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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 Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) predkladá Vedeckej rade TU, 

Právnickej fakulty (ďalej len „vedecká rada“) Správu Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty o hodnotení úrovne v oblasti vedy za rok 2016 (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. Obsahuje všetky oblasti vedeckej činnosti fakulty, 

doktorandské štúdium a jeho konkrétne výsledky, uskutočnené habilitačné konania, riešenie 

vedeckých výskumných projektov na medzinárodnej a domácej úrovni, organizovanie 

vedeckých konferencií  a odborných  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 2016. 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 2016 vedeckovýskumná činnosť patrila 

k prioritným aktivitám činnosti fakulty a k najvýznamnejším kritériám hodnotenia jej kvality.  

Fakulta za rok 2016 vykazuje v súhrne celkom 64 vysokoškolských učiteľov a 

výskumných pracovníkov. S ohľadom na rozsah pracovného úväzku a dĺžku ich pôsobenia na 

fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 54,89. 
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM                   

  

V súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave 

koncom roka 2015, patrí fakulte právo uskutočňovať akreditované doktorandské študijné 

programy v dennej a externej forme v nasledujúcich študijných odboroch:  

- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  

- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  

- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 

- v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo. 

V roku 2016 fakulta pokračovala v doterajšom úsilí rozvíjať doktorandské štúdium 

v akreditovaných študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Pracovné právo, 

Trestné právo a Ústavné právo. 

 V roku 2016 študovalo na fakulte 18 doktorandov v dennej forme štúdia a 55 

doktorandov v externej forme štúdia, spolu 73 doktorandov.  

V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 sa zaznamenal mierny pokles  počtu 

doktorandov v dennej forme a mierny nárast v externej forme štúdia.  
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Vyššie uvedený prehľad dokumentuje rozvoj doktorandského štúdia v dennej a 

externej forme za posledných šesť rokov. 
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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. Do konca  roka 2016 vedecká rada  fakulty schválila 67 

školiteľov tohto štúdia. 

 Doktorandský študijný program je založený na kreditovom systéme s dĺžkou trvania 

tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia. Zároveň dobieha štúdium 

v predchádzajúcom študijnom programe, ktorý bol so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky 

v dennej  aj externej forme. Starostlivosť fakulty o  doktorandov v dennej a externej  forme 

štúdia sa prejavuje v rôznych smeroch. Fakulta stimuluje vedecký rast mladých vedeckých 

pracovníkov zapojených do doktorandského štúdia tým, že kladie dôraz najmä na 

publikovanie do recenzovaných vedeckých časopisov. Školitelia usmerňujú 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. Zastúpenie publikovaných vedeckých štúdií a článkov pedagógov fakulty vrátane 

doktorandov v dennej forme štúdia v recenzovaných časopisoch je významné.   

Z výberu najdôležitejších publikovaných vedeckých prác sa v roku 2016 doktorandi 

dennej formy štúdia zamerali na publikovanie vedeckých prác v zahraničných a domácich  

vedeckých časopisoch. V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 denní doktorandi publikovali 

päť vedeckých prác v zraničných časopisoch a 13 vedeckých prác v domácich časopisoch.  

Nastal nárast v počte publikovaných vedeckých prác v zahraničných časopisoch.   

 

Prehľad najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov v dennej forme 

štúdia v roku 2016:  

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

1. ZEMAN, Š.: Majetková kriminalita mládeže v Slovenskej republike - kriminologické a 

trestnoprávne aspekty = Eigentumskriminalität der Jugend in der Slowakischen Republik - 

kriminologische und straftrechtliche Aspects. 

In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-

5313. - Roč. 15, č. 2 (2016), s. 32-39. 

2. ZEMAN, Š.: Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z 

pohľadu štatistík a aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia = Die 

Entwicklung der Jugendkriminalität und ihrer Sanktionierung in der Slowakischen 

Republik aus der Sicht der Statistiken und der Anwendungspraxis mit dem Akzent auf 

restorative Lösungen. 
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In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-

5313. - Roč. 15, č. 6 (2016), s. 136-144.  

