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ÚVOD
Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) Vedenie Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „fakulta“) predkladá Vedeckej rade
Právnickej fakulty (ďalej len „vedecká rada“) Správu Trnavskej univerzity v Trnave,
Právnickej fakulty o hodnotení úrovne v oblasti vedy za rok 2014 (ďalej len „správa“).
Komplexná správa, ktorá sa v zmysle zákona

predkladá raz za rok, poskytuje

vedeckej rade predovšetkým príležitosť zhodnotiť vývoj vedecko-výskumnej činnosti,
zvyšovanie vedeckého profilu fakulty a medzinárodný význam dosiahnutých výsledkov.
Správa odráža progresívne smerovanie fakulty. Poskytuje dostatok možností posúdiť
všetky relevantné úspechy za predchádzajúci rok a súčasne dáva priestor pre zamyslenie sa
nad existujúcimi rezervami fakulty v tejto oblasti. Obsahuje všetky oblasti vedeckej činnosti
fakulty, doktorandské štúdium a jeho konkrétne výsledky, uskutočnené habilitačné konania,
riešenie

vedeckých

výskumných

organizovanie vedeckých konferencií

projektov

na

a odborných

medzinárodnej

a domácej

úrovni,

podujatí a aktívnu účasť na nich.

V správe sa prezentuje aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce, publikačná a edičná
činnosť fakulty spolu s edičným plánom na rok 2014. Správa obsahuje relevantné informácie
o činnosti knižnice fakulty, ktorá je koncipovaná vzhľadom na svoje poslanie ako akademická
knižnica. Prílohami správy sú aj kvantitatívne vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej
a odbornej činnosti učiteľov, doktorandov dennej formy štúdia a výskumných pracovníkov
fakulty s dôrazom na publikácie monografického a učebnicového charakteru, ako aj na
vedecké štúdie a články, počet ohlasov na publikované práce a ocenenia predstaviteľov
akademickej obce fakulty.
Tak ako po predchádzajúce roky, aj v roku 2014 vedeckovýskumná činnosť patrila
k prioritným aktivitám činnosti fakulty a k najvýznamnejším kritériám hodnotenia jej kvality.
Fakulta za rok 2014 vykazuje v súhrne celkom 74,50 vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov. S ohľadom na rozsah pracovného úväzku a dĺžku ich pôsobenia na
fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 66,86.
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
V roku 2014 fakulta pokračovala v doterajšom úsilí rozvíjať doktorandské štúdium
v akreditovaných študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Pracovné právo
a Trestné právo.
V roku 2014 študovalo na fakulte 17 doktorandov v dennej forme štúdia a 68
doktorandov v externej forme štúdia, spolu 85 doktorandov.
V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 sa zaznamenal mierny pokles počtu
doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Študenti doktorandského štúdia
118

111

100

97
84

85

78

64
44

68

V dennej forme štúdia
V externej forme štúdia

36

34

2222

2009

85

2010

2011

26

2012

Spolu

19

17

2013

2014

Vyššie uvedený prehľad dokumentuje rozvoj doktorandského štúdia v dennej a
externej forme za posledných šesť rokov.

Záujem o doktorandské štúdium na fakulte je každý rok podstatne vyšší ako možnosti
fakulty vzhľadom na celkový počet garantov a školiteľov ako aj vzhľadom na zmenu
financovania doktorandského štúdia, ktorú uskutočňuje fakulta. Do roku 2014 vedecká rada
fakulty schválila 66 školiteľov.
Doktorandský študijný program je založený na kreditovom systéme s dĺžkou trvania
tri roky v dennej aj externej forme štúdia. Obsah študijného programu je veľmi inšpiratívny
a flexibilný.
Starostlivosť fakulty o

doktorandov v dennej a externej

forme štúdia

ako aj o

interných asistentov sa prejavuje v rôznych smeroch. Predovšetkým samotná fakulta popri
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veľmi ambicióznom študijnom programe pre doktorandské štúdium stimuluje vedecký rast
mladých vedeckých pracovníkov zapojených do doktorandského štúdia osobitnými a doteraz
neštandardnými právnymi formami. Fakulte sa podarilo presmerovať vedeckú prácu
doktorandov od zborníkov smerom na recenzované vedecké časopisy. Školitelia cieľavedome
a vytrvalo

usmerňovali

doktorandov

na

uverejňovanie

výsledkov

vedeckej

práce

v recenzovaných časopisoch najvyššej vedeckej úrovne v Slovenskej republike (Právny
obzor), v Českej republike (Právník) ako aj v zahraničí. Fakulta pripravila stimulačný
program pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov, zameraný na
zvýšenie publikovania vedeckých článkov v Právnom obzore. Zastúpenie publikovaných
vedeckých štúdií a článkov pedagógov fakulty vrátane doktorandov v dennej forme štúdia
v recenzovaných časopisoch je veľmi významné.
Z výberu najdôležitejších publikovaných vedeckých prác sa v roku 2014 doktorandi
dennej formy štúdia autorsky podieľali na publikovaní dvoch vedeckých monografií
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, na jednej kapitole vo vedeckej monografii
vydanej

v zahraničnom

vydavateľstve

a na

dvoch

vedeckých

prácach

vydaných

v zahraničných nekarentovaných časopisoch. V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 nastal
nárast v počte publikovaných vedeckých prác uverejnených v domácich nekarentovaných
časopisoch a pokles v počte publikovaných prác uverejnených v zahraničných nekarentových
časopisoch.
Prehľad najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov v dennej forme
štúdia v roku 2014:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
KUTIŠ Robert:
Digital rights management systems versus users' privacy / Robert Kutiš; [review: Ivan
Škorvánek, S. Fennell]. - [1st ed.]. - Oisterwijk : Wolf legal publishers, 2014. - 69 p. - ISBN
978-94-6240-186-0
SISKOVIČ Štefan (autorský podiel 12%)
Peter Mosný(13%), Ján Drgo(10%), Vladimír Kindl, Jan Kuklík, Miriam Laclavíková(21%),
Štefan Siskovič (12%), Adriana Švecová(15%), Ladislav Vojáček, Peter Vyšný(10%):
Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia = Legalhistorical reality of social
doctrine in 20th century. - 2. rozšír. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 332 s. - ISBN 978-83-7490-742-2.. ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
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ZMIJ Matej:
Uznanie štátu z hľadiska právomocí Európskej únie : časť 5.1 / Matej Zmij.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 311-326, [1,25AH].
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SISKOVIČ Štefan (autorský podiel 70%)
Štefan Siskovič (70%), Katarína Siskovičová: Sme sofisti či platonisti? = Are we sophist
or platonists?:konflikt medzi univerzálnou hierarchiou princípov a autoritatívnym
rozhodovaním sudcov na príklade analýzy historického vývoja inštitútu notárskej
zápisnice.
In: : Právník. - ISSN 0231-6625. - Roč. 153, č. 5 (2014), s. 380-395 + s. 430.
MÉSZÁROS Peter (autorský podiel 50%)
Peter Kotira, Peter Mészáros (50%): Migration programmes - a new way to solve
problems with brain drain from poorer countries?
In: : The Lawyer quarterly. - ISSN 1805-840X. - online; Vol. 4, no 3 (2014), s. 227-239.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
REPKOVÁ Eva: Abort a infanticídium v novovekom uhorskom trestnom práve =
Abortion and infanticide in the modern Hungarian criminal law.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 1 (2014), s. 147-173.
KRIPPEL Mikuláš: Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom
vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru =
Current changes in social insurance related to status of persons, who carry aout work
under agreements on work performed outside employment relationship in social
insurance.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č.
6 (2014), s. 621-638.
ZEMAN Štefan: Aplikácia peňažného trestu v Slovenskej a Českej republike 1. časť. =
Application of financial penalty in the Slovak Republic and Czech Republic. 1st part.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 5 (2014), s. 10-19.
ZEMAN Štefan: Aplikácia peňažného trestu v Slovenskej a Českej republike. 2. časť =
Application of financial penalty in the Slovak Republic and Czech Republic. 2nd part.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 6 (2014), s. 15-24.
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ČECHMÁNEK Kristián: Boj za právo a slobodu.
In: Legal point. - ISSN 1338-6824. - Roč. 01/2014, s. 44-50.
PROCHÁZKOVÁ Katarína: Diskriminácia na základe veku v slovenskom Zákonníku
Práce? = Age discrimination in the Slovak Labour Code? Perspective of the EU legislation
and case law of the Court of Justice of the European Union : pohľad z perspektívy legislatívy
Európskej únie a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 7-8 (2014), s. 39-44.
GREGUŠOVÁ Andrea: K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických
osôb v podmienkach Slovenskej republiky = Current issues of criminal liability of legal
entities in the Slovak Republic.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 3 (2014), s. 124-143.
KUTIŠ Robert: Liability of internet services providers for defamatory statements made
by third persons - current status in the Slovak Republic.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 81-87.
REPKOVÁ Eva: Nábožensko-etický pohľad judaizmu a islamu na problematiku
abortov = Religio-ethical view of judaism and islam on the issue of abortion.
In: Človek a spoločnosť [elektronický prameň] = Individual and society : internetový časopis
pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. - ISSN 1335-3608. Online; Roč. 17, č. 2 (2014), s. 42-55.
PAGÁČOVÁ Viktória: Obnova konania na základe rozhodnutia Ústavného súdu
Slovenskej republiky o "neústavnosti asperačnej zásady" = Retrial on the basis of the
judgement of the Constitutional Court of the Slovak Republic on the "unconstitutionality of
the Principle of asperatio".
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 6 (2014), s. 31-38.
MÉSZÁROS Peter (34%) - Kotira Peter - Čapkovičová Alexandra: Problematika
uplatňovania predkupného práva pri bezodplatných prevodoch s reflexiou na slovenskú
a českú judikatúru = Issues of application of pre-emption right in transfers without payment
with reflection to the Slovak and Czech case law.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 1 (2014), s. 5867.
ČECHMÁNEK Kristián: Úvaha o dobrej viere a jej aplikácii v obchodnoprávnych
vzťahoch.
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In: Legal point : právne problémy riešené budúcimi právnikmi. - ISSN 1339-0104. - Roč.
02/2013, s. 15-20.
REPKOVÁ Eva: Vývoj problematiky abortu v učení Katolíckej cirkvi = The history of
abortion in the teaching of the Catholic Church.
In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 45-63.
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
VOJTKO Jakub: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch : výber z judikatúry
SDEÚ pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ (1.5.2004 - 1.5.2014). [recenzenti:
Helena Barancová, Viktor Križan]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint 2, 2014. - 386 s. (Juristika) - ISBN 978-80-89710-03-4

1.1. ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV FAKULTY
Fakulta zaviedla tradíciu veľmi precízne pripravovaného každoročného hodnotenia
doktorandov, na ktorom sa zúčastňujú nielen všetci doktorandi príslušných študijných
programov,

ale

aj

ich

školitelia

a príslušní

garanti

študijných

programov.

Ide

o inštitucionalizované stretnutie, ktoré sa uskutočňuje každoročne a ktoré má okrem iného za
cieľ najmä objektívne zistiť doterajšie výsledky vedeckej činnosti doktoranda a porovnať ich
s výsledkami iných doktorandov príslušných študijných programov.
Každoročné spoločné hodnotenie doktorandov za prítomnosti školiteľov a garantov
príslušného študijného programu má aj spoločenský účel, na ktorom si prítomní vzájomne
vymieňajú pedagogické, ale hlavne vedecké skúsenosti zo svojej doterajšej práce. Pri tomto
hodnotení je vyhotovený písomný záznam s určením ďalších úloh a profilácie doktoranda,
pričom školiteľ podá návrh na pokračovanie v štúdiu, prípadne návrh na ukončenie
doktorandského štúdia.
1.2. VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A ŠKOLITEĽOV
Druhou osobitosťou stimulácie vedeckej práce doktorandského štúdia na fakulte,
ktorej iniciátorom bolo vedenie fakulty, je každoročná

spoločná vedecká konferencia

doktorandov, školiteľov a garantov študijných programov, ktorá sa prvý raz konala 12. marca
2005.
Dňa 28. marca 2014 sa uskutočnila už desiaty ročník „Vedeckej konferencie
doktorandov a

školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave“. Vedeckej konferencie
8

doktorandov, školiteľov a garantov akreditovaných študijných programov sa v roku 2014
aktívne zúčastnilo 54 doktorandov a 14 školiteľov doktorandského štúdia. Garantom
konferencie bola prof.

JUDr. Helena Barancová, DrSc. dekanka

fakulty. Výsledkom

konferencie bolo vydanie recenzovaného zborníka.
Veľmi podnetnú a tvorivú tradíciu v organizovaní vedeckej konferencie doktorandov
a školiteľov vysoko oceňujú hlavne samotní doktorandi. Z vedeckej rozpravy k ich
príspevkom vždy vzídu tvorivé podnety nielen zo strany ich kolegov – doktorandov, ale aj
školiteľov alebo garantov smerujúce ku skvalitneniu vedeckého výstupu jednotlivých
doktorandov.
1.3. ZAHRANIČNÉ POBYTY
Vedenie fakulty zabezpečuje doktorandom fakulty v dennej forme štúdia a mladým
vedeckým pracovníkom podporu vo všetkých ich vedeckých aktivitách nielen doma, ale
hlavne v zahraničí. Vedenie fakulty týmto postupom chce dosiahnuť stav, aby z každej
katedry alebo ústavu v priebehu akademického roka absolvoval mladý vedecký pracovník
fakulty študijný pobyt na zahraničnej univerzite alebo inom vedecko-výskumnom pracovisku
v trvaní najmenej dvoch mesiacov.
Týmto cieľavedomým postupom chceme prostredníctvom ambicióznych mladých
vedeckých pracovníkov prinášať na fakultu progresívne európske trendy z oblasti
vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti a prispievať k rozvoju zahraničnej vedeckej
spolupráce.
Doktorandi dennej formy štúdia absolvovali v roku 2014 nasledujúce študijné pobyty:
JUDr. Lucia Šimunová od 20. 5. – 30. 5. 2014 – Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu
Praha, ČR
Mgr. Richard Bednárik od 30. 6. – 5. 7. 2014 - Univerzita v Amsterdame, Holandsko
Mgr. Richard Bednárik od 31. 8. – 6. 9. 2014 – Letná škola práva - 9th Summer School on
European ICT and IP Law, Reichenau,
Rakúsko
Mgr. Richard Bednárik od 25. 10. – 2. 11. 2014 - Univerzita v Madride, Španielsko.

1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Dynamika doktorandského štúdia sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 výrazne
zvýšila, čo sa prejavilo podstatným zvýšením počtu absolventov štúdia. V roku 2014 sa
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uskutočnilo celkom 28 obhajob dizertačných prác v doktorandských študijných programoch,
z toho bolo osem obhajob doktorandov dennej formy štúdia a 20 obhajob doktorandov
externej formy štúdia. Z tohto počtu sa konalo 13 obhajob dizertačných prác v študijnom
programe Trestné právo (JUDr. Dominika Dziaková, JUDr. Ľudmila Jakubíková, JUDr.
Daniela Harkabusová, JUDr. Matúš Filo, Mgr. Slávka Reischlová, JUDr. Dominika
Strigáčová, JUDr. Dominika Vooková, JUDr. Lucia Šimonová, JUDr. Viktória Pagáčová,
JUDr. Dagmar Budinská, JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková, JUDr. Soňa Strýčková, Mgr.
Vilima Poništ); 11 obhajob dizertačných prác v študijnom programe Pracovné právo (JUDr.
Mikuláš Füleky, JUDr. Silvia Gatciová, LL.M., JUDr. Pavel Nechala, JUDr. Simona
Schuszteková, Mgr. Peter Mészáros, JUDr. Lukáš Kvokačka, JUDr. Radim Kochan, JUDr.
Radomír Tomeček, JUDr. Ľubica Dilongová, Mgr. Ingrid Valachová, Mgr. Katarína
Procházková) a štyri obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Teória a dejiny štátu a
práva (JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, Mgr. Róbert Bardač, Mgr. Ondrej Ľahký, JUDr. Ing. Juraj
Říha).
Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2009 – 2014
znázorňuje nasledujúca tabuľka a graf:
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Absolventi doktorandského
štúdia v dennej forme
1
5
7
10
11
8
štúdia
Absolventi doktorandského
štúdia v externej forme
9
21
4
2
15
20
štúdia
Absolventi doktorandského
štúdia spolu

10

26

11

12

26

28

Absolventi doktorandského štúdia

26
21

20

11

910
5
2010

15
12 11
10

7
4

1
2009

28

26

2011

Absolventi doktorandského
štúdia v externej forme štúdia

8

2
2012

2013

10

Absolventi doktorandského
štúdia v dennej forme štúdia

2014

Absolventi doktorandského
štúdia spolu

Dizertačnú skúšku vykonalo celkom 11 doktorandov, z toho v študijnom programe
Teória a dejiny štátu a práva jedna doktorandka dennej formy štúdia: Mgr. Eva Repková a dve
doktorandky v externej forme štúdia: JUDr. Mária Sumková a Mgr. Barbora Kováčiková;
v študijnom programe Trestné právo osem doktorandov v externej forme štúdia: JUDr.
Rastislav Hruška, JUDr. Vladimír Javorský, JUDr. Ing. Ivan Katona, JUDr. Andrea
Kurucová, JUDr. Martin Pavlík, JUDr. Ondrej Repa, JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková, Mgr.
Matej Podmajerský.
Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2009 – 2014
znázorňuje nasledujúca tabuľka a graf:
Rok
Vykonané
dizertačné skúšky
Úspešné obhajoby
dizertačných prác

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15

4

22

29

28

11

10

26

11

12

26

28

Dynamika doktorandského štúdia
29
26

28
26

28

22
15
11

10

Vykonané dizertačné skúšky

12

11

4
2009

2010

2011

2012

2013

2014

11

Obhajoby dizertačných prác

2. HABILITAČNÉ KONANIE
Fakulte patrí od roku 2009 a 2010 právo uskutočňovať habilitačné konania a konania
na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich študijných odboroch:
-

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva bez časového obmedzenia (od
2009).

-

v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo bez časového obmedzenia (od 2009).

