ktorému má EÚ pristúpiť. Súčasťou ochrany ľudských práv je komplexná právna úprava rovnakého 
zaobchádzania, ktorá požaduje zákaz diskriminácie z vymedzených dôvodov.  Ďalší okruh z oblasti 
práva EÚ sa týka aktuálnej problematike práva na ochranu osobných údajov, najmä v kontexte 
prijatia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré prináša nový, najmä 
harmonizovaný, pohľad na ochranu osobných údajov v členských štátoch EÚ.  
 
Pozemkové právo 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Jednoročný špecializovaný kurz ponúka širokú a zaujímavú škálu prednášok týkajúcich sa 
pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike. Členovia Katedry občianskeho a obchodného 
práva PrF TU a Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva PrF TU na 
základe svojich pedagogických a praktických skúseností ponúkajú 14 tém týkajúcich sa 
pozemkového práva, a to od základných otázok spojených s vlastníctvom cez katastrálne konania, 
konania podľa stavebného poriadku, reštitúcie až po ochranu prírody a krajiny, výkon práva 
poľovníctva či usporiadanie vlastníctva pod stavbami (napr. cestami) obcí a VÚC. Program je 
orientovaný prakticky tak, aby istým spôsobom usmernil, resp. pomohol jeho poslucháčom 
(účastníkom), ktorí majú aj často osobnú skúsenosť s otázkami spojenými s pozemkovým 
vlastníctvom. 
 
Dedičské a rodinné právo 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Tento praktický zameraný špecializovaný kurz Univerzity tretieho veku sa v zimnom semestri 
venuje témam z oblasti rodinného práva a v letnom semestri dedeniu.  
Poslucháči sa v rámci otázok spojených s rodinným právom zoznámia s obsahom bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, jeho modifikáciami či prípadným zrušením za trvania manželstva, ako aj 
jeho vysporiadaním po zániku manželstva. Pedagógovia ponúknu pohľad na inštitút manželstva, 
resp. pohľad na rodinu v Slovenskej republike a porovnajú ho s vývojom a nahliadaním na rodinu 
v iných krajinách. Poslucháči sa ďalej oboznámia aj s druhmi vyživovacích povinností 
a predpokladmi ich uplatnenia. Obsahom kurzu bude aj oboznámenie sa s úpravou práv a povinností 
k deťom po rozvode, možnosťami tejto úpravy vrátane možnosti styku dieťaťa s inou blízkou 
osobou ako rodičom. Veľmi výrazným a častým fenoménom je vyskytujúce sa násilie v rodinách, 
poslucháči sa v rámci tohto kurzu naučia, ako toto násilie riešiť a zabrániť mu. 
Poslucháči sa oboznámia so základnými inštitútmi dedičského práva, získajú prehľad o osude 
majetku zomrelého (poručiteľa). V rámci kurzu nadobudnú aj základnú orientáciu v dedení zo 
zákona, zo závetu a riešením konkrétnych prípadov dedičského práva si budú nadobudnuté 
vedomosti môcť samostatne precvičiť. Program taktiež reflektuje na oboznámenie sa účastníkov 
s činnosťou notára ako súdu prvej inštancie v konaní o dedičstve, so získaním základného prehľadu 
aj s prácou, ako sú listy vlastníctva, pozemkovoknižné vložky a inými podkladmi, ktoré vytvárajú 
majetkový substrát súvisiaci s dedičským konaním. Súčasťou vzdelávacieho procesu bude aj 
možnosť diskusie s notárom, ktorá sa týka dedičského práva a dedičskej agendy.  
 



Sociálne a medicínske právo 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Jednoročný kurz ponúka prehľad nosných tém z oblasti pracovného, sociálneho a medicínskeho 
práva. Pedagógovia budú poslucháčom prednášať jednotlivé témy tak, že zimný semester bude 
nosne zameraný na pracovnoprávne témy (rozdiel medzi závislou prácou a podnikaním, pracovný 
pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kolektívne pracovné právo a i.), 
letný semester bude orientovaný na právo sociálneho zabezpečenia s plynulým prechodom do 
oblasti medicínskeho práva, pričom dôraz sa bude klásť tak na verejnoprávne, ako aj 
súkromnoprávne aspekty medicínskeho práva.  
Z pracovného práva bude predmetom prednášok výklad zrodu pracovnoprávnej úpravy, jej 
prameňov v európskom a medzinárodnom kontexte, ako aj objasnenie základného pojmu, ktorým je 
závislá práva. Súčasne bude venovaná pozornosť aktuálnym a praktickým témam, ako je skončenie 
pracovného pomeru, problematika šikanovania zamestnancov či kolektívneho vyjednávania. 
Prednášky z právneho odvetvia práva sociálneho zabezpečenia sú orientované na sprostredkovanie 
poznatkov o odvodovej participácii ekonomicky aktívnych osôb (vrátane poberateľov 
dôchodkových dávok) s osobitným zameraním na dôchodkové poistenie. Na poznatky o regulácii 
aktívnej účasti v poistných systémoch (osobitne dôchodkového poistenia)  nadväzujú poznatky o 
dávkových vzťahoch (budúcich) poberateľov dôchodkových dávok a o trojpilierovom systéme. 
Súčasne bude predmetom prednášok aj problematika verejného zdravotného poistenia. 
Na prednáškach z verejnoprávnej časti medicínskeho práva sa poslucháči na konkrétnych príkladoch 
z praxe oboznámia s aktuálnymi výzvami medicínskeho práva a bioetiky v kontexte reality 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Dôraz sa bude klásť na povinnosti  
lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na akú 
liečbu má pacient právo, akú liečbu mu zdravotná poisťovňa uhradí a podobne. Na prednáškach 
o súkromnoprávnych častiach medicínskeho práva sa poslucháčom priblížia základné predpoklady 
zodpovednosti lekárov, zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych zariadení za spôsobenú škodu 
a tiež problém náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých. 
 