3. Jalč, A. (50%) – JURIŠOVÁ, K. (50%): K niektorým právnym a historickým aspektom 

amnestií = Some legal and historical aspects of amnesties. 

In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 

7 (2016), s. 588-603 + s. 639. 

4. ČECHMÁNEK, K.:  Pohľad do zrkadla, alebo, O schizofrénii paragrafu 241 Zákona č. 

140/1961 Sb. = Looking into the mirror and reflecting on the schizophrenic section No. 

241 of an Act No. 140/1961 Coll.  

In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 

7 (2016), s. 604-618 + s. 640. 

5. ZEMAN, Š.: Vývoj aplikácie vybraných odklonov a alternatívnych trestov v Slovenskej 

republike = Die Entwicklung der Anwendung ausgewählter Ablenkungen und alternativen 

Strafen in der Slowakischen Republik.  

In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-

5313. - Roč. 15, č. 7-8 (2016), s. 176-182. 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

1. ŠELIGA, J.: Keď sa namieta sudca = When the judge objects. 

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Vol. 

99, č. 4 (2016), s. 310-330. 

2. ŠELIGA, J.: Efemérny ľud za plentou. K právnym účinkom referenda = Ephemeral 

people behind the screen. Legal effects of referendum. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 11 

(2016), s. 1203-1215. 

3. Jalč, A. (50%) – JURIŠOVÁ, K. (50%): Ukladanie trestu zákazu účasti na verejných 

podujatiach v praxi slovenských súdov = Prohibition of participation on public events in 

case-law of the Slovak courts. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 2 

(2016), s. 175-184. 

4. ZEMAN, Š.: K restoratívnym prvkom hmotnoprávnej úpravy trestania mladistvých v 

Slovenskej republike = Restorative elements of the substantive legal regulation of 

sanctioning of juveniles in the Slovak Republic. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 2 

(2016), s. 119-136. 

5. HEČKO, V.: Protiteroristický "balíček" a s ním súvisiace zmeny najmä v trestnoprávnej 

úprave = Anti-terrorist package and relating changes particularly in criminal law.  

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 2 

(2016), s. 166-174. 

6. GREGUŠOVÁ, A.: Trest domáceho väzenia v novej právnej úprave = Home arrest 

penalty in the new legal regulation. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 4 

(2016), s. 439-452. 

7. HLOBÍKOVÁ, D.: Premlčanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty = Statute of 

limitations related to interests on late payment and to contractual penalty. 
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In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký 

časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 4, č. 1 (2016), s. 104-121. 

8. SMIEŠKO, I.: Criminal liability of Facebook reaction buttons in environment of the 

Slovak Republic as a form of hate speech. 

In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký 

časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 4, č. 4 (2016), s. 213-234. 

9. SMIEŠKO, I.: Nenávistné prejavy na Facebooku = Hate speech on Facebook.  

In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 

1335-1079. - Roč. 22, č. 5 (2016), s. 18-26. 

10. ZEMAN, Š.: Odklony ako nástroje restoratívnej justície v slovenskom trestnom práve = 

Divergences as tools of restorative justice in the Slovak criminal law and their application 

in practice.  

In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 

1335-1079. - Roč. 22, č. 6 (2016), s. 24-34. 

11. LANCZOVÁ, I.: Dokazovanie protiprávneho (non lege artis) konania lekára v civilnom 

konaní vedenom o náhradu škody. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 7, č. 5 (2016), s. 2-6. 

12. LANCZOVÁ, I.: Variabilita právnych konaní iniciovateľných v prípade pochybenia 

lekára. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 7, č. 12 (2016), s. 6-11. 

13. LANCZOVÁ, I.: Dokazovanie kauzálneho nexu v konaniach vedených pre pochybenie 

lekára. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 7, č. 4 (2016), s. 2-6. 