-

v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo bez časového obmedzenia (od 2010).
Štyri habilitačné konania začaté v roku 2013 pokračovali v roku 2014, z toho tri

habilitačné konania boli úspešne ukončené a jedno konanie začalo po prerušení opätovne
plynúť. V roku 2014 predsedníčka vedeckej rady prijala dve nové žiadosti o udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Habilitačné konanie externého uchádzača JUDr. Františka Cvrčka, CSc. z Právnickej
fakulty Západočeskej univerzity v Plzni v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
začalo v máji 2013. V marci 2014 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej
práce. V júni 2014 rozhodla Vedecká rada PF TU o udelení vedecko-pedagogického titulu
docent v študijnom odbore 3.4. 2. teória a dejiny štátu a práva. Habilitačné konanie bolo
ukončené podpisom dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od
septembra 2014 rektorom univerzity.
Habilitačné konanie ďalšieho externého uchádzača JUDr. Eduarda Burdu, PhD.
z Právnickej fakulty UK v Bratislave v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo sa začalo
v októbri 2013. Vo februári 2014 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej
práce. V marci 2014 rozhodla Vedecká rada PF TU o udelení vedecko-pedagogického titulu
docent v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom
dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od apríla 2014 rektorom
univerzity.
Habilitačné konanie interného odborného asistenta fakulty JUDr. Vojtecha Vladára,
PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva začalo v novembri 2013. V máji
2014 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce. V júni 2014 rozhodla
Vedecká rada PF TU o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom dekrétu
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o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od augusta 2014 rektorom
univerzity.
Habilitačné konanie

externého uchádzača Mgr. Janusza Wiśniewskigo, PhD.

z Inštitútu práva Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczy v Poľsku v študijnom odbore
3.4.6. pracovné právo, ktorý podal žiadosť o začatie habilitačného konania v novembri 2013
bolo v decembri 2013 prerušené a v decembri 2014 konanie začalo opätovne plynúť.
Vo februári 2014 začalo habilitačné konanie interného odborného asistenta fakulty
JUDr. Petra Vyšného, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Vedecká
rada PF TU na svojom riadnom zasadnutí v marci 2014 schválila zloženie habilitačnej
komisie a oponentov habilitačnej práce. V novembri 2014 sa konala habilitačná prednáška
a úspešná obhajoba habilitačnej práce. Rozhodnutie habilitačnej komisie predložil predseda
habilitačnej komisie predsedníčke vedeckej rady fakulty na prerokovanie a schválenie vo
vedeckej rade fakulty, ktorej zasadnutie je plánované vo februári 2015.
Habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. Dagmar Lantajovej,
PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorá podala žiadosť o začatie
habilitačného konania vo februári 2014, bolo v marci 2014 prerušené najdlhšie na jeden rok.

3. RIEŠENIE VEDECKOVÝSKUMNÝCH PROJEKTOV
V roku 2014 vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali celkom
na 47 výskumných projektoch, z toho na troch projektoch na medzinárodnej úrovni, štyroch
projektoch APVV, 14 projektoch VEGA, dvoch projektoch KEGA a 24 inštitucionálnych
projektoch.

Prehľad o počte a type projektov riešených na fakulte v roku 2014 znázorňuje
nesledujúci graf:
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Počet a typ projektov riešených na Právnickej fakulte TU v Trnave
v roku 2014

47

Spolu
Projekty inštitucionálne

24

Projekty VEGA
Projekty APVV
Projekty medzinárodné
14

Projekty KEGA

4

3

2

A/ PROJEKTY NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli v roku 2014 zapojení do riešenia troch
vedeckovýskumných projektov na medzinárodnej úrovni.
1.
Názov projektu: TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe
Obdobie riešenia 04/2012 – 10/2015
Číslo zmluvy: 290694
Hlavný riešiteľ: University of Bremen, Nemecko
Poskytovateľ dotácie: projekt je riešený v rámci 7RP v programe Socio-Economic Sciences
and the Humanities SSH.2011.5.2-2 SSH.2011.2.1-2
Finančná dotácia: bez finančnej dotácie pre Právnickú fakultu TU v Trnave
Zapojenosť: doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. a Mgr. Štefanko Jozef, LL.M. sú členmi
pracovnej skupiny jedného zo spoluriešiteľov projektu, ktorým je Sliezska Unvierzita
v Katowiciach, Poľsko.
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2.
Názov projektu: Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law Studies
Obdobie riešenia: 2000 – doteraz
Finančná dotácia: bez finančnej dotácie pre Právnickú fakultu TU v Trnave
Zapojenosť: Dr. h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. a Mgr. Peter Mach, PhD. sú
spoluriešiteľmi projektu za Slovensko
3.
Názov projektu: International CopyCamp Conference 2014
Obdobie riešenia: 01/07/2014 – 30/06/2015
Číslo zmluvy: 21410288
Hlavný riešiteľ: Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund
Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu
Partneri projektu: Iuridicum Remedium p.s. Praha, Česká republika; Open SMK Agency Kft,
Budapešť, Maďarsko; Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená

JUDr.

Zuzanou Adamovou, PhD., ktorá sa v roku 2014 aktívne zúčastnila na medzinárodnej
konferencii vo Varšave, Poľsko usporiadanej v rámci riešenia projektu.

Prehľad o počte medzinárodných projektov riešených na fakulte v období 2009 –
2014 znázorňuje nasledujúci graf:
Počet medzinárodných projektov riešených v jednotlivých rokoch obdobia 2009 - 2014

9

7

7

7

6
počet projektov
3

2009

2010

2011

2012

15

2013

2014

Počet vedeckopedagogických zamestnancov zapojených do riešenia medzinárodných
projektov zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Počet vedecko-pedagogických
zamestnancov zapojených do riešenia
medzinárodných projektov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8

6

9

15

12

5

Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty v priebehu roka 2014 vyhľadávali možnosti
zapojenia sa do riešenia medzinárodných projektov a v pozícii partnera projektu za Slovensko
potvrdili účasť na riešení viacerých medzinárodných projektov.
V rámci výziev z Medzinárodného vyšehradského fondu na predkladanie návrhov na
riešenie projektov bola potvrdená účasť na riešení nasledujúcich projektov:

1./ Návrh projektu s názvom Selection of judges as crucial tool of judiciary reform – lessons
learned (V4 and ukranian context) predkladala Asociácia právnych kliník v Bratislave a
Právnická fakulta TU v Trnave zastúpená Mgr. Mgr. Luciou Berdisovou, PhD. potvrdila
účasť na jeho riešení ako partnera za Slovenskú republiku. Predložený návrh na riešenie
projektu však v rámci hodnotiaceho procesu nebol odsúhlasený na financovanie.

2./ Návrh projektu s názvom Tax authorities in the Visegrad Group countries. Common
experience after accession to the European Union predkladala Katolícka univerzita v Lubline,
Poľsko a Právnická fakulta TU v Trnave zastúpená JUDr. Michalom Maslenom, PhD.
a JUDr. Ľubicou Masárovou, PhD. potvrdila účasť na jeho riešení ako partner za Slovenskú
republiku. Predložený návrh na riešenie projektu bol odsúhlasený na financovanie.
3./ Návrh projektu s názvom Environmental law of selected countries of the Visegrad Group –
a comparative approach, predkladala Právnická fakulta Univerzity Mikuláša Kopernika v
Toruni, Poľsko a Právnická fakulta TU v Trnave zastúpená JUDr. Michalom Maslenom,
PhD. potvrdila účasť na jeho riešení ako partner za Slovenskú republiku. Predložený návrh na
riešenie projektu je v súčasnosti v štádiu hodnotenia.
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Vedeckopedagogickí zamestnanaci fakulty sa aktívne zapojili aj do výzvy na
predkladanie návrhov na riešenie projektov 8. rámcového programu Horizont 2020.
DIGEMA, Španielsko ako hlavný riešiteľ predložila návrh projektu s názvom Fight against
crime and terrorism a Právnická fakulta TU v Trnave zastúpená doc. JUDr. Tomášom
Strémym, PhD., prof. PhDr. Gustávom Dianiškom, CSc. a JUDr. Andreou Gregušovou
potvrdila účasť na jeho riešení ako partner za Slovensko. Predložený návrh na riešenie
projektu je v súčasnosti v štádiu hodnotenia.
V rámci výzvy na predkaldanie návrhov na riešenie projektov z Operačného programu
Cezhraničná spolupráca ČR - SR Masarykova univerzita v Brne predložila návrh projektu
s názvom Založenie podniku jednotlivca (START-UP) – príležitosť a šanca pro absolventy a
Právnická fakulta TU v Trnave zastúpená doc. JUDr. Monikou Jurčovou, PhD. potvrdila
účasť na jeho riešení ako partner za Slovenskú republiku. Predložený návrh na riešenie
projektu je zatiaľ v štádiu hodnotenia.

B/ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOMÁCICH GRANTOVÝCH SCHÉM
1. PROJEKTY APVV
Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli v roku 2014 zapojení do riešenia
štyroch projektov riešených v rámci grantovej schémy Všeobecné výzvy a to dvoch projektov
z Verejnej výzvy 2011 a dvoch projektov z Verejnej výzvy 2012.

a) Projekty v rámci Verejnej výzvy 2011:
1.
Názov projektu: Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v pracovnom práve
Číslo projektu: APVV-0068-11
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Obdobie riešenia: 07/2012- 12/2015
Riešiteľský kolektív v roku 2014: šesť vedeckopedagogických zamestnancov a traja študenti
doktorandského štúdia.
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2.
Názov projektu: Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva
Číslo projektu: APVV-0562-11
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
Obdobie riešenia: 07/ 2012- 12/2015
Riešiteľský kolektív v roku 2014: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti
doktorandského štúdia.
b) Projekty v rámci Verejnej výzvy 2012:
3.
Názov projektu: Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi
Číslo projektu: APVV-0024-12
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017
Riešiteľský kolektív v roku 2014: 11 vedeckopedagogických zamestnancov.

4.
Názov projektu: Restoratívna justícia

a systém alternatívnych trestov

v podmienkach

Slovenskej republiky
Číslo projektu: APVV-0179-12
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017
Riešiteľský kolektív v roku 2014: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a štyria
študenti doktorandského štúdia.
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Prehľad o počte APVV projektov riešených v rokoch 2009 – 2014 znázorňuje
nasledujúci graf:
Počet APVV projektov riešených v jednotlivých rokoch
obdobia 2009 - 2014

4

4

3

počet projektov

2

2009

1

1

2010

2011

2012

2013

2014

Počet vedeckopedagogických zamestnancov fakulty a študentov doktorandského
štúdia zapojených do riešenia APVV projektov znázorňuje nasledujúca tabuľka:
Počet vedecko-pedagogických
zamestnancov fakulty zapojených do
riešenia APVV projektov
Počet študentov doktorandského
štúdia zapojených do riešenia APVV
projektov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

14

31

31

3

2

2

7

9

9

V roku 2014 APVV zverejnenila Všeobecnú výzvu VV2014 na predkladanie návrhov na
riešenie projektov so začiatkom riešenia v roku 2015 a za Právnickú fakultu TU v Trnave bolo
predložených päť nových návrhov, ktoré sú v štádiu posudzovania.

2. PROJEKTY VEGA
V roku 2014 fakulta v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala nárast v počte
riešených VEGA projektov. Z celkového počtu štrnásť projektov bolo päť nových projektov so
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začiatkom riešenia v roku 2014, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2013, štyri projekty
so začiatkom riešenia v roku 2012 a tri projekty so začiatkom riešenia v roku 2011.
a) projekty so začiatkom riešenia v roku 2011
1.
Názov projektu: Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR
Číslo projektu: 1/0051/11
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
Obdobie riešenia: 01/ 2011 – 12/2014
Riešiteľský kolektív v roku 2014: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent
doktorandského štúdia.
2.
Názov projektu: Teológia a právo – prínos kresťanstva k rozvoju európskej právnej kultúry
Číslo projektu: 1/0495/11
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2011 – 12/2014
Riešiteľský kolektív v roku 2014: sedem vedeckopedagogických zamestnancov
3.
Názov projektu: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu
uznania štátu a ich interakcie s postavením fyzických a právnických osôb
Číslo projektu: 1/0505/11
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2011 – 12/2014
Riešiteľský kolektív v roku 2014: osem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent
doktorandského štúdia.
b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2012
4.
Názov projektu: Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie sociálnych práv
v európskom integračnom procese
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Číslo projektu: 1/0023/12
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Obdobie riešenia: 01/ 2012 – 12/2015
Riešiteľský kolektív v roku 2014: päť vedeckopedagogických zamestnancov a traja študenti
doktorandského štúdia.
5.
Názov projektu: Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – perspektívy
a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, medzinárodného a európskeho práva
Číslo projektu: 1/0256/12
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Marianna Novotná, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2012 – 12/2015
Riešiteľský kolektív v roku 2014: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent
doktorandského štúdia.
6.
Názov projektu: Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva
Číslo projektu: 1/0507/12
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2012 – 12/2014
Riešiteľský kolektív v roku 2014: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden
študent doktorandského štúdia.
7.
Názov projektu: Sociálna náuka Katolíckej Cirkvi v pracovnom práve SR
Číslo projektu: 1/2577/12
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Viktor Križan, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2012 – 12/2015
Riešiteľský kolektív v roku 2014: traja vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti
doktorandského štúdia.
b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2013
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8.
Názov projektu: Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava a právna
prax
Číslo projektu: 1/0092/13
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2016
Riešiteľský kolektív v roku 2014: deväť vedeckopedagogických zamestnancov.
9.
Názov projektu: Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu
v poznatkovo orientovanej spoločnosti
Číslo projektu: 1/0783/13
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015
Riešiteľský kolektív v roku 2014: traja vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent
doktorandského štúdia.
c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2014
10.
Názov projektu: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní
Číslo projektu: 1/0043/14
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015
Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského
štúdia.
11.
Názov projektu: Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou v Európskej únii
Číslo projektu: 1/0315/14
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015
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Riešiteľský kolektív: traja vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského
štúdia.
12.
Názov projektu: Zákonník práce a jeho možné variácie
Číslo projektu: 1/0423/14
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016
Riešiteľský kolektív: traja vedeckopedagogickí zamestnanci a dvaja študenti doktorandského
štúdia.
13.
Názov projektu: Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a možnosti
inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda
Číslo projektu: 1/0505/14
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Martina Uhliarová, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016
Riešiteľský kolektív:
doktorandského štúdia.

päť

vedeckopedagogických

zamestnancov

a dvaja

študenti

14.
Názov projektu: Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite
Číslo projektu: 1/0568/14
Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2017
Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci
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Počet VEGA projektov riešených v rokoch 2009 – 2014 znázorňuje nasledujúci
graf:
Počet VEGA projektov riešených v jednotlivých rokoch
obdobia 2009 - 2014

14

14

13
12
11
10

počet projektov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prehľad o počte vedeckopedagogických zamestnancov a študentov doktorandského
štúdia zapojených do riešenia VEGA projektov znázorňuje nasledujúca tabuľka:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet vedecko-pedagogických
zamestnancov vo VEGA projektoch

46

47

49

43

59

54

Počet študentov doktorandského
štúdia vo VEGA projektoch

15

16

20

18

11

12

V rámci výzvy zverejnenej MŠVVaŠ SR na predkladanie návrhov na riešenie VEGA
projektov so začiatkom riešenia v roku 2015 bolo predložených jedenásť nových návrhov a
Predsedníctvo VEGA zatiaľ zverejnilo iba zoznam projektov podľa počtu získaných bodov.

3. PROJEKTY KEGA
V roku 2014 fakulta zaznamenala nárast v počte riešených KEGA projektov, nakoľko
okrem KEGA projektu riešeného vedeckopedagogickými zamestnancami z Katedry dejín
práva sa fakulta ako partnerská organizácia zapojila aj do riešenia ďalšieho KEGA projektu,
ktorého hlavým riešiteľom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
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1.
Názov projektu: Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou
optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov
Číslo projektu: 003/TTU-4/2012
Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
Obdobie riešenia: 01/2012 - 12/2014
Spoluriešitelia projektu: členovia Katedry dejín práva Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, členovia Katedry dejín práva Právnickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici a od roku 2013 mala v riešiteľskom kolektíve zastúpenie aj Katolícka univerzita v
Ružomberku.
Riešiteľský kolektív za PF TU v roku 2014: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci
2.
Názov projektu: Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických)
študijných odboroch
Číslo projektu: 008UCM-4/2013
Zodpovedná riešiteľka projektu za PF TU v Trnave: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015
Ďalší spoluriešitelia projektu na PF TU v Trnave: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Počet KEGA projektov riešených v rokoch 2009 – 2014 znázorňuje nasledujúci graf:
Počet KEGA projektov riešených v jednotlivých rokoch
obdobia 2009 - 2014

2

2

1

2009

2010

2011

2

1

1

2012

2013
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počet projektov

2014

Počet vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty zapojených do riešenia KEGA
projektov v rokoch 2009 – 2014 zobrazuje nasledujúca tabuľka:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

5

15

15

4

4

6

Počet vedecko-pedagogických
zamestnancov fakulty v KEGA

V rámci výzvy MŠVVaŠ SR boli v roku 2014 predložené dva nové návrhy na riešenie
KEGA projektov so začiatkom riešenia v roku 2015, ktoré postúpili do druhého hodnotiaceho
kola a v súčasnosti sú v štádiu posudzovania. JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
predložil návrh projektu číslo 012TTU-4/2015 s názvom Vytvorenie komplexného elearningového

média

pre slovenské súkromné právo

s celoslovenskou

bezplatnou

využiteľnosťou a Ing. Jana Koprlová, PhD. predložila návrh projektu číslo 008TTU-4/2015
s názvom

Interaktívna

publikácia

„Efektívne

využívanie

textového

editora

Word

a tabuľkového editora Excel v záverečných a kvalifikačných prácach“.

C/ VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NEFINANCOVANÁ Z PROJEKTOV
1. INŠTITUCIONÁLNE PROJEKTY FAKULTY
Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2014 boli vedeckopedagogickí zamestnanci
fakulty zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. Celkovo bolo riešených 24
inštitucionálnych výskumných projektov, pričom v roku 2014 začalo riešenie dvoch nových
projektov.
P.
č.

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Obdobie riešenia

Projekty pokračujúce v riešení z predchádzajúcich rokov
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Porovnávacie ústavné právo
IP č. 09/2008
Orbis Iuris Romani. Journal of Ancient Law
Studies. Roč. 14, 2009
IP č. 14/2008
Princípy a hodnoty v ústavách
IP č. 17/2008
Rímske súkromné právo. Dejiny a inštitúcie.
IP č. 21/2008

Všeobecná ekonomická teória
IP č. 36/2008
Správne právo hmotné – všeobecná časť
IP č. 3/2009

JUDr. Patrik Príbelský , PhD.

10/2008 - 12/2014

prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Blaho,
CSc.

10/2008 - 12/2014

JUDr. Patrik Príbelský, PhD.

10/2008 - 12/2014

prof. JUDr. .Dr.h.c. Peter Blaho,
CSc.
Mgr. Peter Mach, PhD.
Mgr. Matej Pekarík, PhD.
JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
Ing. Lenka Klimentová

10/2008 - 12/2014

doc. JUDr. Soňa Košičiarová,
PhD.

01/2009 - 12/2014
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10/2008 - 12/2015

7.

Special part of Criminology
IP č. 11/2009

8.

Správne právo procesné – druhy rozhodnutí
v správnom konaní
IP č. 12//2009
Harmonizácia trestného súdnictva nad
mládežou v Európe
IP č. 17/2009
Trestná zodpovednosť právnických osôb
IP 08/2010
Slovník rímskeho súkromného práva. Definície,
latinské výrazy, právne pravidlá, pramene práva
IP č. 16/2010
Správne súdnictvo
IP č. 10/2011

9.
10.
11.
12.
13.

Prípadové štúdie zo správneho práva procesného
IP č. 04/2012

14.

Civil Religion
IP č. 01/2013
Dôstojnosť a integrita človeka v konotáciách
etiky misie
IP č. 02/2013
Law and Religion in Slovakia
IP č. 03/2013
Percepcia náboženstva a jeho význam
v sekulárnom a postsekulárnom svete
IP č. 04/2013
The State´s Understanding of the Role and Value
of Religion in Slovakia – Political and Legal
Perspectives
IP č. 06/2013
Stavebné právo
IP č. 07/2013
Správne právo procesné – všeobecná časť
IP č. 08/2013
Hodnotový systém práva a náboženstva
v medzikultúrnej perspektíve
IP č. 09/2013
Prístupnosť webových stránok vo verejnej správe
IP č. 10/2013

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
JUDr. Michal Maslen, PhD.
JUDr. Pavol Zloch, CSc.
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
doc. JUDr. Miroslava Vráblová,
PhD.
JUDr. Marián Ševčík, CSc.
doc. JUDr. Miroslava Vráblová,
PhD.
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

01/2009 - 06/2014
01/2009 - 12/2014
01/2009 - 12/2014

10/2010 - 12/2014

prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Blaho,
CSc.