Správne a trestné právo 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Jednoročný kurz zabezpečí získanie prehľadu v najzásadnejších otázkach vyskytujúcich sa v oblasti 
správneho práva a trestného práva. Pozornosť bude venovaná predostreniu a vysvetleniu takých 
otázok, ktoré sú v súčasnosti pomerne často predmetom diskusií tak v rámci laickej ako aj odbornej 
verejnosti, pričom osobitný dôraz bude v tomto ohľade kladený na aktuálne dianie v Slovenskej 
republike. Načrtnuté problémy budú vysvetlené zrozumiteľnou formou a to aj prostredníctvom 
poukazu na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Študent získa vedomosti, na podklade ktorých bude možné porozumieť dôvodom vzniku problémov 
vyskytujúcim sa v rámci správneho a osobitne trestného konania, a rovnako tiež vedomosti 
o možných spôsoboch ich riešenia. 

 
Základy teórie práva a ústavného práva 
Počet študentov minimálne 18 maximálne 35 
Jednotlivé témy kurzu sú navrhnuté tak, aby absolventom ponúkli orientáciu v základných otázkach 
teórie štátu a práva s dôrazom na osvojenie si terminológie potrebnej pre uchopenie problematiky 
legitimity a štruktúry štátnej moci ako aj tvorby, aplikácie a výkladu práva a tiež orientáciu 
v základných otázkach slovenského ústavného práva s dôrazom na kľúčové aspekty inštitucionálnej 
architektúry Slovenskej republiky ako aj ústavnej ochrany ľudských práv. 

 
Základy práce s PC 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 12 
Vzdelávací program je určený pre záujemcov, ktorí doteraz s PC nepracovali. Poslucháči sa naučia 
písať text na klávesnici, pracovať s myšou, vyhľadať si informácie na Internete, napísať si 
jednoduchý text v programe Word, zoznámia sa s obrázkovým programom Skicár a naučia sa 
ukladať si vlastné súbory na pamäťové zariadenia. 
 



Práca s PC – Základy Wordu 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 12 
Vzdelávací program je určený pre záujemcov, ktorí chcú zvládnuť základy práce s Microsoft Word. 
Predpokladá sa, že poslucháči už bez problémov ovládajú písanie na klávesnici a ovládanie 
počítača myšou. Poslucháči sa naučia formátovať text, vkladať do neho tabuľky a obrázky 
(prípadne iné objekty), používať štýly. Časť výučby je venovaná prepojeniu Wordu a Internetu a  
ďalšia časť sa venuje aj základom práce s operačným systémom (vytvorenie priečinkov, ukladanie 
súborov, kopírovanie, presúvanie a mazanie súborov, práca s USB kľúčom). 
 
Práca s PC – základy Excelu, integrácia Wordu a Excelu 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 12 
Vzdelávací program je určený pre záujemcov, ktorí chcú zvládnuť základy práce s Microsoft Excel. 
Predpokladá sa, že poslucháči už bez problémov ovládajú písanie na klávesnici a ovládanie 
počítača myšou. Poslucháči sa naučia zadávať jednoduché vzorce, používať relatívne a absolútne 
adresy, jednoduché funkcie, vnárať funkcie, vytvárať grafy, filtrovať údaje a používať kontingenčné 
tabuľky. Časť výučby je venovaná prepojeniu Wordu, Excelu a Internetu. 
 
Práca s PC – základy práce s obrázkami a fotografiami 
Počet študentov minimálne 10 maximálne 12 
Vzdelávací program je určený pre záujemcov, ktorí chcú zvládnuť základy práce s obrázkami 
a fotografiami. Predpokladá sa, že poslucháči už bez problémov ovládajú písanie na klávesnici 
a ovládanie počítača myšou. Úprava obrázkov a fotografií bude prebiehať v programoch Paint 
a GIMP. Uchádzači sa naučia preniesť fotografie z digitálneho fotoaparátu a USB kľúča do počítača, 
robiť výrezy z fotografií, vytvoriť si fotoknihu, jednoduché úpravy fotografií (zmena veľkosti, 
zmena perspektívy, otáčanie, zmena veľkosti časti fotografie, odstránenie červených očí, odstránenie 
vád pleti a podobne). V programe GIMP sa naučia pracovať s viacerými vrstvami a jednoduché 
fotomontáže. 
 