 

  

1.1. ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV FAKULTY 

 

Fakulta každoročne hodnotí 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. 
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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 1. apríla 2016 sa konal už dvanásty ročník „Vedeckej konferencie doktorandov a  

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. Vedeckej konferencie sa 

v roku 2016 aktívne zúčastnilo 48 doktorandov a 12 školiteľov doktorandského štúdia. 

Garantom konferencie bola doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka fakulty. 

Vedecké práce doktorandov boli publikované v recenzovanom zborníku. 

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.  

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 2016 nasledujúce zahraničné  

študijné pobyty: 

- JUDr. Viliam Hečko (od 1. 4. 2016 do 4. 10. 2016) Univerzita v Salzburgu, Právnická 

fakulta, Rakúsko; 
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- Mgr. Ivan Smieško (od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016) Univerzita v Salzburgu, Právnická fakulta, 

Rakúsko; 

- Mgr. Vladimíra Dercová (od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016) Advokátska kancelária Frendo 

Camilleri Legal vo Valette, Malta; 

- Mgr. Daniela Hlobíková (od 29. 8. 2016. do 18.1.2017) Univerzita Mikolasa Romerisa vo 

Vilňuse, Litva; 

- JUDr. Ingrid Lanczová (od 6. 7. 2016 do 7. 7. 2016)  Univerzita Eötvösa Loránda 

v Budapešti, Maďarsko; 

- JUDr. Ingrid Lanczová (od 28. 11. 2016 do 30. 11. 2016) Univerzita vo Viedni, Právnická 

fakulta, Rakúsko; 

- JUDr. Kristína Jurišová (od 27. 11. 2016 do 4. 12. 2016) Karolova Univerzita v Prahe,  

Právnická fakulta, ČR; 

- Mgr. Monika Martišková (od 5. 10. 2016 do 10. 10. 2016) Aristotelova univerzita v Solúne,  

Právnická fakulta, Grécko; 

- Mgr. Jakub Vojtko (od 1. 11. 2016 do 8. 11. 2016) Ludwig-Maximilians univerzita v 

Mníchove, Právnická fakulta a  Max-Planck-Institute pre sociálne právo a sociálnu politiku 

v Mníchove.  

 

1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 

V roku 2016 sa uskutočnilo celkom 19 obhajob dizertačných prác v doktorandských 

 študijných programoch, z toho boli štyri obhajoby doktorandov dennej formy štúdia a  15 

obhajob doktorandov externej formy štúdia. Z tohto počtu sa konalo deväť obhajob 

dizertačných prác v študijnom programe Trestné právo (JUDr. Sabína Hodoňová, JUDr. 

Lenka Kristofčáková, JUDr. Adriana Tomrecaj, JUDr. Ing. Anna Jurovčíková,  JUDr. 

Miroslav Sura, Mgr. Matej Krajči, JUDr. Daniel Bednár, JUDr. Andrea Gregušová, JUDr. 

Štefan Zeman); šesť obhajob dizertačných prác v študijnom programe Pracovné právo (JUDr. 

Mgr. Eva Tináková, JUDr. Jana Černáková, JUDr. Katarína Králiková, Mgr. Boris 

Kukumberg, JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, JUDr. Peter Tonhauser,) a štyri obhajoby 

dizertačných prác v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva (JUDr. Martin Floriš, 

JUDr. Mária Sumková, Mgr. Richard Bednárik, Mgr. Róbert Kutiš, LL.M.). 
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 Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2011 – 2016 

znázorňuje nasledujúca tabuľka a graf:  

 

 Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Absolventi doktorandského 

štúdia v dennej forme 

štúdia 

7 10 11 8 2 4 

Absolventi doktorandského 

štúdia v externej forme 

štúdia 

4 2 15 20 18 15 

Absolventi doktorandského 

štúdia spolu 
11 12 26 28 20 19 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Absolventi doktorandského štúdia