10/2010 - 12/2014

JUDr. Marián Ševčík, CSc.

01/2011 - 12/2014

prof. JUDr. Soňa Košičiarová,
PhD.
JUDr. Marián Ševčík, CSc.
JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
JUDr. Michal Maslen, PhD.
JUDr. Matúš Filo, PhD.
JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD.
JUDr. Pavol Zloch, CSc.
ThLic. Mgr. Michaela
Moravčíková, Th.D.
ThLic. Mgr. Michaela
Moravčíková, Th.D.

10/2012 - 12/2014

02/2013 - 02/2014
02/2013 - 02/2014

ThLic. Mgr. Michaela
Moravčíková, Th.D.
ThLic. Mgr. Michaela
Moravčíková, Th.D.

02/2013 - 07/2014

ThLic. Mgr. Michaela
Moravčíková, Th.D.

02/2013 – 02/2014

JUDr. Marián Ševčík, CSc.

02/2013 - 12/2014

prof. JUDr. Soňa Košičiarová,
PhD.
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák,
PhD.

03/2013 - 12/2014

Ing. Jana Koprlová, PhD.

02/2013 - 07/2014

06/2013 - 12/2014
10/2013 - 12/2014

Projekty so začiatkom riešenia v roku 2014
1.

2.

Vedecká monografia zameraná na analýzu
aktuálnych vnútorných spoločenských pomerov
v Afganistane
IP č. 1/2014
Vývojové zmeny slovenského dedičského práva
v kontexte rekodifikácie OZ
IP č. 2/2014
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Ing. Jana Koprlová, PhD.

01/2014 – 12/2015

doc. JUDr. PhDr. Adriána
Švecová, PhD.

05/2014 – 12/2015

Počet inštitucionálnych projektov riešených v

rokoch 2009 – 2014 znázorňuje

nasledujúci graf:
Počet inštitucionálnych projektov riešených v jednotlivých rokoch
obdobia 2009 - 2014

66

68

56

41

40
počet projektov
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zapojenosť vedecko-pedagogických zamestnancov do riešenia inštitucionálnych
projektov znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Počet vedecko-pedagogických
zamestnancov – v IP fakulty

2009

2010

2011

2012

2013

2014

49

48

45

46

42

19

D/ FINANCOVANIE PROJEKTOV
1. PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV
Prehľad o výške finančnej dotácie pridelenej na projekty v roku 2014 zobrazuje
nasledujúca tabuľka:
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Názov, typ a číslo projektu
Medzinárodné trestné právo a jeho
vplyv na právny poriadok SR
projekt VEGA číslo 1/0051/11
Teológia a právo – Prínos kresťanstva
k rozvoju európskej právnej kultúry
projekt VEGA číslo 1/0495/11
Medzinárodné a vnútroštátne právne
aspekty aplikácie inštitútu uznania
štátu a ich interakcia s postavením
fyzických a právnických osôb
projekt VEGA číslo 1/0505/11
Transnacionálne práva v Európskej
únii a posilnenie sociálnych práv
v európskom integračnom procese
projekt VEGA číslo 1/0023/12
Občianskoprávny režim zodpovednosti
za jadrové škody – perspektívy
a možnosti jeho ďalšieho vývoja n
a úrovni slovenského, medzinárodného
a európskeho práva
projekt VEGA číslo 1/0507/12
Kultúrne a náboženské rozdiely,
migrácie a ľudské práva
projekt VEGA číslo 1/0507/12
Sociálna náuka Katolíckej cirkvi
v pracovnom práve SR
projekt VEGA číslo 1/2577/12
Princípy administratívnoprávnej
zodpovednosti - právna úprava a
právna prax
projekt VEGA číslo 1/0092/13
Duševné vlastníctvo a podpora
kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v
poznatkovo orientovanej spoločnosti
projekt VEGA číslo 1/0783/13
Revízia rozhodnutí v trestnom konaní
projekt VEGA číslo 1/0043/14
Harmonizácia trestného súdnictva nad
mládežou v Európskej únii
projekt VEGA číslo 1/0315/14
Zákonník práce a jeho možné variácie
projekt VEGA číslo 1/0423/14
Princípy nadnárodného civilného
procesu, ich perspektívy a možnosti
inšpirácie slovenskej právnej úpravy
de lege ferenda
projekt VEGA číslo 1/0505/14
Justiniánske Digestá a ich
sprístupňovanie vo vedeckej

Zodpovedný riešiteľ projektu

Obdobie
riešenia
projektu

Pridelená
dotácia v €

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

01/201112/2014

4.971

01/2011 12/2014

9.810

01/2011 12/2014

9.214

prof. JUDr. Helena Barancová,
DrSc.

01/2012 –
12/2015

11.848

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

01/2012 –
12/2015

6.043

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák,
PhD.

01/2012 –
12/2014

7.562

JUDr. Viktor Križan, PhD.

01/2012 –
12/2015

5.494

prof. JUDr. Soňa Košičiarová,
PhD.

01/2013 –
12/2016

5.881

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

01/2013 –
12/2015

11.008

prof. JUDr. Ivan Šimovček,
CSc.

01/2014 –
12/2015

4.704

doc. JUDr. Miroslava Vráblová,
PhD.

01/2014 –
12/2015

4.762

doc. JUDr. Mgr. Andrea
Olšovská, PhD.

01/2014 –
12/2016

3.216

doc. JUDr. Vojtech Vladár,
PhD.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid,
PhD.

JUDr. Martina Uhliarová, PhD.

01/2014 –
12/2016

5.431

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter
Blaho, CSc.

01/2014 –
12/2017

10.435
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a odbornej komunite
projekt VEGA číslo 1/0568/14
Spolu dotácia pridelená na projekty VEGA

100.379

Formácia podnikateľských zručností
študentov spojená s reformou
optimalizáciou výučby dejín štátu,
prameňov práva a právnych inštitútov
projekt KEGA číslo 003-TTU-4/2012

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter
Mosný, CSc.

Zvyšovanie právneho vedomia v rámci
vzdelávania v iných (neprávnických)
študijných odboroch
projekt KEGA číslo 008UCM-4/2013

doc. JUDr. Mgr. Andrea
Olšovská, PhD.

01/2012 12/2014

7.681

01/2013 –
12/2015

1.127

8.808

Spolu dotácia pridelená na projekty KEGA
Spolu suma dotácie pridelenej z MŠVVaŠ SR
Dôstojnosť človeka a základné ľudské
práva a slobody v pracovnom práve
projekt číslo APVV-0068-11
Právne argumenty a právne princípy
ako pramene práva
projekt číslo APVV-0562-11
Verejná správa a ochrana základných
práv a slobôd v právnej teórii a praxi
Projekt APVV-0024-12
Restoratívna justícia a systém
alternatívnych trestov v podmienkach
Slovenskej republiky
Projekt APVV-0179-12

109.187

prof. JUDr. Helena Barancová,
DrSc.

07/201212/2015

39.802

doc. JUDr. Radoslav
Procházka, PhD.

07/2012 –
12/2015

29.299,50

prof. JUDr. Soňa Košičiarová,
PhD.

10/2013 –
09/2017

40.744,50

doc. JUDr. Tomáš Strémy,
PhD.

10/2013 –
09/2017

37.447

Spolu suma dotácie pridelenej z APVV

147.293

Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2014 v €

256.480
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Vývoj celkovej finančnej dotácie poskytnutej na riešenie vedeckovýskumných
projektov v rokov 2009 - 2014 zo všetkých zdrojov znázorňuje nasledujúci graf:

Celková dotácia pridelená na riešenie projektov
v jednotlivých rokoch obdobia 2009 - 2014

256480

195888
172705
136037
115112

112751

2009

2010

2011

suma dotácie v €

2012

2013

2014

V roku 2014 bola fakulte pridelená najvyššia suma dotácie na riešenie projektov za
celé sledované obdobie a v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 vzrástla o 60.592 EUR.

2. PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEDIER
Podiel katedier a ústavov fakulty na finančných prostriedkoch pridelených na riešenie
projektov v roku 2014 zobrazuje nasledujúca tabuľka:
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Katedry a ústavy

VEGA

Katedra pracovného práva a
práva sociálneho zabezpečenia
Katedra trestného práva a
kriminológie
Katedra správneho práva,
práva život. prostredia a finan.
práva
Katedra teórie práva
a ústavného práva
Katedra rímskeho práva a
cirkevného práva
Katedra medzinárodného
práva a európskeho práva
Katedra občianskeho práva a
obchodného práva
Ústav práva duševného
vlastníctva
Katedra dejín práva

20.558

KEGA
1.127

APVV

Spolu

podiel
v%

39.802

61.487

23,98

9.466

37.447

46.913

18,29

5.881

40.744,50

46.625,50

18,18

7.562

29.299,50

36.861,50

14,37

20.245

20.245

7,90

14.185

14.185

5,53

11.474

11.474

4,47

11.008

11.008

4,29

7.681

2.99

256.480

100

7.681

Katedra propedeutiky
právnických predmetov
Ústav pre právne otázky
náboženskej slobody
FAKULTA spolu

100.379

8.808

147.293

3. PODĽA TYPU PROJEKTU
a) VEGA projekty
Prehľad o finančnej dotácii pridelenej na riešenie VEGA projektov a priemernej
dotácii pridelenej na riešenie jedného projektu v rokoch 2009 – 2014 zobrazuje nasledujúci
graf a tabuľka:
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Dotácia pridelená na riešenie VEGA projektov v jednotlivých
rokoch obdobia 2009 - 2014

100379
89519
82783

83405

59524
suma dotácie v €

53502

2009

2010

2011

Celková finančná dotácia pridelená
na riešenie VEGA projektov
Počet financovaných projektov
Priemerná finančná dotácia pridelená
na riešenie jedného VEGA projektu

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

53.502

59.524

82.783

83.405

11

13

14

10

12

14

4.864

4.579

5.913

8.340

7.460

7.170

89.519 100.379

b) KEGA projekty
Prehľad o celkovej finančnej dotácii pridelenej na riešenie KEGA projektov
a priemernej dotácii pridelenej na riešenie jedného projektu v rokoch 2009 – 2014 zobrazuje
nasledujúci graf a tabuľka:
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Dotácia pridelená na riešenie KEGA projektov
v jednotlivých rokoch obdobia 2009 - 2014
16802
15906
13784

10497
8808

8259

2009

2010

2011

Celková finančná dotácia pridelená
na riešenie KEGA projektov
Počet financovaných projektov
Priemerná finančná dotácia pridelená
na riešenie jedného KEGA projektu

2012

suma dotácie v €

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15.906

16.802

13.784

10.497

8.259

8.808

1

2

2

1

1

2

15.906

8.401

6.892

10.497

8.259

4.404

c) APVV projekty
Prehľad o celkovej finančnej dotácii pridelenej na riešenie APVV projektov
a priemernej dotácii pridelenej na riešenie jedného projektu v rokoch 2009 – 2014 znázorňuje
nasledujúci graf a tabuľka:
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Dotácia pridelená na riešenie APVV projektov
v období rokov 2009 - 2014
147293

93006
75045

suma dotácie v €

45704

2009

36425

39470

2010

2011

Celková finančná dotácia pridelená
na riešenie APVV projektov
Počet financovaných projektov
Priemerná finančná dotácia pridelená
na riešenie jedného APVV projektu

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

45.704

36.425

39.470

75.045

2

1

1

3

4

4

22.852

36.425

39.470

25.015

23.252

36.823

93.006 147.293

Z dôvodu neštandardnej finančnej situácie u poskytovateľa dotácie nemohla byť
v roku 2014 na riešenie APVV projektov pridelená celá suma potvrdenej dotácie, napriek
tomu však v porovnaní s rokom 2013 vzrástla o 54.287 EUR.
Je nespochybniteľné, že projektová úspešnosť fakulty je nevyhnutnou podmienkou
rozvoja vedy a výskumu na univerzite. Pozitívny rozvoj v oblasti vedeckej činnosti
pedagogického osadenstva fakulty a výsledky, ktoré fakulta dosiahla v tejto oblasti nás
neuspokojujú, ale povzbudzujú do ďalšej práce v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Zámerom fakulty pre budúce obdobie je zintenzívniť vedeckú prácu katedier a ústavov
fakulty a ich jednotlivých členov väčším zapájaním sa do riešenia vedeckých projektov, a to
nielen ako členov riešiteľského kolektívu ale aj ako zodpovedných riešiteľov projektov.
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4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ
V doterajšom vedeckom živote fakulty neuplynul ani jeden rok, aby sa na fakulte
neuskutočnili medzinárodné vedecké konferencie, odborné semináre, workshopy a odborné
prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy vystupovali ako organizátor alebo
spoluorganizátor.
V roku 2014 bolo organizovaných 30 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho
desať medzinárodných vedeckých konferencií, dve domáce vedecké konferencie, desať
odborných prednášok, tri diskusné fóra, jeden odborný seminár a štyri spoločenské stretnutia
akademickej obce. Vedenie fakulty a členovia katedier zorganizovali spoločenské stretnutia
členov akademickej obce a významných hostí v oblasti právnej vedy pri príležitosti životných
jubileí vedcov a pedagógov fakulty Dr. h. c. prof. JUDr. Petra Blaha, CSc., prof. JUDr. Jána
Lazara, DrSc., Dr. h. c. prof. JUDr. Petra Mosného, CSc. a prof. JUDr. Pavla Baláža, CSc.
Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2014 (10. – 16. 11.
2014), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta
organizovala šesť vedeckých a odborných podujatí.
V roku 2014 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné domáce a zahraničné
osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.
Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí boli
napríklad profesor Dr. h. c. Andreas Wacke, z Univerzity v Kolíne nad Rýnom v Nemecku,
prof. JUDr. Vladimír Kindl, CSc. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, prof. Dr.
Helmut Kury, prof. h.c. mult. z Inštitútu Maxa Plancka v Nemecku, PhDr. Miroslav Scheinost
z Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu v Prahe, em. o. Univ. - Prof. Dr. Dr. h. c.
Rudolf Welser z Viedenskej univerzity vo Viedni, em. Prof. Dr. dr. h. c. Lajos Vékás z
Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti, prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
z Metropolitnej univerzity v Prahe, prof. Michael Bogdan z Univerzity v Lunde vo Švédsku,
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministerka spravodlivosti ČR, J. E. Theodore Sedgwick,
veľvyslanec USA v SR, J. E. Richard Van Rijssen, veľvyslanec Holandska v SR, prof. Dr.
Alexander J. Bělohlávek, advokát a pedagóg z Technickej univerzity v Ostrave, J. E. Mons.
Cyril Vasiľ, SJ, Kongregácia pre východné cirkvi, Vatikán, prof. Michele Rosboch
z Univerzity v Turíne v Taliansku, prof. Louis-Léon Christians z Univerzity Louvain
v Belgicku, prof. Bálazs Schanda z Katolíckej univerzity P. Pázmaňa v Budapešti, Maďarsko,
prof. Javier Martínez-Torrón z Universidad Complutense v Madride, Španielsko, prof. Eileen
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Barker z London School of Economics v Londýne, Anglicko, Dr. Roman Lunkin z Ruskej
akadémie vied, prof. Emmanuel Tawil z Parížskej univerzity Panthéon-Assas v Paríži,
Francúzsko a mnoho ďalších.
Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených
podujatiach to boli napríklad Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, JUDr. Daniel
Šváby, sudca Súdneho dvora EÚ, JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu
SR, JUDr. Ľubomíra Vrobelová, Ministerstvo spravodlivosti SR, prof. doc. JUDr. Marek
Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Paneurópska
vysoká škola Bratislava, prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., Právnická fakulta UK
Bratislava, prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., Ústav európskeho práva v Košiciach, JUDr.
Ľudmila Gajdošíková, CSc., sudkyňa Ústavného súdu SR, JUDr. Eduard Kukan, poslanec
Európskeho parlamentu za SR, Tomáš Klinka, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Mgr.
Marian Mesároš, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Bratislava a ďalší.

Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty v jednotlivých mesiacoch roka 2014:
Medzinárodné vedecké konferencie:
10. 4. 2014, Trnava
„Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách)“, on-line
medzinárodná vedecká konferencia venovaná príležitosti významného životného jubilea
popredného predstaviteľa slovenskej právnohistorickej vedy a pedagóga fakulty Dr. h. c. prof.
JUDr. Petra Mosného, CSc. Program konferencie bol rozdelený do dvoch sekcií zameraných
na štát a právo v metamorfózach novodobých dejín a starších dejín a svojimi príspevkami do
publikovaného zborníka prispeli významný odborníci pôsobiaci v oblasti práva. Konferenciu
organizovala Katedra dejín práva fakulty.
6. 5. 2014, Trnava
„Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach“, medzinárodná
vedecká konferencia organizovaná Katedrou trestného práva a kriminológie fakulty v rámci
riešenia projektu APVV-0179-12. Cieľom konferencie bola najmä analýza a popis
teoretických poznatkov o problematike restoratívnej justície nielen v SR, ale aj v iných
krajinách, preskúmanie výhod a nevýhod trestu odňatia slobody v porovnaní s alternatívnymi
trestami, ako aj zmapovanie nedostatkov alternatívnych trestov súčasnosti. Na konferencii sa
zúčastnili významní odborníci zo Slovenska, Čiech, Ruska a Nemecka.
Jún 2014
„Právo na spravodlivý proces a správne trestanie“, on-line medzinárodná vedecká
konferencia organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného
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práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0092/13. Cieľ konferencie bol dať priestor
vedeckej diskusii a na základe analýzy medzinárodných dokumentov a ústavnoprávnej
a zákonnej úpravy, ako aj na základe analýzy súdnej judikatúry vnútroštátnych
a medzinárodných súdov definovať obsah a garancie práva na spravodlivý proces vo verejnej
správe, analyzovať procesnoprávne aspekty právnej úpravy zodpovednosti osôb za správne
delikty, objasniť klady a nedostatky zákonnej úpravy rozhodovacej činnosti verejne správy
v oblasti správneho trestania a navrhnúť legislatívne opatrenia.
25. – 26. 9. 2014, Trnava
III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej fakultou: Dies Iuris
Tyrnavienses – Trnavské právnické dni na tému: „Rozhodovacia činnosť národných,
medzinárodných a európskych súdov“. Akademická obec spolu so zástupcami súdnej moci
analyzovali a vyhodnotili úroveň a kvalitu rozhodovacej činnosti európskych,
medzinárodných a národných súdov a spoločne tak poukázali na niektoré problémové časti
tejto činnosti. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 150 aktívnych účastníkov zo Slovenska,
Česka, Švédska, Chorvátska, Maďarska, Japonska a USA. Celé podujatie bolo rozdelené na
dva konferenčné dni. Prvý deň sa konalo plenárne zasadnutie a druhý deň účastníci vystúpili
v jedenástich sekciách zameraných na všetky oblasti práva. Mimoriadne úspešný tretí ročník
konferencie je dôvodom pokračovať v organizovaní tohto významného podujatia na fakulte,
ktoré prispieva k rozvoju právnej vedy. Pripravený dvojdielny zborník je toho času v tlači.
26. 9. 2014, Trnava
„Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov“,
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-0068-11. Na konferencii sa
so svojimi príspevkami zúčastnili zástupcovia právnických fakúlt na Slovensku a v Čechách,
aby spoločne diskutovali o aktuálnych problémoch súvisiacich s témou konferencie. V rámci
konferencie bola odovzdaná aj pocta prof. JUDr. Helena Barancovej, DrSc. pri príležitosti jej
životného jubilea.
26. 9. 2014, Trnava
„Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd“,
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného
prostredia a finančného práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-0024-12. Cieľ
konferencie bol posúdiť a analyzovať kvalitu a činnosť ústavnoprávnych základov
a východísk princípov výstavby a činnosti verejnej správy na Slovensku z hľadiska
presadzovania práv zaručených Listinou základných práv a slobôd a Ústavou SR. Výstupom
konferencie bol publikovaný zborník príspevkov a pripravuje sa publikovanie vedeckej
monografie.
11. 11. 2014, Trnava
„Sloboda jednotlivca a svet práce“, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/25770/12 a v rámci Týždňa vedy a techniky
na Slovensku 2014. Cieľ konferencie bol zameraný na problematiku limitov a obsahov
slobody jednotlivca v pracovnoprávnych vzťahoch, obmedzení slobody svedomia
a náboženského vyznania v súvislosti s nevyhnutnosťou vykonávania práce. Konferencia sa
venovala právnej ochrane slobody jednotlivca v súvislosti s pracovnou činnosťou.
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Organizátormi konferencie boli Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
fakulty a Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty.
13. 11. 2014, Trnava
„Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VI.“, v poradí už šiesty
ročník medzinárodnej konferencie, ktorú pravidelne spoluorganizuje Svetová organizáciu
duševného vlastníctva WIPO Ženeva a Centrum vedecko-technických informácií SR sa
v roku 2014 konal aj za spoluúčasti Ústavu práva duševného vlastníctva fakulty a Trnavskej
univerzity v priestoroch knižnice fakulty. Celé podujatie sa konalo v rámci Týždňa vedy
a techniky na Slovensku 2014. Konferencia sa zamerala na problematiku zvyšovania
povedomia o duševnom vlastníctve, problematiku ochrany duševného vlastníctva,
autorskoprávnej ochrany výsledkov vedy a výskumu a stratégiám využívania duševného
vlastníctva.
13. 11. 2014, Trnava
„Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR“, medzinárodná
vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0051/11 a Týždňa vedy
a techniky na Slovensku 2014. Program konferencie bol rozdelený do troch blokov, v rámci
ktorých aktívne vystúpili účastníci so svojimi príspevkami na tému medzinárodné a európske
dimenzie revízie trestných rozhodnutí, aktuálna medzinárodná a európska legislatíva v boji
proti obchodovaniu s ľuďmi a jej vplyv na trestné právo, ochrana obetí trestných činov, téma
organizovaného zločinu a terorizmu, medzinárodná a európska právna úprava ukladania
a výkonu alternatívnych trestov s ohľadom na právny poriadok SR atď.
21. 11. 2014, Bratislava
„Sloboda svedomia a náboženského vyznania“, vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou konaná pri príležitosti 25. výročia 17. novembra 1989, ktorú organizoval Ústav pre
právne otázky náboženskej slobody fakulty vďaka podpore Nadácie Konrada Adenaura.
S prednáškami vystúpilo pätnásť odborníkov z desiatich krajín, zo Slovenska, Českej
republiky, Vatikánu, Talianska, Belgicka, Maďarska, Španielska, Veľkej Británie, Ruska
a Francúzska. Vo svojich príspevkoch sa venovali témam ako napr. deklarácia druhého
vatikánskeho koncilu a jeho prínos k chápaniu princípu náboženskej slobody, historický
pohľad na slobodu cirkvi a náboženskú slobodu, problematika slobody svedomia v súčasnosti
v rôznych štátoch, možnosti uplatňovania výhrady vo svedomí a najčastejšie chyby v chápaní
tohto inštitútu a ďalšie.
Domáce vedecké konferencie:
24. 3. 2014, Trnava
„Vedecká študentská konferencia“ študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave“. V poradí už siedmy ročník konferencie. Konferencia poskytla študentom príležitosť
podeliť sa o svoje myšlienky a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté
vedomosti vo forme písomnej odbornej práce pred publikom a komisiou zloženou
z pedagógov a študentov v piatich sekciách (Sekcia ústavného a správneho práva, Sekcia
trestného práva a kriminológie, Sekcia medzinárodného a európskeho práva
a medzinárodných vzťahov, Sekcia občianskeho a obchodného práva a Sekcia
historickoprávna a teórie práva. Odborná komisia ocenila najlepšie písomné práce študentov,
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ktoré boli publikované v zborníku. Konferenciu organizovala študentská organizácia ELSA
Trnava v spolupráci s fakultou.
28. 3. 2014, Trnava
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave“,
tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia konaná od roku 2005. Program
konferencie bol rozdelený do troch sekcií, teoreticko-historickej sekcie, súkromnoprávnej
sekcie – pracovné právo a verejnoprávnej sekcie – trestné právo. Na konferencii vystúpilo so
zaujímavými príspevkami 54 doktorandov dennej a externej formy štúdia. Moderátormi
a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bol publikovaný
zborník príspevkov. Konferenciu pravidelne organizuje fakulta pod gesciou prof. JUDr.
Heleny Barancovej, DrSc., dekankou fakulty.
Odborné prednášky:
8. 4. 2014, Trnava
Prednáška Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie. Odbornú prednášku spojenú
s diskusiou na tému „Aktuálne výzvy Európskej únie“ organizovala fakulta v spolupráci so
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

14. 4. 2014, Trnava
Prednáška JUDr. Daniela Švábyho, sudcu Súdneho dvora Európskej únie. Prednášku na tému
„Koexistencia a vzťah práva EÚ a ústavného práva jednotlivých členských krajín“
organizovala Katedra ústavného práva fakulty.
29. 9. 2014, Trnava
Prednáška prof. Michaela Bogdana z Univerzity v Lunde vo Švédsku. Prednášku na tému
„Úvod do medzinárodného práva súkromného“ organizovala Katedra medzinárodného
práva a európskeho práva fakulty.
9. 10. 2014, Trnava
Prednáška JUDr. Miroslavy Pinkovej z Kancelárie zástupcu SR pred Európskym súdom pre
ľudské práva. Prednášku spojenú s diskusiou na tému „Najlepší záujem dieťaťa v kontexte
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach medzinárodných únosov detí“
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty pre študentov, doktorandov
a učiteľov fakulty.
23. 10. 2014, Trnava
Prednáška prof. JUDr. Heleny Válkovej, CSc., ministerky spravodlivosti Českej republiky.
Prednáška sa konala v rámci každoročného podujatia fakulty „Deň Právnickej fakulty“ na
tému „Aktuálne otázky justičnej praxe v Českej republike“. Okrem problematiky
novoprijatého Občianskeho zákonníka platného v ČR od roku 2014 odborníčka na trestné
právo neobišla vo svojom vystúpení ani problematiku alternatívnych trestov a zároveň
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otvorene poukázala na riešenie vybraných trestných vecí v aplikačnej praxi. Prednášku
sprevádzala bohatá diskusia medzi študentmi, pedagógmi a prednášajúcou.
29. 10. 2014, Trnava
Prednáška J. E. Theodore Sedgwicka, veľvyslanca USA v SR a J. E. Richarda Van Rijssena,
veľvyslanca Holandska v SR. Prednášku v anglickom jazyku na tému „Rule of Law“
organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.
3. 11. 2014, Trnava
Prednáška JUDr. Eduarda Kukana, poslanca Európskeho parlamentu na tému „EÚ
a rozširovanie smerom na Balkán“ organizovala Katedra medzinárodného práva
a európskeho práva fakulty.
10. 11. 2014, Trnava
Prednáška pána Ali Kaba z libérijskej organizácie Sustainable Development Institute na tému
„A Rights based Approach: Community Land and Resource Security“, ktorý sa venuje
pôde a právam na pôdu, komunitnému rozvoju a konfliktom. Prednášku organizovala Katedra
teórie práva a ústavného práva fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014.
12. 11. 2014, Trnava
Prednáška prof. Alexandra J. Bělohlávka na tému „Medzinárodné rozhodcovské konanie“,
ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva v rámci Týždňa vedy
a techniky na Slovensku 2014. Predmetom prednášky bola podstata rozhodcovského konania
ako súkromnoprávneho inštitútu oproti verejnoprávnej podstate konania pred všeobecnými
súdmi. Prednášky sa zúčastnili študenti a pedagógovia fakulty.
3. 12. 2014, Trnava
Prednáška spojená s diskusiou „20 rokov v službách mieru. Skúsenosti z mierových misií
OSN“. Hosťami podujatia boli plk. Ing. Ľubomír Kolenčík a rtm. Róbert Book z Únie
vojnových veteránov SR, ktorý vystúpili so svojimi príspevkami na tému „Spomienky 1.
veliteľa“ a „Nástroje riešenia lokálneho konfliktu“. Podujatie pre študentov, doktorandov
a pedagógov organizovala ELSA Trnava a Katedra medzinárodného práva a európskeho
práva fakulty.

Diskusné fóra:
14. 10. 2014, Trnava
Podujatie „Život bez občianstva“, diskusia s osobami bez štátnej príslušnosti, ktoré
organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva v spolupráci s Ligou za
ľudské práva v rámci celoeurópskej kampane na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti.
Diskutujúcimi boli právničky Ligy za ľudské práva a Ali zo Sýrie, ktorý roky býva a pracuje
v Trnave ako cudzinec bez štátnej príslušnosti s doplnkovou ochranou a Mohamed z Maroka,
ktorému po vyše 20 rokoch na Slovensku udelili trvalý pobyt ako osobe bez občianstva.
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28. 10. 2014, Trnava
V rámci hudobno-slovného pásma spojeného s diskusiou pod názvom Panteón Malého Ríma
bola rektorom Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD.
slávnostne uvedená do života publikácia trnavskej rodáčky a zároveň aj pedagóga fakulty doc.
JUDr. PhDr. Adriány Švecovej, PhD. pod názvom „Trnavské meštianske závety (17001871)“, ktorá predstavuje cenný informačný prameň trnavskej historiografie. S autorkou tejto
dvojzväzkovej publikácie diskutovali historik a publicista Peter Horváth a publicista Pavol
Tomašovič. Podujatie organizovala fakulta v spolupráci s Univerzitnou knižnicou TU,
mestom Trnava a Klubom priateľov Trnavy.
12. 11. 2014, Trnava
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 Katedra teórie práva a ústavného práva
a Katedra trestného práva a kriminológie fakulty organizovali akademickú rozpravu na tému
„Demokracia sa dokáže ubrániť aj bez cenzúry extrémizmu“. Išlo o rozpravu na uvedenú
tému Karla Poppera. Jeden tím za súhlasnú stranu debatoval s tímom za nesúhlasnú stranu.
Rečníci mali presne vymedzený čas na prezentáciu argumentov. Súčasťou boli vzájomné
výsluchy a na záver otázky z publika. Debaty sa zúčastnili študenti a pedagógovia fakulty.

Odborné semináre:
3. 12. 2014, Trnava
„Diskriminácia v zmluvnom práve“, odborný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý
organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra
občianskeho a obchodného práva fakulty a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
Hlavnými témami seminára boli diskriminácia v občianskom a obchodnom práve
a diskriminácia v pracovnom práve. Z uvedeného podujatia bude publikovaný zborník
príspevkov.
Iné:
7. 1. 2014, Trnava
Spoločenské stretnutie akademickej obce k pocte Dr. h. c. prof. JUDr. Petra Blaha, CSc. k pri
príležitosti jeho životného jubilea. V rámci podujatia bolo jubilantovi slávnostne odovzdané
dielo „Constans et perpetua voluntas – Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám“, zložené
z 53 vedeckých príspevkov. Podujatia sa zúčastnilo vyše 50 domácich i zahraničných hostí,
ktorí si tak príspevkami a účasťou uctili tohto významného právneho romanistu
a vynikajúceho a obľúbeného pedagóga.
17. 9. 2014, Trnava
V priestoroch knižnice fakulty sa konala akademická oslava k pocte prof. JUDr. Jána Lazara,
DrSc. pri príležitosti jeho 80. narodenín. Na pocte zorganizovanej Katedrou občianskeho
a obchodného práva sa zúčastnili osobnosti právnej vedy a praxe zo Slovenska a tiež zo
zahraničia, celkom 80 hostí, z ktorých väčšinu tvorili uznávaní odborníci. Z uvedeného
podujatia bol vydaný zborník vedeckých prác „Liber amicorum Ján Lazar“, dielo do ktorého
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prispelo 44 autorov z deviatich krajín, čo je len odrazom kvality, schopností a ľudských
vlastností jubilanta.
2. 10. 2014, Trnava
V priestoroch Collegium Novum fakulty sa konalo spoločenské stretnutie akademickej obce
spojené s prezentáciou zborníka vedeckých prác „Quid leges sine moribus“ k pocte Dr. h. c.
prof. JUDr. Petra Mosného, CSc. pri príležitosti jeho životného jubilea. Uvedené podujatie
organizovala Katedra dejín práva fakulty, kde prof. Mosný pôsobí ako vedúci a patrí tiež k
popredným predstaviteľom slovenskej právnohistorickej vedy.
4. 12. 2014, Trnava
Katedra trestného práva a kriminológie fakulty organizovala spoločenské stretnutie členov
akademickej obce spojené s prezentácie publikácie „Iustitia omnibus – Pocta prof. JUDr.
Pavlovi Balážovi, CSc.“ pri príležitosti jeho životného jubilea. Členovia katedry spolu
s ostatnými prítomnými osobnosťami právnej vedy si tak uctili významného odborníka
v oblasti trestného práva a pedagóga fakulty.

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2014
v porovnaní s rokom 2013 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Rok
2013
2014

Iné
Medzinárodné Domáce
Diskusné
Odborné
Odborné
vedecké
vedecké
fóra,
semináre
prednášky
konferencie
konferencie
workshopy
8
10

3
2

2
1

3
3

9
10

0
4

Spolu
25
30

5. AKTÍVNA ÚČASŤ NA VEDECKÝCH PODUJATIACH
Výsledkom aktívnej vedeckovýskumnej činnosť profesorov, docentov, odborných
asistentov a ďalších vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakulte v pracovnom pomere
na plný pracovný úväzok a doktorandov v dennej forme štúdia je aj prezentácia ich výsledkov
výskumu a bádania na vedeckých a odborných podujatiach doma ako aj v zahraničí.
Vysokoškolskí učitelia sú v početnej miere pozývaní so svojimi príspevkami na vedecké a
odborné podujatia, prípadne sa prezentujú aj ako prednášajúci na vyžiadaných odborných
prednáškach, ako lektori a diskutujúci na rôznych seminároch, školách práva a diskusných
fórach. Svojou aktívnou účasťou aj takýmto spôsobom prispievajú k celkovému rozvoju vedy
v oblasti práva a k prezentácii fakulty.
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V roku 2014 sa vysokoškolskí učitelia a doktorandi v dennej forme štúdia aktívne
zúčastnili celkom 63 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 34
domácich podujatiach a 29 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 191. Všetky
príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,

kolektívnych

monografiách alebo vo vedeckých časopisoch.
Pre porovnanie v roku 2013 sa vysokoškolskí učitelia a doktorandi v dennej forme
štúdia zúčastnili celkom 55 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými a vyžiadanými
referátmi, z toho na 33 domácich podujatiach a 22 zahraničných; celkovo bolo prihlásených
121 referátov.
Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých
a odborných podujatiach v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013:
Celkový počet
Podujatia
organizovaných organizované v
podujatí
zahraničí
55
22

Rok

2013

63

2014

Podujatia
organizované v
SR
33

29

Počet
prihlásených
príspevkov
121

34

191

Celkový počet publikovaných výstupov vo vedeckých zborníkoch a monografiách
z domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov v roku 2014
bol 165.
Spolu vedecké a odborné práce publikované vo vedeckých
recenzovaných a nerecenzovaných zborníkoch; publikované
pozvané referáty a príspevky z konferencií (domáce a zahraničné):

211
165
108

2009

124

117

2010

2011

2012
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118

2013

2014

Výber aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na svetových
kongresoch a medzinárodných konferenciách v zahraničí:
Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty – doc. JUDr. Monika
Jurčová, PhD. a Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. sa aktívne zúčastnili v Holandskom Delfte
v dňoch 6. – 7. 2. 2014 medzinárodného diskusného fóra TENLaw Meeting ako národní
spravodajcovia za SR (v rámci riešenia medzinárodného projektu).
Členovia Katedry trestného práva a kriminológie fakulty – doc. JUDr. Tomáš Strémy,
PhD., doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. a doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. sa v dňoch
11. - 13. 8. 2014 v Monterrey v Mexiku aktívne zúčastnili 17. svetového medzinárodného
vedeckého kongresu - „XVII World Congress of Criminology“, ktorý organizovala
Medzinárodná kriminologická spoločnosť (International Society for Criminology) a mexická
Univerzita v Nuevo León (Autonomous Univesity of Nuevo León).
Riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva fakulty JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
sa dňa 2. 9. 2014 v Reichenau v Rakúsku aktívne zúčastnila ako odborná lektorka „9th
Summer School on European ICT and IP Law“ v sekcii „Copyright and Industrial
Property“.
V dňoch 6. – 7. 11. 2014 sa JUDr. Adamová aktívne v rámci riešenia medzinárodného
projektu z Višehradského fondu zúčastnila medzinárodnej konferencie o autorskom práve
„COPYCAMP 2014“, ktorá sa konala v Varšave v Poľsku.
Členovia Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
fakulty JUDr. Michal Maslen, PhD. a JUDr. Nataša Hrnčárová sa v dňoch 25. – 26. 4. 2014
v chorvátskom Vukovare aktívne zúčastnili v poradí už štvrtej medzinárodnej konferencie
„Development of public administration“ na tému „The possibilities of Improvement and
Modernization of Public Administration“, ktorú organizovalo Veleučilište „Lavoslav
Ružička“ vo Vukovare.
JUDr. Maslen sa v dňoch 21. – 24. 9. 2014 v Štetíne v Poľsku aktívne zúčastnil
medzinárodného kongresu „International Congress of Administrative Law, Science and
Justice“, ktorý organizovala Právnická fakulta Univerzity v Štetíne.
Člen Katedry trestného práva a kriminológie fakulty doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
sa v dňoch 10. – 13. 9. 2014 v Prahe aktívne zúčastnil 14. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie Eurocrim 2014 na tému „Criminology of Europe: Inspiration by Diversity“,
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organizátor European Society of Criminology, Švajčiarsko a Česká kriminologická
spoločnosť Praha.
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. riaditeľka Ústavu pre právne otázky
náboženskej slobody fakulty sa počas roka 2014 aktívne a na pozvanie zúčastnila viacerých
medzinárodných konferencií napríklad dňa 12. 9. 2014 v Belgorode v Rusku sa zúčastnila
medzinárodnej vedeckej konferencie - IV International Scientific Conference „Sociology of
Religion in the Late Modern Society“, organizátor Belgorod State Univestiy (BSU).
V dňoch 17. – 19. 10. 2014 v Podgorici v Černej Hore sa zúčastnila medzinárodnej
konferencie „Religions and Pluralism in Europe“, organizátor Univerzita vo Viedni
a Univerzita v Čiernej Hore v Podgorici.
V mesiaci november 2014 sa ThDr. Moravčíková aktívne zúčastnila dvoch
významných vedeckých konferencií a to v dňoch 4. – 6. 11. 2014 v poľskom Krakove
„Religia v kontexte globalizaii i pravovovj začšity svobody svojego suščestvovania“,
organizátor Jagelonská univerzita v Krakove, Katedra istorii religii a v dňoch 12. – 13. 11.
2014 v poľskom Lubline „The presence of the cross in public space“, organizátor
Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline.
Člen Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia JUDr. Viktor Križan,
PhD. sa v dňoch 30. – 31. 10. 2014 v St. Gallen vo Švajčiarsku aktívne zúčastnil siedmej
medzinárodnej konferencie „VII. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) 2014 –
Internationale Konferenz zum Thema „Arbeitszeiten“, organizátor Universität St. Gallen,
Institut für Arbeit und Arbeitsrecht (FAA-HSG).
Dňa 12. 12. 2014 sa vedúci Katedry propedeutiky právnických predmetov prof. PhDr.
Gustáv Dianiška, CSc., členovia Katedry trestného práva a kriminológie doc. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD., doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. a doktorandka v dennej forme štúdia
JUDr. Andrea Gregušová aktívne zúčastnili v Omsku v Rusku medzinárodného fóra
„Protivodejstvie etničeskomu, religioznomu a molodežnomu ekstremizmu“, ktorý
organizovala Dostojevského Omská univerzita, Právnická fakulta.
Väčšina pedagógov a doktorandov fakulty sa každoročne aktívne zúčastňuje
pravidelne organizovaných zahraničných medzinárodných konferencií v Olomouci pod
názvom „Olomoucké právnické dny“, ktoré organizuje Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci a konferencie „Dny práva“, ktorú organizuje Právnická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne.
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6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE
Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych
partnerstiev, no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných
projektov na pôde fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce
s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Fakulta vychádza týmto svojim členom v ústrety
najmä odbornou a finančnou podporou pri zabezpečovaní ich účastí na medzinárodných
vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných seminároch, krátkodobých alebo
dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí ako aj vyzdvihovaním aktívnej
účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji medzinárodných
vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so svojimi
zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného
programu ERASMUS. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným
študentom zdokonaľovaním svojho študijného programu a zaradzovaním čoraz väčšieho
počtu študijných predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom.
Členstvo v medzinárodných asociáciách
Fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law
Faculty Association (ELFA) a International Law School Association (ILSA) a od roku 2012 i
členom Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni.
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy
Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny informácii o akademických
aktivitách, výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny
vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce, na výskumných
projektoch, spoločného organizovania seminárov a konferencií.
Fakulta uzavrela tieto dohody o medzinárodnej spolupráci:
Právnická fakulta Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko
Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika
Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poľsko
University of Applied Sciences Vukovar, Chorvátsko
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Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Ruská federácia
Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Gruzínsko
Burgas Free University, Faculty of Law, Bulharsko
The University of Gerogia, Tbilisi, Gruzínsko
University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Rumunsko
Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, Česká republika
Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk,
Ukrajina
Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Bielorusko
Fakulta uzavrela tieto zmluvy o medzinárodnej spolupráci:
Sveučilište v Zagrebu, Chorvátsko
Rzeszowská univerzita v Rzeszowe, Poľsko
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika
Študijné, prednáškové a vedecké pobyty
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2014 nasledujúce študijné pobyty:
JUDr. Lucia Šimunová od 20. 5. – 30. 5. 2014 – Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu
Praha, ČR
Mgr. Richard Bednárik od 30. 6. – 5. 7. 2014 - Univerzita v Amsterdame, Holandsko
Mgr. Richard Bednárik od 31. 8. – 6. 9. 2014 – Letná škola práva - 9th Summer School on
European ICT and IP Law, Reichenau,
Rakúsko
Mgr. Richard Bednárik od 25. 10. – 2. 11. 2014 - Univerzita v Madride, Španielsko.
Z pedagogického osadenstva fakulty JUDr. Drgo, PhD. absolvoval študijný pobyt na
Univerzite vo Viedni, Rakúsko; JUDr. Maslen, PhD. študijný pobyt na Karlovej univerzite
v Prahe, ČR; JUDr. Krošlák, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Londýne, Veľká Británia,
Univerzite v Aarau Švajčiarsko, Univerzite vo Florencii Taliansko, Univerzite v Brne, ČR,
Univerzite v Berlíne, SRN a Univerzite v Budapešti, Maďarsko; JUDr. Križan, PhD. študijný
pobyt na Univerzite Sv. Tomáša Akvinského v Ríme, Taliansko; JUDr. Kleňová, PhD.
študijný pobyt na Univerzite vo Viedni a na Univerzite v Linzi, Rakúsko; JUDr. Masárová,
PhD. študijný pobyt na Univerzite v Belehrade, Srbsko; doc. JUDr. Vladár, PhD. študijný
pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, ČR; Mgr. Mach, PhD. študijný pobyt na Univerzite
vo Viedni, Rakúsko; doc. JUDr. Strémy, PhD. študijný pobyt na Univerzite vo Freibergu,
Nemecko; doc. JUDr. Vráblová, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Ríme, Taliansko; Mgr.
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Káčer, PhD. študijný pobyt na Ústave štátu a práva Akadémie vied ČR v Prahe; JUDr. Mgr.
Gajdošová, PhD. študijný pobyt na Ústave štátu a práva Akadémie vied ČR v Prahe; JUDr.
Frťalová, PhD. študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, ČR; prof. JUDr. Barancová,
DrSc. študijný pobyt na Max-Planck Inštitúte a Ludwig Maximilian Univerzite v Mníchove,
Nemecko; JUDr. Adamová, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Mníchove, Nemecko a
JUDr. Šangalová, PhD. študijný pobyt na Univerzite Palackého v Olomouci, ČR.
Vedeckopedagogickí zamestnanci JUDr. Dobrovodský, PhD., JUDr. Mgr. Gajdošová,
PhD., JUDr. Maslen, PhD., JUDr. Varga, PhD., Mgr. Štefanko, LL.M., JUDr. Mgr. Krošlák,
PhD. a JUDr. Just Hrnčárová, PhD. v období od 31. 8. – 10. 9. 2014 absolvovali prednáškový
pobyt na Univerzite v Omsku, Ruská federácia.
ERASMUS +
Medzinárodná kooperácia fakulty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rámci
programu ERASMUS+ poskytla možnosť študentom fakulty študovať v zahraničí a tiež
študentom zo zahraničia študovať na fakulte aj počas roka 2014.
Do skončenia letného semestra akademického roka 2013/2014 študovalo v zahraničí
v rámci mobility ERASMUS+ 16 študentov našej fakulty, z nich výlučne v rámci letného
semestra (2013/2014) dvaja študenti; počas zimného semestra (2014/2015) 23 študentov.
Na fakulte študovali celkom traja zahraniční študenti počas roka 2014 a to dvaja
z Poľska a jeden z Českej republiky.
Počas roka 2014 sa konali výberové konania pre zamestnancov aj študentov fakulty.
Novou možnosťou zahraničnej mobility sa pre študentov aj zamestnancov stali stáže, v rámci
ktorých môžu za účelom aktívnej participácie na vzdelávacom procese navštíviť rôzne
zahraničné vzdelávacie inštitúcie nezhŕňajúce výlučne tie, s ktorými fakulta spolupracuje
v rámci programu ERASMUS+, a to aj na kratšie resp. dlhšie obdobie.
Fakulta spolupracuje pri realizácii zahraničných mobilít (z dôvodu pribudnutia
možnosti účasti na stáži nie je výpočet taxatívny) s nasledujúcimi univerzitami:
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Názov univerzity

Počet
Mobilita
študentov zamestnancov výučba - počet

Mobilita
zamestnancov školenie - počet

Univerzita Palackého v Olomouci

2

2

1

İzmir University of Economics

3

2

1

Universidad de Santiago de Compostela

2

1

podľa dohody

Universitat de les Illes Balears

3

podľa dohody

podľa dohody

University of Ljubljana

1

1

1

University of Bucharest

2

2

/

Uniwersytet Wrocławski

2

2

1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

3

2

1

Universitetet i Bergen

4

podľa dohody

podľa dohody

Vytautas Magnus University

4

podľa dohody

podľa dohody

Universitá degli Studi di Salerno

2

1

/

Universität Osnabrück

2

1

/

Aristotle University of Thessaloniki

3

1

1

Pázmany Péter Catholic University

2

1

1

Université de Strasbourg

2

1

/

Université de Haute-Alsace

4

1

1

Tilburg University

2

1

1

University of Reims Champagne-Ardenne

3

1

/

University of Zagreb

3

2

2

University of West Bohemia

2

2

2

Universitaet Salzburg

4

1

1

University of Malta

2

1

1

Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas 2
Romeris University)
University of South Bohemia in Ceske /
Budejovice
2
University of Rijeka

2

2

3

3

2

podľa dohody

INÉ ŠTUDENTSKÉ MOBILITY
V roku 2014 študovalo na fakulte v letnom semestri šesť študentov zo zahraničia
(Ruská federácia), piati študenti v zimnom semestri (Ruská federácia).
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ZAHRANIČNÍ HOSTIA
Zahraniční profesori a hostia na fakulte v priebehu roka 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

em. Prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Wacke, LL. D. h. c., Univerzita v Kolíne nad Rýnom,
Nemecko
em. o. Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. Rudolf Welser, Univerzita vo Viedni, Rakúsko
em. Prof. Dr. Dr. h. c. Lajos Vékás, Univerzita Lóranda Eötvösa v Budapešti, Maďarsko
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministerka spravodlivosti ČR, ČR
prof. JUDr. Alexander J. Bělohlávek, Technická univerzita Ostrava, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne,
ČR
prof. Dr. Helmut Kury, Prof. h. c. mult., Max-Planck-Institut vo Freiburgu, Nemecko
prof. JUDr. Michael Bogdan, B.A., LL.M, Univerzita v Lunde, Švédsko
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab., Metropolitná univerzita v Prahe, ČR
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne,
ČR
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Právnická fakulta Masarykovej univerzity
v Brne, ČR
doc. JUDr. Vladimír Kindl, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, ČR
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, ČR
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, ČR
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, ČR
doc. Dr. Harald Christian Scheu, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha,
ČR
doc. PhDr. Ivan Halász, PhD., Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
doc. JUDr. Zdeňek Koudelka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne,
ČR
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovejuniverzity v Brne, ČR
doc. JUDr. Eva Hrozinková, Ph.D., Policejní akademie ČR, Praha, ČR
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni,
ČR
doc. JUDr. Alexander Nett, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
ČR
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne,
ČR
J. E. Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA v SR
J. E. Richard Van Rijssen, veľvyslanec Holandska v SR
PhDr. Miroslav Scheinost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, ČR
JUDr. Branislav Hazucha, LL.D., Právnická fakulta, Hokkaidská univerzita, Japonsko
Ľubomír Martin Ondrášek, B.B., M.Div., Th.M., A.M.R.S. Acta Sanctorum, Inc.
Chicago, USA
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Ali Kaba, Sustainable Development Institute, Líbéria
JUDr. Jiří Rejchl, PhD., Metropolitná univerzita v Prahe, ČR
JUDr. Jakub Tomšej, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, ČR
PhDr. Jan Tomášek, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, ČR
Mgr. Jan Rozum, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, ČR
Mgr. Jiří Vlach, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, ČR
Mgr. Bc. Jana Kursová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Ing. Vladimír Gajdičiar, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Jana Klesniaková, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. David Hejč, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Bc. Alžběta Kondelová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Jan Provazník, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Ivana Jarošová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Tereza Konečná, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Lucie Nechvátalová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Jana Klesniaková, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Pavel Koukal, PhD., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Eva Dobrovolná, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
Mgr. Aleš Mácha, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
ČR
JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
ČR
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
JUDr. PhDr. Jan Malast, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
JUDr. et. PaedDr. Jana Lindová, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
Mag. Iur. Ivan Belaj, Veleučilište Lavoslava Ružičku vo Vukovare, Chorvátsko
Dipl. iur. Ivana Topić, Veleučilište Lavoslava Ružičku vo Vukovare, Chorvátsko
ICLic. ICODr. Jiří Dvořáček, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity
Palackého, Olomouc, ČR
Mgr. ThLic. Monika Menke, Th.D., Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity
Palackého, Olomouc, ČR
JUDr. Jozef Bandžák, Ph.D., Policejní akademie ČR, Praha, ČR
JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., Policejní akademie ČR, Praha, ČR
JUDr. Sandra Brožová, Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha, ČR
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7. EDIČNÝ PLÁN FAKULTY V ROKU 2014
Fakulta podporuje publikačnú činnosť každého vedecko-pedagogického zamestnanca
fakulty a tým prispieva k rozvoju vedeckej práce. Aj pri stálom nedostatku finančných
prostriedkov každoročne masívne investuje do podstatného rozšírenia knižného fondu.
V nadväznosti na edičné zámery univerzity fakulta každoročne pripravuje edičný plán
a snaží

sa podporiť

jednotlivca i kolektív

autorov

podpisom

zmlúv

o spolupráci

s vydavateľskými subjektmi. V ostatnom čase fakulta podporuje vydávanie vedeckých
knižných titulov v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.
Autori publikujú vedecké monografie, vedecké a odborné práce, vysokoškolské
učebnice, recenzované zborníky z konferencií v mnohých domácich a zahraničných
vydavateľstvách.
Fakulta od roku 2003 pripravuje edičný plán tak, aby podporila aj rozvoj
univerzitného vydavateľstva TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS (TYPI), ktoré sa
orientuje najmä na vydávanie vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc.
Každoročne fakulta pripravuje Edičný plán fakulty príslušného kalendárneho roku.
Edičné zámery nerealizované v príslušnom kalendárnom roku sa presúvajú do edičného plánu
na nasledovný kalendárny rok.
Edičný zámer a jeho realizáciu v roku 2014 dokumentuje nasledovný prehľad:

Autor/autori

Názov publikácie

Medzinárodné a európske autorské právo.
Publikovanie zastavené.
Kybernetické právo.
Adamová, Z. a ďalší
Presun do edičného plánu 2015.
Baláž, P. - Vráblová, M., - Základy trestného práva.
Jalč, A.
Presun do edičného plánu 2015.
Teoretické problémy pracovného práva.
Barancová, H.
Publikované.
Šikana a mobing na pracovisku
Barancová, H.
Publikované.
Osoby so zdravotným postihnutím v práve
Barancová, H.- Dilongová,
Slovenskej republiky a Českej republiky
Ľ. (ed)
Publikované.
Slovník rímskeho právaBlaho, P.
Presun do edičného plánu 2015.
Dejiny a inštitúcie rímskeho práva.
Blaho, P. a kol.
Presun do edičného plánu 2015.

Vydavateľstvo

Adamová, Z.
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Eurounion
A. Čeněk
Leges
A. Čeněk
TYPI

Blaho, P. – Mach, P. –
Pekarik, M.
Blaho, P. a ďalší
Deset, M.
Dianiška, G. – Šimunová, L.
Dianiška, G.
Dobrovodský, R.
Fábry, A. a ďalší
Jurčová, M. a ďalší
Just Hrnčárová, N.
Košičiarová, S.
Košičiarová, S. a ďalší
Košičiarova, S. a ďalší
Košičiarová, S. a ďalší
Košičiarová, S. a ďalší

Košičiarová, S. a ďalší

Košičiarová, S. a ďalší
Kováč, P.
Kováč, P. a ďalší
Lacko, M. a ďalší

Digesta Iustiniani Augusti. Bibliographia
selecta.
Presun do edičného plánu 2015.
Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient
Law Studies. Ročník 14, 2015
Presun do edičného plánu 2015.
Trestnoprávna ochrana majetku proti
podvodom.
Publikovanie zastavené.
Praktické úlohy z Forenznej psychológie.
Presun do edičného plánu 2015.
Sociálna psychológia a právnik. 2.
doplnené a rozšírené vydanie.
Presun do edičného plánu 2015.
Slovenské a európske rodinné právo –
International and european family law.
Publikovanie zastavené.
Penológia.
Presun do edičného plánu 2015.
Právo cestovného ruchu.
Publikované.
Konanie o medzinárodnej ochrane.
Presun do edičného plánu 2015.
Správne právo procesné, všeobecná časť.
Presun do edičného plánu 2015.
Prípadvé štúdie zo správneho práva
procesného.
Presun do edičného plánu 2015.
Správne právo hmotné – všeobecná časť
(učebnica).
Presun do edičného plánu 2015.
Verejná správa, základné práva a slobody.
Presun do edičného plánu 2015.
Trestnoprávna a administratívnoprávna
zodpovednosť, zborník z medzinárodnej
konferencie.
Publikované.
Verejná správa, právny štát a ochrana
ústavných práv a slobôd, zborník
z medzinárodnej konferencie.
Publikované.
Právo na spravodlivý proces a správne
trestanie, zborník.
Presun do edičného plánu 2015.
Komentár k zákonu č. 576/2007 Z. z.
Publikované.
Súdne lekárstvo pre právnikov.
2. doplnené a prepracované vydanie.
Presun do edičného plánu 2015.
Sociálno-právna ochrana študentov.
Vysokoškolské učebné texty.
Publikovanie zastavené.
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Peter Lang
VEDA
A. Čeněk
A. Čeněk
TYPI
A. Čeněk
TYPI
C. H. Beck
Spolok Slovákov
v Poľsku
Heuréka/
A.Čeněk
IURA EDITION
A.Čeněk
Spolok Slovákov
v Poľsku
TYPI

Spolok Slovákov
v Poľsku
Spolok Slovákov
v Poľsku
C. H. Beck
IURA
Sprint

Masárová, Ľ.
Maxina, Ľ. a ďalší
Mosný, P. a ďalší

Novotná, M.

Príbelský, P.
Príbelský, P.
Strémy, T.
Strémy, T. – Vráblová, M.
Ševčík, M.
Ševčík, M.
Ševčík, M. a ďalší
Šimovček, I.
Šmid, M. a ďalší
Vladár, V.
Vladár, V.
Vráblová, M.
Vyšný, P.
Zámožík, J. – Uhliarová, M.
a ďalší
Zloch, P.
Kolektív autorov
Kolektív autorov

Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd
Spolok Slovákov
v daňovej oblasti.
v Poľsku
Presun do edičného plánu 2015.
Bankové zmluvy.
TYPI
Presun do edičného plánu 2015.
Právnohistorická realita sociálnej doktríny
20. storočia. 2. rozšírené vydanie.
VEDA
Publikované.
Nuclear Third party liability and „nuclear
renaissance“ in central Europe. Challenges
for nuclear legislation in the Czech and
TYPI
Slovak republics.
Presun do edičného plánu 2015.
Ústavné právo porovnávacie.
A.Čeněk
Presun do edičného plánu 2015.
Princípy a hodnoty v ústavách.
A.Čeněk
Presun do edičného plánu 2015.
Trestná zodpovednosť právnických osôb.
IURA
Edition
Presun do edičného plánu 2015.
Special Part of Criminology.
A. Čeněk
Presun do edičného plánu 2015.
Správne súdnictvo.
Eurounion
Presun do edičného plánu 2015.
Stavebné právo.
Eurounion
Presun do edičného plánu 2015.
Správne právo procesné – 3. doplnené
a rozšírené vydanie.
Eurounion
Presun do edičného plánu 2015.
Opravné prostriedky v trestnom konaní.
A. Čeněk
Presun do edičného plánu 2015 pod
iným názvom.
Medzinárodné právo verejné.
A. Čeněk
Presun do edičného plánu 2015.
Dejiny cirkevného práva.
Presun do edičného plánu 2015.
Remedia spolii v stredovekom kánonickom
práve.
Leges
Publikované.
Harmonizácia trestného súdnictva nad
mládežou.
TYPI
Presun do edičného plánu 2015.
Historicko-právne súvislosti dobytia
Nového sveta Španielmi.
TYPI
Presun do edičného plánu 2015.
Prípadové štúdie z civliného procesu.
Presun do edičného plánu 2015.
Základy správnej vedy.
TYPI
Publikovanie zastavené.
Zborník Trnavské právnické dni.
Presun do edičného plánu 2015.
Zborník z konferencie doktorandov.
Publikované.
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FIE - Forum Iuris Europaeum – vedecký
časopis.
Publikované dve čísla za rok 2014.