Absolventi doktorandského

štúdia v dennej forme štúdia

Absolventi doktorandského

štúdia v externej forme štúdia

Absolventi doktorandského

štúdia spolu

 

 

Dizertačnú skúšku vykonalo celkom 15 doktorandov, z toho v študijnom programe 

Teória a dejiny štátu a práva traja doktorandi dennej formy štúdia: Mgr. Richard Bednárik, 

Mgr. Kristián Čechmánek a Mgr. Daniel Arbet a  štyria doktorandi v externej forme štúdia: 

JUDr. Helena Martiniaková Baldovská, JUDr. Eva Puškárová, Mgr. Peter Toth-Vaňo, JUDr. 

Viktor Vaculčík, LL.M.; v študijnom programe Trestné právo dvaja doktorandi v dennej 

forme štúdia: JUDr. Kristína Juričšová, Mgr. Ivan Smieško a traja doktorandi v externej 

forme štúdia: Mgr. Tomáš Lendacký, Mgr. Marián Mečír, JUDr. Filip Vysudil;  v študijnom 

programe Pracovné právo  jeden doktorand v dennej forme štúdia: Mgr. Marek Maslák a dve 

doktorandky v externej forme štúdia: JUDr. Antónia Witteková a JUDr. Lucia Petríková. 
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Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2011 – 2016 

znázorňuje nasledujúca tabuľka a graf:  

 

22
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29
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28
26
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28

16
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15

19

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dynamika doktorandského štúdia

Vykonané dizertačné skúšky

Obhajoby dizertačných prác

 
 

 

2. HABILITAČNÉ KONANIE 

 

V súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity 

v Trnave v roku 2015 patrí Právnickej fakulte 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  

- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  

- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. 

 

V roku 2016 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť o udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent. Štyri habilitačné konania, ktoré začali 

v predchádzajúcich rokoch pokračovali aj v roku 2016. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2016 

plynulo päť habilitačných konaní, z toho tri habilitačné konania boli v roku 2016 úspešne 

ukončené udelením vedecko-pedagogického titulu docent.  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vykonané 

dizertačné skúšky 
22 29 28 11 16 15 

Úspešné obhajoby 

dizertačných prác 
11 12 26 28 20 19 
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V roku 2016 predsedníčke vedeckej rady fakulty nebola doručená žiadna žiadosť 

o začatie vymenúvacieho konania.   

V rámci habilitačného konania externého uchádzača Mgr. Janusza Wiśniewského, 

PhD. z Inštitútu práva Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczy v Poľsku v študijnom 

odbore 3.4.6. pracovné právo sa v auguste 2015 konala habilitačná prednáška a úspešná 

obhajoba habilitačnej práce. V decembri 2015 rozhodla vedecká rada fakulty o udelení 

vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo. Habilitačné 

konanie bolo ukončené podpisom dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 

s účinnosťou od februára 2016 rektorom univerzity.   

V júni 2015 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej 

asistentky fakulty JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny 

štátu a práva. V decembri 2015 rozhodla vedecká rada fakulty 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 februára 2016 rektorom univerzity.   

V januári 2016 predniesla habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce 

odborná asistentka fakulty JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. 

teória a dejiny štátu a práva.  V apríli 2016 rozhodla vedecká rada fakulty 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 20. júna 2016 rektorom univerzity.   

 V máji 2016 začalo habilitačné konanie odborného asistenta fakulty Mgr. Mareka 

Káčera, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. V novembri 2016 sa 

konala habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. Návrh habilitačnej 

komisie predložil predseda habilitačnej komisie predsedníčke vedeckej rady fakulty na 

prerokovanie a schválenie vo vedeckej rade fakulty, ktorej zasadnutie je plánované v apríli 

2017. 