TYPI

8. PERIODIKÁ PUBLIKOVANÉ FAKULTOU
FORUM IURIS EUROPAEUM (FIE)
Fakulta sa rozhodla v roku 2013 pre nový projekt vydávania časopisu pre právnu vedu
FORUM IURIS EUROPAEUM (FIE), určeného pre najširšie právnické a vedecké fórum.
Časopis má charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza s polročnou
periodicitou. Primárnym účelom je podporiť originálny vedecký výskum a posilnenie
kvalitnej publikačnej odbornej formácie právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky ale
aj zo zahraničia. Vydáva ho fakulta v spolupráci s vydavateľstvom Typi Universitatis
Tyrnaviensis. V roku 2014 vyšli ďalšie dve čísla uvedeného časopisu.
Zámerom časopisu je oboznamovať verejnosť s najnovšími odbornými poznatkami
vedeckého výskumu v oblasti práva. Časopis prináša vedecké štúdie, vedecké články,
diskusné príspevky (podnety do diskusie) a recenzie odborných prác z oblasti práva
(občianskeho a obchodného práva, práva duševného vlastníctva, pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, trestného práva a kriminológie, správneho a finančného práva, práva
životného prostredia, ústavného, medzinárodného a európskeho práva, rímskeho a cirkevného
práva, teórie práva, dejín práva) a právnych otázok náboženskej slobody. V časopise môžu
byť publikované aj medziodborové štúdie s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných
humanitných a spoločenských vied.
Časopis umožňuje publikovanie vedeckých prác vysokoškolských pedagógov
a vedeckých pracovníkov, zároveň dáva príležitosť pre publikovanie príspevkov doktorandov
a odborných pracovníkov z aplikačnej praxe.
Podpora medzinárodnej spolupráce a výmena informácií v našej technologickej,
postmodernej

dobe

vytvára

univerzálnych

jazykoch

priestor

vedeckej

pre

spisby:

publikovanie
anglickom

v

prednostne etablovaných,

a nemeckom,

popri

rovnako

akceptovanom slovenskom a českom jazyku, a to tak v printovej ako aj v elektronickej
podobe.
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Medzinárodná redakčná rada je odborným garantom časopisu. Tvoria ju vedecké
osobnosti a garanti vedných odborov fakulty, ostatných právnických fakúlt Slovenskej
republiky a Českej republiky a fakúlt zo zahraničia.
Vedenie fakulty preto s dôverou verí, že vznik a stabilnosť projektu časopisu závisí
predovšetkým od pozitívneho ohlasu a záujmu autorov, prispievateľov aj čitateľov, ktorí budú
môcť čerpať nové impulzy, hľadať inšpirujúce odpovede na najširšie spektrum otázok pre
vlastný vedecký, pedagogický alebo odborný rast.

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA (SEI)
Fakulta v roku 2013 založila medzinárodný internetový vedecký časopis SOCIETAS
ET IURISPRUDENTIA (SEI). Časopis sa tematicky zameriava na spoločensky významné
prierezové súvislosti otázok verejného a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj
medzinárodnej úrovni, prelínajúcimi sa s ťažiskovými oblasťami spoločensko-vedných
disciplín.
Časopis má charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza v on-line
elektronickej podobe pravidelne štyrikrát ročne na oficiálnej webovej stránke časopisu
http://sei.iuridica.truni.sk. Publikovanie textov príspevkov sa uskutočňuje v dvojjazyčnej
slovensko-anglickej štandardizovanej hlavičkovej šablóne časopisu, a to súčasne v podobe
kompletných

verzií

jednotlivých

čísiel,

ako

i samostatných

autorských

separátov

uverejnených v zodpovedajúcich rubrikách na webovej stránke časopisu. V roku 2013 vyšlo
prvé číslo prvého ročníka časopisu. V roku 2014 publikovanie časopisu úspešne pokračovalo,
vyšli štyri čísla druhého ročníka, ktoré si čitatelia môžu prečítať na

webovej stránke:

http://sei.iuridica.truni.sk.
Časopis ponúka podnetnú a inšpiratívnu platformu pre komunikáciu na úrovni
odbornej aj občianskej verejnosti, a rovnako aj pre vedecké a celospoločensky prínosné
riešenia aktuálnych právnych otázok problematiky dejín práva, teórie práva, rímskeho práva,
cirkevného práva, ústavného práva; ľudských práv a základných slobôd, medzinárodného
práva, európskeho práva, občianskeho práva, hospodárskeho práva a obchodného práva,
pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, správneho práva, práva životného
prostredia; finančného práva, práva duševného vlastníctva, trestného práva a kriminológie,
v kontexte ich najširších interdisciplinárnych interferencií na úrovni spoločensko-vedných
oblastí, ku ktorým patria najmä medzinárodné vzťahy, verejná politika, verejná správa,
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psychológia, sociológia, demografia, manažment a marketing, medzinárodné ekonomické
vzťahy, ako aj svetová ekonomika, nadnárodné ekonomiky a národné ekonomiky.
Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky,
ktoré sú vlastným dielom autorov, ktorí ich na uverejnenie v časopise predkladajú. Autori
príspevkov vedecky či pedagogicky pôsobia v zodpovedajúcich oblastiach zamerania
časopisu a majú ukončené zodpovedajúce akademické vzdelanie na úrovni minimálne
druhého stupňa vysokoškolského štúdia.
Medzinárodná redakčná rada je odborným garantom časopisu. Tvoria ju vedecké
osobnosti a garanti vedných odborov fakulty a fakúlt zo zahraničia.
Posudzovanie zaradenia príspevkov na publikáciu v časopise sa uskutočňuje nezávisle
a nestranne na základe anonymného recenzného konania zaisťovaného členmi redakčnej rady
časopisu

a v odôvodnených

prípadoch

tiež

uznávanými

odborníkmi

pôsobiacimi

v zodpovedajúcich oblastiach.
Webová stránka časopisu ponúka čitateľskej verejnosti informácie v bežnom
grafickom rozhraní, a súbežne aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre slabozrakých
čitateľov paralelne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V uvedených jazykoch
zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu.
ORBIS IURIS ROMANI
Od roku 2000 fakulta v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity
v Brne na základe uzatvorenej zmluvy vydávala ako jediná právnická fakulta v Slovenskej
republike medzinárodný časopis pod názvom „ORBIS IURIS ROMANI. Journal of Ancient
Law Studies“. Od roku 2005 fakulta časopis vydáva vo vlastnej réžii s finančnou podporou
Nadácie Štefana Lubyho a Spolku Fakultas Nova. Doteraz vyšlo trinásť čísiel časopisu a
štrnáste číslo sa pripravuje.
Časopis vznikol v roku 1995. Týmto periodikom sa otvorila možnosť, aby sa právni
romanisti zo strednej a východnej Európy vlastným periodikom začlenili do medzinárodného
výskumu inštitútov rímskeho práva a odstránili tak jeho okrajové postavenie v právnej vede,
do ktorého sa dostalo v socialistických štátoch po druhej svetovej vojne na základe oficiálnej
a programovej kritiky za jeho individualizmus a úzke spojenie so súkromným vlastníctvom.
Predmetom časopisu sú nielen vedecké príspevky, ale aj recenzie, anotácie, vedecké
správy, nekrológy a bibliografie publikované v nemeckom, talianskom, anglickom alebo
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francúzskom jazyku. Časopis má medzinárodnú redakčnú radu. Sídlom redakcie časopisu je
Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty.

9. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – VÝBER
Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok
2014 (k 19. 2. 2015) tvorí Prílohu č. 1 správy.
Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie
ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2014 vysokoškolskí učitelia
a doktorandi v dennej forme štúdia fakulty publikovali jedenásť vedeckých monografií
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, štyri vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách,

12

kapitol

publikovaných

vo

vedeckých

monografiách

vydané

v zahraničných vydavateľstvách a dve kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v domácich vydavateľstvách.
Ďalším

ukazovateľom

vedeckej

a odbornej

činnosti

je

počet

vydaných

vysokoškolských učebníc a učebných textov. Vysokoškolskí učitelia a doktorandi v dennej
forme štúdia fakulty v roku 2014 publikovali dve vysokoškolské učebnice vydané
v zahraničných vydavateľstvách a tri vysokoškolské učebnice

vydané v domácich

vydavateľstvách.
Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých
a odborných prác v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch. V roku
2014 publikoval JUDr. Ján Drgo, PhD. vedeckú prácu uverejnenú v domácom karentovanom
časopise (Historický časopis, ISSN 0018-2575). Výber ďalších vedeckých prác pedagógov,
výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty publikovaných v zahraničných a domácich
vedeckých recenzovaných časopisoch v roku 2014 (spolu 67 príspevkov) je tiež súčasťou
Prílohy č. 1.
Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov
doktorandov fakulty za rok 2014 (k 19. 2. 2015) tvorí Prílohu č. 3 správy.
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a

10. CITÁCIE A OHLASY NA PUBLIKOVANÉ PRÁCE
Významný prínos doterajšej publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov
fakulty dokumentuje aj výrazný citačný ohlas na ich publikované práce. Vedeckovýskumná
činnosť fakulty nemôže mať náležitý spoločenský význam, ak by neinšpirovala k tvorivému
vedeckému mysleniu iných autorov či už doma alebo aj v zahraničí. Počtom citácií a ohlasov
sa fakulta zaraďuje na prvé miesto medzi právnickými fakultami na Slovensku.
Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2014 patria
najmä prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., Dr. h. c.
prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., doc. JUDr. Radoslav
Procházka, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová,
PhD.
Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných

pracovníkov a

doktorandov fakulty za rok 2014 tvorí prílohu č. 2 správy.

Citácie a ohlasy na publikované práce
1523
1293

1278

1008

2009

864

2010

2011

2012

2013

907

2014

Uvedený graf znázorňuje vývoj počtu citácií v rokoch 2009 – 2014. Pokles počtu
citácií od roku 2013 je spôsobený zmenou právnej úpravy evidencie citácií a ohlasov od
januára 2013. Počet citácií v roku 2014 nie je konečný, ide o údaj k 28. 5. 2015. Konečný
počet citácií bude aktualizovaný po uzatvorení Centrálneho registra evidencie publikačnej
činnosti k 31. 3. 2015.
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11. OCENENIA

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť v odbore na
národnej úrovni:
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
V septembri 2014 Literárny fond -

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru

a počítačové programy udelila doc. JUDr. Jurajovi Jankuvovi, PhD. „Prémiu za výnimočný
vedecký ohlas na jedno dielo“, v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za
výrazný vedecký ohlas na dielo Juraj Jankuv: Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany
ľudských práv, Iura Editon, 2006.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
V roku 2014 získala prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. ocenenie rektora Trnavskej
univerzity v Trnave v zmysle smernice na ocenenie zamestnancov Trnavskej univerzity za
mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti: ocenenie „za vynikajúce
výsledky v publikačnej činnosti“ a ocenenie „za vynikajúce výsledky vo vedeckých
projektoch“.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
V marci 2014 získal prof. Šimovček ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena
Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“.
V roku 2014 prof. Šimovček získal poďakovanie Ministra spravodlivosti SR
a predsedníčky Komisií pre trestné právo hmotné a procesné doc. JUDr. Lucie Kurilovskej,
PhD. za aktívnu profesionálnu podporu z pohľadu poznatkov z praxe a akademickej činnosti
a osobný vklad pri príprave a posudzovaní právnej úpravy Trestného zákona a Trestného
poriadku ako člen Komisie pre trestné právo hmotné a Komisie pre trestné právo procesné pri
Ministerstve spravodlivosti SR v rokoch 2012 – 2014.
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
Vo februári 2014 bola prof. Blahovi pri príležitosti jeho životného jubilea udelená
„Medaila rektora Trnavskej univerzity v Trnave“ za prispenie k rozvoju Trnavskej univerzity.
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prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc.
Pri príležitosti významného životného jubilea v decembri 2014 bola prof. Balážovi
udelená „Zlatá medaila rektora Trnavskej univerzity v Trnave“ za mimoriadne záslužnú práci
pri kladení základov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj za aktívnu
účasť pri jej rozvoji a osobne za zásluhy dlhoročnej práce v pracovnej skupine Akreditačnej
komisie.

Členstvo v redakčnej rade vedeckých zahraničných časopisov:
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
Členka redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu „Praxema“ (PRAEHMA),
Journal of Visual Semiotics, ISSN 2312-7899, vydavateľ: Tomsk State Pedagogical
Unviersity - TSPU, Tomsk, Rusko (Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet),
menovanie marec 2014.

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Členka vedeckej rady (Scientific Board) medzinárodného vedeckého časopisu SJLS
(Silesian Journal of Legal Studies), ISSN 0208-6336, vydavateľstvo: Wydawnictwo
Uniwesytetu Slaskiego, Katovice, Poľsko (Faculty of Law and Administration, University of
Silesia, Poland); menovanie október 2014.

Členstvo v národných výboroch a komisiách:
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Člen výberovej komisie Národného štipendijného programu (NŠP) pre výber
slovenských uchádzačov na obdobie rokov 2014 – 2016, menovanie ministrom školstva
VVaŠ SR, v súvislosti s členstvom v komisii Slovenskej akademickej a informačnej agentúry,
n. o. a na návrh SAIA, n. o.
JUDr. Michal Maslen, PhD.
Člen Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre
správne právo, menovanie ministrom spravodlivosti SR, december 2014.
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12. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ
ODBORNEJ ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2014
V porovnaní s uplynulý kalendárny rokom fakulta dosiahla aj v roku 2014 najlepšie
výsledky v niektorých parametroch svojej vedeckej činnosti, čo je dôkazom stabilizujúceho sa
tempa rozvíjajúcej sa fakulty v oblasti vedeckého výskumu a jej kontinuálneho vývoja.
Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok
2014 s porovnaním roku 2013 poskytuje nasledovná tabuľka:

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty
Doktorandské štúdium
Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia
k 31.10. sledovaného roka
Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia
k 31.10. sledovaného roka
Vykonané dizertačné skúšky
Počet obhajob dizertačných prác
Publikačná činnosť
vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej
monografie v zahraničných vydavateľstvách
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej
monografie v domácich vydavateľstvách
kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných
vydavateľstvách
kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich
vydavateľstvách
vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách
vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných
vydavateľstvách
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich
vydavateľstvách
kapitoly v učebniciach a učebných textoch
odborné knižné práce v zahraničných vydavateľstvách
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rok 2013

rok 2014

19

17

78

68

28

11

26

28

rok 2013
(k 26.1.2014)

rok 2014
(k 19.2.2015)

2
2
2

11
4
-

1

-

9

12

-

2

4
24
-

2
3
-

-

-

1

3
-

odborné knižné práce v domácich vydavateľstvách
kapitoly v odborných knihách v zahraničných
vydavateľstvách
kapitoly v odborných knihách v domácich vydavateľstvách
kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné)
zostavovateľské práce (knižné)
odborné preklady (knižné)
prehľadové práce a odborné preklady (knižné)

4
1

5
-

12
10
-

5
11
14
3
1

spolu knižné publikácie:

72

76

vedecké práce v zahraničných a domácich
karentovaných časopisoch
vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch
registrovaných v databázach WOS, SCOPUS
vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
a nerecenzovaných zborníkoch
odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
a nerecenzovaných zborníkoch
recenzie v časopisoch a zborníkoch
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a
zborníkoch
publikované pozvané príspevky na zahraničných
a domácich vedeckých konferenciách
publikované príspevky na zahraničných a domácich
vedeckých konferenciách
abstrakty príspevkov zo zahraničných a domácich
konferencií a postery
práce zverejnené na internete
rôzne nezaradené

1

1

12
32
1

12
55
-

4

45

3

18

8

5

17

35

16
1

19
9

2

10

92

72

1

-

3
25

1
51

Citácie a iné ohlasy na publikované práce

864
(k 9.7.2014)

907
(k 28.5.2015)

Odborné podujatia a prezentácie

rok 2013

rok 2014

11
5
9

12
8
10

121

165

Konferencie
Odborné semináre, wokshopy, diskusné fóra a iné
Odborné prednášky
Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach
doma a v zahraničí (prihlásený referát)
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Riešené projekty
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Iné zahraničné
Iné domáce
Fakultné – inštitucionálne
Spolu riešené projekty:
Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov
fakulty v €

rok 2013

rok 2014

4
12
1
7
1
41
66

4
14
2
3
24
47

195 888

256 480

Napriek negatívnym trendom vo financovaní vedy a školstva si fakulta udržuje stály
medziročný rast záujmu o doktorandské štúdium, ako aj rast záujmu mladých absolventov
o akademickú kariéru univerzitného učiteľa.
Fakulta sa od začiatku svojej existencie profiluje ako vedeckovýskumná súčasť
univerzity, čoho dôkazom je aj každoročná široká aktívna účasť vedecko-pedagogických
zamestnancov fakulty a doktorandov v riešiteľských kolektívoch rôznych vedeckých
projektov.
V porovnaní s uplynulými rokmi si fakulta zachováva trend vysokého počtu
prezentácií

vysokoškolských

učiteľov

na

vedeckých

a odborných

podujatiach

a organizovaním vedeckých odborných podujatí na fakulte aj so zahraničnou účasťou.
Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok
2014 nie sú dnes ešte definitívne. V dôsledku každoročného časového posunu v edičnej
politike domácich a zahraničných vydavateľstiev možno odôvodnene očakávať zvýšenie
počtu najmä publikácií, citácií a iných ohlasov vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty
ako sa na tomto mieste prezentuje. Uzávierka evidencie publikácií a ohlasov v Centrálnom
registri evidencie publikačnej činnosti je 31. marca 2015.

13. KNIŽNICA FAKULTY
Knižnica fakulty zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva a
bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje knižnično-informačné
služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti. Vnútornú štruktúru
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tvoria oddelenie spracovania fondu a oddelenie služieb. Profil knižnice fakulty je v súlade so
študijným programom fakulty.
1. Budovanie knižničných a informačných fondov
1.1 Akvizícia knižničného fondu
Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý
tvorí domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.
K 31. 12. 2014 je počet evidovaných knižničných jednotiek (k. j.) 14 968 (r. 2013:
13 495). Ročný prírastok za rok 2014 je 1 473 knižničných jednotiek (r. 2013: 1 523).
1.2 Periodiká
Odber klasických periodík sa oproti minulému roku zmenil len minimálne. Knižnica
odoberala 58 titulov periodík, z toho 35 zahraničných. Zoznam všetkých periodík v knižnici
fakulty je dostupný prostredníctvom internetovej stránky fakulty.
1.3 Akvizícia a jej financovanie
Prírastok akvizície bol tvorený nákupom (694 k. j.) a darmi (779 k.j.), z ktorých bolo
645 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli knižné
dary od fyzických osôb, predovšetkým z radov pedagógov fakulty.
Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi
boli granty a projekty katedier a ústavov fakulty a rozpočet fakulty.
Z grantových prostriedkov sa na účely doplňovania knižničného fondu (fond kníh)
poukázalo 20 430,35 € (r. 2013: 25 772,29 € ). Do knižničného fondu prispeli najmä katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, katedra medzinárodného práva
a európskeho práva, katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva,
katedra trestného práva a kriminológie, katedra teórie práva a ústavného práva a katedra
rímskeho a cirkevného práva.
Financovanie nákupu kníh z grantových prostriedkov fakulty má zásadný vplyv na
rozsah a hlavne kvalitu akvizície a teda aj knižničného fondu ako takého. V sledovanom
období podiel mimorozpočtových financií fakulty umožnil posilniť knižničný fond o 516
knižničných jednotiek.
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Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu
vynaložených 5 851,11 € (r. 2013: 4 117,71 €).
V roku 2014 sa na doplnenie knižničného fondu celkovo vynaložilo 26 281,46 € (r.
2013: 29 890 €).
Nákup periodík bol financovaný hlavne z rozpočtu fakulty, a to vo výške 11 024,- € (r.
2013: 10 137 €). Katedry a ústavy fakulty, ktoré sa finančne podieľali na nákupe periodík
z prostriedkov grantov boli: katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
katedra rímskeho a cirkevného práva a Ústav práva duševného vlastníctva.
Celkovo bolo pre potreby knižnice fakulty v roku 2014 na nákup kníh a periodík
poukázaných 37 305,46 € (r. 2013: 40 027 €).
1.4 Spracovanie knižničného fondu
Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica fakulty knižnično–
informačný softvér DaWinci, ktorý je integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému
Trnavskej univerzity v Trnave.
V roku 2014 knižnica fakulty prispela do celouniverzitnej databázy - elektronického
katalógu 1 473 záznamami.
Produkt spracovania dokumentov - on-line katalóg knižnice fakulty je dostupný na
adrese:
http://legolas.svop.sk/opac?fs=1CC93C2064F24DAFAB74BEB1208C9754&fn=main .
Na tejto stránke možno nájsť aj priebežne aktualizovaný zoznam najnovších prírastkov
knižnice fakulty aj Univerzitnej knižnice TU.
1.5 Elektronické informačné zdroje
Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov.
V poslednom čase sa dynamicky rozvíjajú a záujem o tieto služby stúpa. Elektronické služby
rozširujú prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu.
Elektronické služby rozdeľujeme do dvoch skupín, na tzv. on-line služby, to znamená
prístup do elektronického katalógu knižnice fakulty a prístup k elektronickým informačným
zdrojom.
V ponuke knižnice fakulty sú databázy, ktoré sa kupujú centrálne pre celú univerzitu
z rozvojového programu NISPEZ. Ide o predovšetkým o multiodborové zdroje. Sú to
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napríklad Ebsco, Proquest, Knowell, Web of Knowledge, Scopus. Univerzitná knižnica TU
uverejnila návody na použitie uvedených databáz na internetovej stránke univerzity a pre
záujemcov z univerzitného prostredia priebežne organizuje školenia k využívaniu týchto
databáz.
2. Služby čitateľom
2.1 Návštevnosť a výpožičky
Knižnica fakulty primárne poskytuje služby interným používateľom, t. j. študentom,
doktorandom a pedagógom fakulty.
Externí používatelia sú uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti ostatných
fakúlt TU, študenti iných vysokých škôl a verejnosť, zo strany tejto skupiny používateľov
registrujeme dlhodobo stabilný záujem.
V súvislosti s poklesom počtu denných a externých študentov fakulty aj knižnica
fakulty zaznamenala klesajúci trend návštevnosti a počtu uskutočnených výpožičiek.
Počas kalendárneho roka 2014 knižnica registrovala celkovo 11 610 návštev, z toho
počtu bolo napríklad 420 návštev externých študentov fakulty (r. 2013: 596) a 512
registrovaných návštev z iných fakúlt TU, resp. iných vysokých škôl.
Tabuľka 1 : Návštevnosť knižnice za roky 2010 – 2014
Rok
Počet návštev

2010
15 010

2011
14 436

2012
13 658

2013
12 847

2014
11 610

Tabuľka 2: Prehľad registrovaných výpožičiek za roky 2010– 2014
Rok
Výpožičky
knižných
publikácií
Výpožičky
periodík
Celkom

2010

2011

2012

2013

2014

53 868

60 926

57 592

52 608

46 118

34 178

34 178

36 631

36 109

26 987

88 046

95 104

94 223

88 717

73 105

Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v roku 2014 počet 73 105 (r. 2013:
88 717).
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Knižnica fakulty bola v priebehu výučbového obdobia otvorená v pracovných dňoch
v čase od 8,30 – 18,00 hod., t. j. 46,5 hodín týždenne.
2.2 Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
Ku knižničným službám patrí aj medziknižničná výpožičná služba (MVS)
a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba. Keďže fondy

knižnice fakulty sa

propagujú prostredníctvom internetu, rastie počet partnerov MVS. Knižnica fakulty sa stáva
vyhľadávanou adresou v oblasti právnych informácií. Okrem vysokoškolských knižníc sú
najčastejšími žiadateľmi o MVS vedecké knižnice. Pokiaľ ide o preferovaný druh
informačného prameňa, najviac žiadané sú články z odborných periodík.
2.3 Informácie na internete
Užitočným prameňom informácií pre používateľov je aj priebežne aktualizovaná
webová stránka knižnice, ktorá poskytuje aktuálne informácie o prevádzke knižnice fakulty,
vstup do katalógu knižnice fakulty, prehľad odoberaných periodík a ďalších užitočných
pomôcok,

oznamov

a odkazov.

Na

pomoc

autorom

seminárnych,

záverečných

a kvalifikačných prác je na web stránke knižnice rubrika „Informačná výchova“, ktorá
obsahuje pravidlá pre citovanie odbornej literatúry s príkladmi citovania rôznych druhov
dokumentov.
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Príloha č. 1: Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov
fakulty za rok 2014 (k 19. 2. 2015):

AAA
AAB
ABC
ABD
ACA
ACB
ADD
ADE
ADF

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (11)
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4)
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (12)
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (12)
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (55)

Menný zoznam publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 11
Digital rights management systems versus users' privacy / Robert Kutiš; [review: Ivan
Škorvánek, S. Fennell]. - [1st ed.]. - Oisterwijk : Wolf legal publishers, 2014. - 69 p. - ISBN
978-94-6240-186-0
Employment conditions of business in Slovakia / Helena Barancová; [reviewers: Vojtech
Tkáč, Ján Matlák], [translation: Nataša Hrnčárová, Milan Jančo]. - [1st ed.]. - Frankfurt am
Main : Peter Lang, 2013. - 216 p. - (Spectrum Slovakia series) - ISBN 978-3-631-65001-1
Medzinárodnoprávna úprava inštitútu sukcesie štátov / Dagmar Lantajová; [recenzenti:
Marek Šmid, Juraj Jankuv, Lucia Mokrá]. - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 240 s. - ISBN 978-83-7490-788-0
Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia = Legalhistorical reality of social
doctrine in 20th century / Peter Mosný(13%), Ján Drgo(10%), Vladimír Kindl, Jan
Kuklík, Miriam Laclavíková(21%), Štefan Siskovič(12%), Adriana Švecová(15%),
Ladislav Vojáček, Peter Vyšný(10%) ; [recenzenti: Ladislav Hubenák, Jozef Klimko, Matúš
Nemec]. - 2. rozšír. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w
Polsce, 2014. - 332 s. - ISBN 978-83-7490-742-2
Prečo zotrvať pri rozhodnutom : teória záväznosti precedentu / Marek Káčer;
[recenzenti: Ján Svák, Radoslav Procházka]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2013. - 167 s. - ISBN
978-80-7502-011-6
Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve / Vojtech Vladár; [recenzenti: Ignác
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Antonín Hrdina, Miriam Laclavíková, Stanislav Přibyl]. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2014. 236 s. - (Teoretik) - ISBN 978-80-7502-050-5
Slovak Republic / by Zuzana Adamová (50%), Martin Husovec. - [1st ed.]. - Alphen aan
den Rijn : Kluwer Law International, 2014. - 172 p. - (International encyclopaedia of laws) ISBN 978-90-654-4887-3
Slovak Republic / by Daniel Krošlák. - [1st ed.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law
International, 2014. - 196 p. - ISBN 978-90-654-4944-3
Slovak Republic / by Miloš Lacko. - [1st ed.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law
International, 2014. - 118 p. - ISBN 978-90-654-4939-9
Šikana a mobing na pracovisku : právne problémy / Helena Barancová; [recenzenti:
Mária Rybarová, Ján Matlák]. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2014. - 224 s. - ISBN 978-80-7502036-9
Verejná správa a právo na spravodlivý proces / Soňa Košičiarová; [recenzenti: Marek
Šmid, Mária Srebalová]. - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo
Słowaków w Polsce, 2014. - 243 s. - ISBN 978-83-7490-790-3

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4
Kolektívne pracovné právo / Andrea Olšovská(10%), Jozef Toman, Marek Švec, Simona
Schuszteková, Martin Bulla(21%) ; [recenzenti Zdeňka Gregorová, Vojtech Tkáč, Ladislav
Mura, Miloš Lacko]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014. - 374 s. ISBN 978-80-89149-37-7
Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou / Helena Barancová; [recenzenti: Ján Matlák,
Mária Rybárová]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint 2, 2014. - 280 s. - (Juristika). - ISBN 97880-89710-06-5
Trnavské meštianske závety : (1700 - 1871). 1. zväzok / Adriana Švecová; recenzenti:
Peter Mosný, Tomáš Gábriš, Diana Duchoňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva
Slovenskej akadémie vied, 2014. - 718 s. - ISBN 978-80-8082-700-7
Trnavské meštianske závety : (1700 - 1871). 2. zväzok / Adriana Švecová; recenzenti:
Peter Mosný, Tomáš Gábriš, Diana Duchoňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva
Slovenskej akadémie vied, 2014. - S. 725-1384 - ISBN 978-80-8082-778-6
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ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 12
Administratívnoprávna zodpovednosť za porušenie noriem daňového práva : 17.
[kapitola] / Matúš Filo.
In: Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. - 1. vyd. - Olomouc:
Iuridicum Olomoucense, 2013. - ISBN 978-80-87382-43-1. - S. 222-241, [1,52 AH].
Administratívnoprávne aspekty uznania štátu - otázka víz a pobytu cudzincov : časť 3.2 /
Michal Maslen.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 247-264, [1,22AH].
Inštitút uznania vlády v medzinárodnom práve : časť 1.6 / Juraj Jankuv.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 141-160, [1,33AH].
Medzinárodnoprávna subjektivita štátu, práva a povinnosti štátov : časť 1.4 / Juraj
Jankuv.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 84-117.
Medzinárodnoprávny inštitút uznania národnooslobodzovacieho hnutia / Juraj Jankuv.
In: Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu : 20. výročí vzniku samostatné České
republiky a Slovenské republiky. - 1. vyd. - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-244-3995-2. - S. 42-71.
Právo národov na sebaurčenie : časť 1.3 / Dagmar Lantajová.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 68-84, [1,14AH].
Prvky štátu : časť 1.1 / Kristián Blaškovič.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 11-30, [1,32AH].
Spôsoby vzniku štátu a druhy štátov v medzinárodnom spoločenstve : časť 1.2.1 - 1.2.7 /
Juraj Jankuv.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 72

ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 30-60.
Sukcesia štátov : časť 2.3 / Dagmar Lantajová.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 189-220.
Teorie vyšetřování trestných činů : 2.9 [kapitola] / Ivan Šimovček (50%), Peter Polák.
In: Kriminalistika : (teorie, metody, metodologie). - [1. vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. - ISBN 978-80-7380-490-9. - S. 379-405.
Teorie způsobu páchání trestného činu : 2.3 [kapitola] / Ivan Šimovček.
In: Kriminalistika : (teorie, metody, metodologie). - [1. vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. - ISBN 978-80-7380-490-9. - S. 133-161.
Uznanie štátu z hľadiska právomocí Európskej únie : časť 5.1 / Matej Zmij.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - [1.
vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 311-326, [1,25AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2
Náboženská sloboda a ochrana a ochrana menšín / Michaela Moravčíková.
In: Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku = Contemporary alternative religiosity in
Slovakia. - 1. vyd. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-808105-577-5. - S. 15-48.
The Faculty of law 1667-1777 / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%).
In: The History of Trnava University 1635-1777, 1992-2012. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi
Universitatis Tyrnaviensis, 2014. - ISBN 978-80-8082-726-7. - P. 105-127.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2
History of the state and law on the territory of Slovakia : (1848 - 1948). 2. / Mosný, Peter
(50%), Laclavíková, Miriam (50%); [reviewers: Ladislav Vojáček,Tomáš Gábriš, Adriana
Švecová]. - [1st ed.]. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 190 p. - ISBN
978-83-7490-768-2
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Praktické prípady z rímskeho práva / Herbert Hausmaninger, Peter Blaho (25%). - 1. vyd.
vo Wolters Kluwer ČR. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. - 295 s. - ISBN 978-80-7478629-9
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3
Podnikateľské právo / Daniel Krošlák (21%), Zuzana Nevolná (49%), Andrea Olšovská
(30%); [recenzenti: Ján Švidroň, Katarína Válková]. - 2. aktualizov. vyd. - Bratislava :
Wolters Kluwer, 2014. - 288 s. - ISBN 978-80-8168-045-8
Podnikateľské právo / Daniel Krošlák (21%), Zuzana Nevolná (49%), Andrea Olšovská
(30%); [recenzenti: Ján Švidroň, Katarína Válková]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters kluwer,
2014. - 288 s. - ISBN 978-80-8168-047-2
Pracovné právo / Helena Barancová (56%), Robert Schronk; [recenzenti: Ľudmila
Novacká, Mikuláš Sabo]. - 2. preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2013. - 598 s. (Juristika). - ISBN 978-80-89393-97-8
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1
Legislatívne vymedzenie pojmu Žid v 2. Česko-slovenskej republike, 1. Slovenskej
republike a Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1938 - 1942 = The legislative
definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak Republic, First Slovak Republic
and Protectorate of Bohemia and Moravia, 1938-1942 / Ján Drgo.
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 303-323.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 12
Eurojust vo svetle Lisabonskej zmluvy, alebo, Eurojust ako budúci orgán riešenia
jurisdikačných konfliktov? / Eva Szabová.
In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. Roč. 18, š. 3 (2014), s. 23-31.
Migration programmes - a new way to solve problems with brain drain from poorer countries?
/ Peter Kotira, Peter Mészáros (50%).
In: The Lawyer quarterly [online] : international journal for legal research. - ISSN 1805840X. - online; Vol. 4, no 3 (2014), s. 227-239.
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Niektoré problémy ochrany spotrebiteľov v záväzkových vzťahoch v obchodnom práve =
Some issues of consumer protection in contractual relations in business law : (so zameraním
na rozhodcovské konanie) / Alexander Škrinár.
In: Obchodní právo : časopis pro obchodněprávní praxi. - ISSN 1210-8278. - Roč. 23, č. 8
(2014), s. 351-359.
Obhajca v opravnom konaní trestnom = Defense counsel in criminal appeal proceedings /
Ivan Šimovček.
In: Acta iuridica Olomucensis : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN
1801-0288. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 7-15.
Obhajca v prípravnom konaní = Defense in pre-trial proceedings / Tomáš Strémy.
In: Acta iuridica Olomucensis : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN
1801-0288. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 49-57.
Protokol z roku 1997 a Európska únia (Európska únia a zodpovednostné konvencie "druhej
generácie") = The protocol of 1997 and the European Union. (European Union and "2nd
generation" responsibility conventions) / Jakub Handrlica, Marianna Novotná (50%).
In: Bezpečnost jaderné energie = The safety of nuclear energy. - ISSN 1210-7085. - Roč. 22
(60), č. 3-4 (2014), s. 79-86.
Protokol z roku 1997 a Európska únia (východiská a analýza súčasného stavu) = The protocol
of 1997 and the European Union. Backround and analysis of the current status / Jakub
Handrlica, Marianna Novotná (50%).
In: Bezpečnost jaderné energie = The safety of nuclear energy. - ISSN 1210-7085. - Roč. 22
(60), č. 1-2 (2014), s. 10-14.
Sme sofisti či platonisti? = Are we sophist or platonists? : konflikt medzi univerzálnou
hierarchiou princípov a autoritatívnym rozhodovaním sudcov na príklade analýzy
historického vývoja inštitútu notárskej zápisnice / Štefan Siskovič (70%), Katarína
Siskovičová.
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 153, č. 5
(2014), s. 380-395 + s. 430.
Správne trestanie a právo na obhajobu = Administrative sanctioning and the right to legal
counsel / Michal Maslen (50%), Jana Šimonová.
In: Central and Eastern European legal studies. - ISSN 2310-2705. - [Roč. neuved.], no 2
(2013), p. 315-338.
Trestná zodpovednosť právnických osôb - komparácia vybraných aspektov právnych úprav
niektorých členských štátov Európskej únie, USA a Švajčiarska a možnosti ich ďalšieho
vývoja na pôde Európskej únie = Criminal liability of legal persons - the comparison of
selected aspects of the regulation of certain member states of the European Union, USA and
Schwitzerland, and possibility of thein further development on the soil of the European Union
/ Ivan Šimovček (50%), Eva Szabová (50%).
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In: Státní zastupitelství. - ISSN 1214-3758. - Roč. 12, č. 5 (2014), s. 52-61.
Violation of right to liberty and security in the assessment of claims for asylum / Nataša
Hrnčárová.
In: Lidé města = Urban people. - ISSN 1212-8112. - Vol. 16, iss. 2 (2014), p. 323-338.
Vzťahy trnavských mešťanov k Morave v letmej reflexii novovekej uhorskej závetnej praxe =
Moravian roots of Trnava burghers in cursory view of Hungarian testament practice /
Adriana Švecová.
In: Jižní Morava : vlastivědný časopis. - ISSN 0449-0436. - Roč. 50, svazek 53 (2014), s.
287-295.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 55
Abort a infanticídium v novovekom uhorskom trestnom práve = Abortion and infanticide in
the modern Hungarian criminal law / Eva Repková.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 1 (2014), s. 147-173.
Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na
základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru = Current changes in social
insurance related to status of persons, who carry aout work under agreements on work
performed outside employment relationship in social insurance / Krippel Mikuláš.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č.
6 (2014), s. 621-638.
Annual leave in the case law of the Court of Justice of the European Union = Dovolenka
podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie / Viktor Križan.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 59-74.
Aplikácia peňažného trestu v Slovenskej a Českej republike = Application of financial penalty
in the Slovak Republic and Czech Republic. 2nd part : 2. časť / Štefan Zeman.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 6 (2014), s. 15-24.
Aplikácia peňažného trestu v Slovenskej a Českej republike = Application of financial penalty
in the Slovak Republic and Czech Republic. 1st part : 1. časť / Štefan Zeman.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 5 (2014), s. 10-19.
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Aplikácia trestu domáceho väzenia na Slovensku, v Čechách a v Poľsku = Application of the
house arrest in Slovakia, Bohemia and Poland / Tomáš Strémy; recenzent: Samuel Uhrin.
In: Policajná teória a prax = Police theory and practice : časopis Akadémie PZ v Bratislave. ISSN 1335-1370. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 97-105.
Applying the skip navigation links in the context of the websites' accessibility of central state
administration bodies in the Slovak Republic / Jana Koprlová.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 2 (2014), s. 133-178.
Applying the skip navigation links in the context of the websites' accessibility of selfgoverning regions in the Slovak Republic / Jana Koprlová.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 3 (2014), s. 175-195.
Basic questions of civil liability for nuclear damage in Slovakia / Marianna Novotná.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 2 (2014), s. 67-84.
Boj za právo a slobodu / Kristián Čechmánek.
In: Legal point. - ISSN 1338-6824. - Roč. 01/2014, s. 44-50.
Constitutional concept of the White Kingdom of Hungary = Ústavnoprávny koncept Bieleho
Uhorska / Peter Mosný (50%), Róbert Jáger.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 5-16.
Der Stand des Hochschulwesens in der Slowakei unter besonderer Berücksichtigung des
Jurastudium / Peter Blaho.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 69-75.
Digesta. Liber 41, Titulus 3: De usurpationibus et usucapionibus (pars reliqua) = 41. kniha, 3.
titul: O nepretržitej držbe a o vydržaní (posledná časť) / z latinského originálu Corpus iuris
civilis, vol. 1: Iustiniani Digesta pripravujú: Peter Blaho (50%), Nicol Sipekiová.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 2 (2014), s. 291299.
Diskriminácia na základe veku v slovenskom Zákonníku Práce? = Age discrimination in the
Slovak Labour Code? Perspective of the EU legislation and case law of the Court of Justice of
the European Union : pohľad z perspektívy legislatívy Európskej únie a judikatúry Súdneho
dvora Európskej únie / Katarína Procházková.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 7-8 (2014), s. 39-44.
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Ehrenmorde, kulturelle Unterschiede und Recht = Vraždy zo cti, kultúrne rozdiely a právo :
(eine rechtsanthropologische Skizze) / Daniel Krošlák.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 5-25.
El sistema de parentesco y el derecho familiar en México-Tenochtitlán = Kinship and family
law in Mexico-Tenochtitlan / Peter Vyšný.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 1 (2014), s. 50-82.
Európska únia a Protokol z r. 1997, ktorým sa doplňuje Viedenský dohovor o
občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z r. 1963 = European Union and 1997
Protocol amending 1963 Vienna Convention on civil liability for nuclear damage / Jakub
Handrlica, Marianna Novotná (50%).
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 2 (2014), s. 252268.
Je potrebný súhlas druhého manhžela pri prevode obchodného podielu? = Is the other spouse's
consent to the transfer of an ownership interest needed? / Alexander Škrinár.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 1-2 (2014), s. 31-38.
Judikatúra medzinárodných arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti ochrany
práv domorodých (pôvodných) národov = The Case law of international arbitration, judicial
and quasi-judicial authorities in the area of protection of the rights of indigenous (native)
peoples / Juraj Jankuv.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 3 (2014), s. 19-66.
K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej
republiky = Current issues of criminal liability of legal entities in the Slovak Republic /
Andrea Gregušová.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 3 (2014), s. 124-143.
K budúcej úprave darovania = About a future regulation of donation / Jurčová, Monika.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č.
1 (2014), s. 3-21.
K problematike alternatívnych foriem konania v koncepte restoratívnej spravodlivosti =
Alternative forms process in the concept of restorative justice / Adrián Jalč.
In: Studia iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-3995. - Online; Roč. 2, č. 1
(2014), s. 68-77.
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K zachovaniu odmeny a / alebo nároku na primeranú dávku tehotnej zamestnankyne: prípady
C-512/11 a C-513/11, TSN a YTN = To maintain of remuneration and / or entitlement to an
adequate allowance of a pregnant worker: cases C-512/11 and C-513/11, TSN and YTN /
Viktor Križan.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 2 (2014), s. 85-99.
Kniha Bruce G. Triggera Porozumieť raným civilizáciám a jej prínos pre všeobecné a
porovnávacie dejiny štátu a práva = Bruce G. Trigger's book Understanding early civilizations
and its contribution to the general and comparative history of state and law : [esej] / Peter
Vyšný.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 2 (2014), s. 179-206.
Legal framework and perspectives of nuclear third party liability in the Czech and Slovak
Republic = Perspektívy jadrovej zodpovednosti v česko - slovenskom právnom priestore /
Marianna Novotná (50%), Jakub Handrlica.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 49-68.
Liability of internet services providers for defamatory statements made by third persons current status in the Slovak Republic / Robert Kutiš.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 81-87.
Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva = Mobbing and chicanery of
the employee as a form of abuse of right / Helena Barancová.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 2 (2014), s. 35-66.
Nábožensko-etický pohľad judaizmu a islamu na problematiku abortov = Religio-ethical
view of judaism and islam on the issue of abortion / Eva Repková.
In: Človek a spoločnosť [elektronický prameň] = Individual and society : internetový časopis
pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. - ISSN 1335-3608. Online; Roč. 17, č. 2 (2014), s. 42-55.
Obnova konania na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o
"neústavnosti asperačnej zásady" = Retrial on the basis of the judgement of the Constitutional
Court of the Slovak Republic on the "unconstitutionality of the Principle of asperatio" /
Viktória Pagáčová.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 6 (2014), s. 31-38.
Právny status Indiánov v ranom koloniálnom období latinskoamerických dejín = The legal
status of Indians in the early colonial period of Latin American history / Peter Vyšný.
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In: Historia et theoria iuris [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-0753. - online, Roč. 6, č. 1
(2014), s. 70-89.
Právo na azyl podľa Čl. 53 Ústavy Slovenskej republiky = Right to asylum according to the
Article 53 of the Constitution of the Slovak Republic / Nataša Just Hrnčárová.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 12 (2014), s.
1494-1505.
Právo na štrajk = Right to strike / Miloš Lacko.
In: Studia iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-3995. - Online; Roč. 2, č. 2
(2014), s. 12-25.
Právo na začiatku 21. storočia - nástroj ľudského rozmaru? = Law in the beginning of the 21st
century - an instrument of human whim? / Marek Šmid.
In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 5, č. 2 (2014), s. 17-28.
Právo účasti na správe verejných vecí v podmienkach územnej samosprávy / Michal Maslen.
In: Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu = Slovak journal of public policy
and public administration. - ISSN 1339-5637. - Roč. 1, č. 1 (2014), s. 22-36.
Princíp "ne bis in idem" v oblasti správneho trestania = The "ne bis in idem" principle within
the sphere of administrative punishment / Michal Maslen.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 31-47.
Princíp rovnosti pri uplatňovaní zmluvy o sociálnom zabezpečení medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou = The principle of equality in the appliction of the agreement
on social security between the Czech Republic and the Slovak Republic / Miloš Lacko.
In: Studia iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-3995. - Online; Roč. 2, č. 1
(2014), s. 44-58.
Princíp zákazu retroaktivity a jeho aplikácia v oblasti správy daní = Principle of the ban on
retroactivity and its application in the administration of taxes / Ľubica Masárová.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 5 (2014), s. 20-27.
Problematika uplatňovania predkupného práva pri bezodplatných prevodoch s reflexiou na
slovenskú a českú judikatúru = Issues of application of pre-emption right in transfers without
payment with reflection to the Slovak and Czech case law / Peter Mészáros (34%), Peter
Kotira, Alexandra Čapkovičová.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 1 (2014), s. 5867.
Procesnoprávne aspekty zodpovednosti za jadrovú škodu = Procedural aspects of liability for
nuclear damage / Marianna Novotná (50%), Martina Uhliarová (50%).
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In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 1 (2014), s. 106-130.
Prvé ženy v advokácii na Slovensku : (do roku 1938). 2. časť / Martina Gajdošová.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 1-2 (2014), s. 62-70.
Quo vadis, rozhodca v kolektívnom vyjednávaní? = Quo vadis, arbiter in collective
bargaining? / Marek Švec, Martin Bulla (33%), Ján Horecký.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 8-9 (2014), s.
1006-1026.
Quo vadis, súdna genetika? = Quo vadis, forensic genetics? / Ján Miertuš, Vanda Rísová,
Miroslava Vráblová (33%).
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 1 (2014), s. 83-105.
Revízny princíp v trestnom opravnom konaní = Revision principle in criminal appeal
procedings / Ivan Šimovček.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 27-43.
Simulovaný právny úkon ako actus contra legem v pracovnom práve = Simulated legal act as
an actus contra legem in labour law / Frťalová Andrea.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č.
6 (2014), s. 570-583.
Sokratovská metóda ako pedagogická forma v procese vzdelávania právnikov = Socratic
method as a training form in the process of shaping lawyers / Daniel Krošlák.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č.
1 (2014), s. 80-89.
Streiksrecht in der Slowakischen Republik = Právo na štrajk v Slovenskej republike / Helena
Barancová.
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft.
- ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 17-30.
Súčasný diskurz o náboženstve a ochrane ľudských práv = The current discourse on religion,
the legal state and protection of constitutional rights and freedom / Michaela Moravčíková.
In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 5, č. 2 (2014), s. 5-15.
The relation of the EU law and the nuclear liability legislation: Possibilities, limits and mutual
interaction / Marianna Novotná (50%), Peter Varga (50%).
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In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 3 (2014), s. 96-123.
Úvaha o dobrej viere a jej aplikácii v obchodnoprávnych vzťahoch / Kristián Čechmánek.
In: Legal point : právne problémy riešené budúcimi právnikmi. - ISSN 1339-0104. - Roč.
02/2013, s. 15-20.
Vývoj problematiky abortu v učení Katolíckej cirkvi = The history of abortion in the teaching
of the Catholic Church / Eva Repková.
In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 45-63.
Vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 5-10.
Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie: Vybraná judikatúra Európskeho súdu
pre ľudské práva = Prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation: Selected
case law of the European Court od Human Rights / Katarína Procházková.
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 2, č. 2 (2014), s. 100-113.
Zákon o obmedzení platieb v hotovosti ako prostriedok na elimináciu daňových únikov =
Administrative liability for the violation of the act limiting the use of cash payments / Matúš
Filo.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 13351079. - Roč. 20, č. 12 (2014), s. 30-39.
Záruky zaistenia sociálnej úrovne jednotlivca = Guarantees ensuring the social level of the
individual / Lacko, M..
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 97, č.
5 (2014), s. 487-506.
Združenia a súdna ochrana = Associations and judicial protection / Martina Gajdošová.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 1 (2014), s. 2032.
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Príloha č. 2: Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a
doktorandov fakulty za rok 2014 (k 28. 5. 2015)
Kód:
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a
SCOPUS:
3
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a SCOPUS
( WoS):
12
3 - citácie v zahraničných publikácicách neregistrovaných v citačných indexoch: 471
4 - citácie v domácich publikácicách neregistrovaných v citačných indexoch:
389
5 - recenzie v zahraničných publikáciách:
7
6 - recenzie v domácich publikáciách:
25
Počet ohlasov spolu: 907
Kód 1:
ADE Fatal case of Rapunzel syndrome in neglected child / Eva Matějů, Svatava Duchaňová, Peter
Kovac (40%), Norbert Moravanský, Daniel J. Spitz.
In: Forensic science international : an international journal dedicated to the applications of science to
the administration of justice. - ISSN 0379-0738. - Vol. 190, Iss. 1-3 (2009), avalaible: 7 June 2009, pp.
e5-e7.
Ohlas:
[1 - 2014] VALENTOVÁ, R. - SCHWARZ, J. - LÁD, V. - SÝKORA, J. - GEIGER, J. - PODLIPNÝ,
J. - MATĚJOVICOVÁ, J. - KOBR, J. Rapunzel syndrom - unexpected cause of abdominal pain. In
Pediatrie pro praxi, roč. 15, č. 1, 2014, pp. 35-37. ISSN 1803-5264
ADE History of forensic medicine - the second part : the autopsy in the middle age and the
renaissance / Hirt, M., Kováč, P. (50%).
In: Soudní lékařství = Forensic medicine : časopis České a slovenské společnosti soudního lékařství a
soudní toxikologie. - ISSN 0371-1854. - Roč. 50, č. 3 (2005), s. 32-37.
In: Česko-slovenská patologie = Czecho-Slovak pathology : časopis České a slovenské společnosti
patologů. - ISSN 1210-7875. - Roč. 50, č. 3 (2005), příloha.
Ohlas:
[1 - 2014] CHARLIER, P. - HUYNH-CHARLIER, I. - POUPON, J. at al. A glimpse into the early
origins of medieval anatomy through the oldest conserved human dissection (Western Europe, 13th c.
A.D.). In Archives of medical science, vol. 10, iss. 2, 2014, pp. 366-373. ISSN 1734-1922
ADF Comparison of collagen subtype 1 and 3 presence in varicose and non-varicose vein wal :
morphological study / Haviarova Z., Janega P., Durdik S., Kovac P. (5%), Mraz P., Stvrtinova V..
In: Bratislavské lekárske listy = Bratislava Medical Journal : medzinárodný časopis pre biologické
vedy a klinickej medicíny : International Journal for Biomedical Sciences and Clinical Medicine. ISSN 0006-9248. - Vol. 109, iss.3, (2008), p. 102-105, online.
Ohlas:
[1 - 2014] CHÉRET, J. - LEBONVALLET, N. - BUHÉ, V. - CARRE, J.L. - MISERY, L. - LE
GALL-IANOTTO, C. Influence of sensory neuropeptides on human cutaneous wound healing
process. In Journal of dermatological science, vol. 74, iss. 3, June 2014, pp. 193-203. ISSN 0923-1811
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Kód 2:
AAB Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi : (od vzniku uhorského štátu do
prvej československej kodifikácie rodinného práva) / Miriam Laclavíková; recenzenti: Peter Mosný,
Ladislav Vojáček. - [1. vyd.]. - Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 321 s. - ISBN 978-80-224-1142-4
Ohlas:
[2 - 2014] HUDACEK, P. The legal position of widows in medieval Hungary up to 1222 and the
question of dower. In Historicky casopis, vol. 62, supplement, 2014, pp. 3-39. ISSN 0018-2575
ACA Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku / Adriana Švecová (51%), Tomáš Gábriš;
[recenze: Ladislav Vojáček, Miriam Laclavíková]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2009. - 267 s. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-7380-161-8
Ohlas:
[2 - 2014] DRGO, J. The legislative definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak
Republic, First Slovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia, 1938-1942. In Historicky
casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
ACB Dejiny štátu a práva na Slovensku : [vysokoškolská učebnica Právnickej fakulty UPJŠ] / Peter
Mosný (61%), Ladislav Hubenák. - 1. vyd. - Košice : Aprilla, 2008. - 374 s. - ISBN 978-80-8934602-8
Ohlas:
[2 - 2014] DRGO, J. The legislative definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak
Republic, First Slovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia, 1938-1942. In Historicky
casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
ACB Dejiny štátu a práva na území Slovenska : (od najstarších čias do roku 1848). 1. / Peter Mosný
(50%), Miriam Laclavíková (50%); [recenzent: Ladislav Vojáček]. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka,
2010. - 103 s. - (Učebnice). - ISBN 978-80-89122-63-9
Ohlas:
[2 - 2014] DRGO, J. The legislative definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak
Republic, First Slovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia, 1938-1942. In Historicky
casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
ACB Pramene práva na území Slovenska : od najstarších čias do roku 1790. 1 / Miriam
Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%); [recenzovali Peter Blaho, Richard Marsina]. - 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. - 415 s. - ISBN 978-80-8082-153-1
Ohlasy:
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[2 - 2014] DRGO, J. The legislative definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak
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casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
ACB Svetové dejiny štátu a práva / Peter Vyšný (37%), Ján Puchovský, Ivana Šošková; [recenzenti:
Peter Mosný, Tomáš Gábriš]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2013. 319 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/10216.pdf. - ISBN 978-80-8082-733-5
In: Rímske právo. - 2. dopln. vyd. - Bratislava: MANZ, 1997. - ISBN 80-85719-08-8. - 388 s.
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casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
ACB Pramene práva na území Slovenska : (1790 - 1918). 2 / Miriam Laclavíková (50%), Adriana
Švecová (50%); [recenzenti: Peter Mosný, Ladislav Vojaček]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2012. - 673 s. - ISBN 978-80-8082-506-5
Ohlas:
[2 - 2014] BADA, M. Sources of law in the Slovak 2. : 1790-1918. In Historicky casopis, vol. 62, iss.
4, 2014, p. 728-729. ISSN 0018-2575
ADE Československý národ a demokratické základy Národného výboru a Národného zhromaždenia
v roku 1918 = Czechoslovak nation and thr democratic foundations od National Comittee and
National Assembly in 1918 / Štefan Siskovič.
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 152, č. 5 (2013), s.
486-498 + s. 535.
Ohlas:
[2 - 2014] DRGO, J. The legislative definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak
Republic, First Slovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia, 1938-1942. In Historicky
casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
ADE K teórii štruktúrovania právnych noriem = Towards a theory of legal norm's structure : (pokus
o logicko-sémantickú analýzu v evolučnej perspektíve) / Daniel Krošlák.
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 148, č. 4 (2009), s.
365-376.
Ohlas:
[2 - 2014] GAHER, F. What kind of logic could be used in law? In Organon F, vol. 21, supplementary
issue, 2014, p. 20-41. ISSN 1335-0668
AEE Východiská právneho postavenia židovského obyvateľstva v období prvej Slovenskej republiky
/ Peter Mosný.
In: Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. - [1. vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2008. - ISBN 978-80-7380-120-5. - S. 250-257.
Ohlas:
[2 - 2014] DRGO, J. The legislative definition of the term "Jew" in the Second Czecho-Slovak
Republic, First Slovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia, 1938-1942. In Historicky
casopis, vol. 62, iss. 2, 2014, p. 303-323. ISSN 0018-2575
AFD Idey kresťanstva a právna úprava aborcií v historickom kontexte / Eva Repková.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický zdroj] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 30.3. 2013[!]. 9. - [1.
vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-8082-745-8. CD; 15 s.
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Príloha č. 3:

Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov fakulty za rok 2014 (k 19. 2. 2015)

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB,
ABC, ABD)
Počet záznamov: 29
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (11)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (12)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB,
EAI, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 28
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (5)
EAI Prehľadové práce - knižné (1)
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (3)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky...) (14)
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD,
CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 1
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v
databázach WoS alebo
Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN)
Počet záznamov: 0
Skupina D - Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA,
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE,
BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF)
Počet záznamov: 240
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (12)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (55)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (45)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (18)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (10)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (15)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (57)
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BBB
BCK
BDE
BDF

Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách (5)
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (3)
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (1)
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (19)

Počet záznamov pre MŠVVaŠ SR: 298
Skupina N - Nezaradené
Počet záznamov: 112
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (4)
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (16)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (11)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (19)
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (9)
GHG Práce zverejnené na internete (1)
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (51)
Počet záznamov spolu: 410
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