Z dôvodu konkretizácie požiadaviek Akreditačnej komisie, poradného orgánu 

Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR fakulta vo vzťahu k habilitačnému 

a vymenúvaciemu konaniu v apríli 2016 na riadnom zasadnutí vedeckej rady fakulty 

prerokovala návrh nových „Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a 

kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty“. V apríli 2016 bol návrh kritérií schválený vo Vedeckej rade Trnavskej 

univerzity. Nové Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 
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získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2016 a sú zverejnené na internetovej stránke 

fakulty.  

 

 

3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV     

 

 V roku 2016 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali na 

riešení 46 výskumných projektoch, z toho na troch projektoch na medzinárodnej úrovni, 

štyroch projektoch základného výskumu financovaných Agentúrou na podporu výskumu 

a vývoja (ďalej len APVV), ôsmich projektoch základného výskumu financovaných 

Vedeckou edukačnou a grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  

SR (ďalej len VEGA), troch projektov v rámci grantovej schémy Trnavskej univerzity v 

Trnave a 28 inštitucionálnych projektoch fakulty.  

 

A/  Projekty na medzinárodnej úrovni  

 

Vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty boli v roku 2016 zapojení do riešenia 

troch projektov na medzinárodnej úrovni, z toho v jednom projekte v pozícii hlavného 

riešiteľa a v dvoch projektoch v pozícii partnera. V roku 2016 bolo ukončené riešenie 

všetkých troch medzinárodných projektov: 

 

1. Názov projektu: Open Eduation in Slovakia: Benefits for Education 

Obdobie riešenia: 01/05/2016 – 31/12/2016 

Číslo projektu: OR2016-27650 

Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Ústav práva duševného 

vlastníctva a IT  

Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution  

Finančná dotácia: 30.923,25EUR 

 

2. Názov projektu: School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine 

Obdobie riešenia: 12/07/2016 – 31/10/2016 

Číslo zmluvy: 11610152 

Hlavný riešiteľ: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund  

Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 
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Partneri projektu: Karlova Univerzita Praha, Česká republika, Univerzita Palackého 

v Olomouci, Česká republika, Univerzita v Szegede, Maďarsko, Katolícka univerzita Jána 

Pavla II v Lubline, Poľsko a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta. 

 

3. Názov projektu: V International CopyCamp Conference 

Obdobie riešenia: rok 2015-2016 

Číslo zmluvy: 21520238 

Hlavný riešiteľ: Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko 

Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 

Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 

Partneri projektu: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola zastúpená  JUDr. 

Antonom Škrekom, PhD. z Ústavu práva duševného vlastníctva a IT, ktorý sa aktívne 

zúčastnil na konferencii organizovanej v rámci riešenia projektu, konanej vo Waršawe 

v dňoch 27. - 28. 10. 2016.   

 

 Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty v priebehu roka 2016 aktívne vyhľadávali 

možnosti zapojenia sa do riešenia medzinárodných projektov, fakulta ako hlavný cezhraničný 

partner za Slovenskú republiku potvrdila účasť na riešení projektu predkladaného 

Masarykovou univerzitou v Brne v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ s názvom Start up, 

ktorý je v štádiu posudzovania.  

  

B/ Projekty podporované z domácich grantových schém 

 

1. Projekty APVV 

 V roku 2016 boli vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty zapojení do riešenia 

štyroch projektov financovaných APVV. V rámci verejnej výzvy VV 2012 bola agentúrou 

poskytnutá dotácia na riešenie dvoch projektov, v rámci Verejnej výzvy VV 2014 na jeden 

projekt a v rámci Verejnej výzvy VV 2015 tiež na jeden projekt.   

 V roku 2016 nebolo ukončené riešenie žiadneho z projektov APVV a všetky štyri 

projekty pokračujú v riešení aj v nasledujúcom roku 2017. 

 

a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2012: 

 

1. 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., Katedra správneho práva,  práva 

životného prostredia a finančného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 

Finančná dotácia na rok 2016: 42.101EUR 

Riešiteľský kolektív: deväť vedeckopedagogických zamestnancov 
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2. Názov projektu: Restoratívna justícia  a systém alternatívnych trestov  v podmienkach 

Slovenskej republiky 

Číslo projektu: APVV-0179-12  

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., Katedra trestného práva 

a kriminológie fakulty 

Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 

Finančná dotácia na rok 2016: 32.006EUR 

Riešiteľský kolektív: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 

doktorandského štúdia 

 

b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 

 

3. Názov projektu: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri 

uplatňovaní zásad európskeho práva  

Číslo projektu: APVV-14-0061 

Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., Katedra občianskeho 

a obchodného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 

Finančná dotácia na rok 2016: 42.381EUR 

Riešiteľský kolektív: 10 vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 

doktorandského štúdia 

 

c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2015 

 

4. Názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca  

Číslo projektu: APVV-15-0066 

Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Katedra pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 

Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 

Finančná dotácia na rok 2016: 23.372EUR 

Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 

doktorandského štúdia. 

  

 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2016 boli z fakulty predložené tri nové 

návrhy na riešenie projektov základného výskumu a to z Katedry trestného práva 

a kriminológie (jeden návrh), z Katedry rímskeho a cirkevného práva (jeden návrh), z Katedry 

občianskeho a obchodného práva (jeden návrh). Predložené návrhy na riešenie projektov sú 

v štádiu hodnotenia. 
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2. Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 

 

 V roku 2016 boli vedecko-pedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia ôsmich 

VEGA projektov, z ktorých jeden projekt bol so začiatkom riešenia v roku 2013, tri projekty 

so začiatkom riešenia v roku 2014, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 a dva 

projekty so začiatkom riešenia v roku 2016. Na riešenie VEGA projektov bola fakulte v roku 

2016 pridelená dotácia vo výške 44.256EUR a do ich riešenia bolo celkovo zapojených 45 

vedecko-pedagogických zamestnancov a štyria študenti doktorandského štúdia. 

 V roku 2016 bolo ukončené riešenie troch VEGA projektov a päť projektov pokračuje 

v riešení aj v roku 2017.  

 

a) projekty so začiatkom riešenia v roku 2013 

 

1. Názov projektu: Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava 

a právna prax 

Číslo projektu: 1/0092/13 

Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Katedra správneho 

práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2016 

Pridelená dotácia na rok 2016: 5.006EUR 

Riešiteľský kolektív: deväť vedeckopedagogických zamestnancov 

 

b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2014 

 

2. Názov projektu: Zákonník práce a jeho možné variácie 

Číslo projektu: 1/0423/14 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Katedra 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016 

Pridelená dotácia na rok 2016: 4.136EUR 

Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov 

 

3. 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., Katedra občianskeho 

a obchodného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016 

Pridelená dotácia na rok 2016: 4.030EUR 

Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov 

 

4. Názov projektu: Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej 

komunite 

Číslo projektu: 1/0568/14 
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Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter  Blaho, CSc., Katedra rímskeho 

a cirkevného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2017 

Pridelená dotácia na rok 2016: 9.516EUR 

Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci 

 

c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 

 

5. Názov projektu: Právne postavenie Židov  na území Slovenskej republiky v rokoch 

1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom 

kontexte 

Číslo projektu: 1/0549/15 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., Katedra dejín práva 

fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Pridelená dotácia na rok 2016: 2.985EUR 

Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov 

 

6. Názov projektu: Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom 

práve a ich následky – analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a 

jednotného  systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, 

nepodnikateľov aj spotrebiteľov 

Číslo projektu: 1/0094/15 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., Katedra občianskeho 

a obchodného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Pridelená dotácia na rok 2016: 5.534EUR 

Riešiteľský kolektív: šesť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 

doktorandského štúdia 

 

d) projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 

 

7. Názov projektu: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa 

v pracovnoprávnych vzťahoch 

Číslo projektu: 1/0203/16 

Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Katedra pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia na rok 2016: 8.289EUR 

Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci a dvaja študenti doktorandského 

štúdia 

 

8. Názov projektu: Financovanie cirkví a náboženských spoločností 

Číslo projektu: 1/0254/16  

Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., Ústav pre právne 

otázky náboženskej slobody fakulty  

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia na rok 2016: 4.760EUR 

Riešiteľský kolektív: šesť vedeckopedagogických zamestnancov 
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V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie nových návrhov na riešenie VEGA 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2017  bolo z fakulty predložených desať návrhov a to 

z Katedry trestného práva a kriminológie (tri návrhy), z Katedry teórie práva a ústavného 

práva (dva návrhy), z Ústavu práva duševného vlastníctva a IT (jeden návrh), z Katedry 

rímskeho a cirkevného práva (jeden návrh), z Katedry správneho práva, práva životného 

prostredia a finančného práva  (jeden návrh), z Katedry pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia (jeden návrh)  a z Katedry dejín práva (jeden návrh). Predložené návrhy na 

riešenie projektov sú v štádiu hodnotenia. 

   

C/ Vnútorná grantová schéma 

 

1. Inštitucionálne projekty fakulty 

 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2016 boli vedecko-pedagogickí 

zamestnanci fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 

2016 bolo celkovo riešených dvadsaťosem inštitucionálnych výskumných projektov s tým, že 

štrnásť  projektov zahájilo riešenie v roku 2016. Do riešenia tohto typu projektu bolo 

zapojených 36 vedecko-pedagogických zamestnancov. Na riešenie inštitucionálnych 

projektov fakulty v roku 2016 nebola pridelená finančná dotácia, fakulta však prispela na 

organizačné zabezpečenia niektorých výstupov (organizácia podujatí). 

  

Inštitucionálne projekty fakulty 

P.č. Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Obdobie riešenia 

Projekty pokračujúce v riešení z  predchádzajúcich rokov 

1. Rímske súkromné právo. 

Dejiny a inštitúcie. 

IP č. 21/2008  

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

Mgr. Peter Mach, PhD. 

Mgr. Matej Pekarík, PhD. 

JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

10/2008 - 12/2016 

2. Všeobecná ekonomická teória 

IP č. 36/2008 

Ing. Lenka Klimentová  

 

10/2008 - 12/2016 

 

3. Special part of Criminology 

IP č. 11/2009 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

01/2009 - 06/2016 

 

4. Trestná zodpovednosť 

právnických osôb 

IP 08/2010 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

10/2010 - 12/2016 

5. Slovník rímskeho súkromného 

práva. Definície, latinské 

výrazy, právne pravidlá, 

pramene práva 

IP č. 16/2010 

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

 10/2010 - 12/2016 

 

 

6. Prípadové štúdie zo správneho 

práva procesného 

IP č. 04/2012 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

JUDr. Marián Ševčík, CSc. 

JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 

10/2012 - 12/2016 
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JUDr. Michal Maslen, PhD. 

JUDr. Matúš Filo, PhD. 

JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD. 

JUDr. Pavol Zloch, CSc 

 

 

 

7. Civil Religion 

IP č. 01/2013 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

02/2013 – 12/2016 

8. Prístupnosť webových stránok 

vo verejnej správe 

IP 10/2013 

Ing. Jana Koprlová, PhD. 10/2013 – 10/2016 

9. Vedecká monografia zameraná 

na analýzu aktuálnych 

vnútorných spoločenských 

pomerov v Afganistane 

IP č. 1/2014 

Ing. Jana Koprlová, PhD. 01/2014 – 12/2016 

10. Vývojové zmeny slovenského 

dedičského práva v kontexte 

rekodifikácie OZ 

IP č. 2/2014 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, 

PhD. 

05/2014 – 12/2016 

11. Právo cestovného ruchu 

IP 1/2015 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

JUDr. Róbert Dobrovodský , PhD. 

Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 

doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. 

01/2015-12/2017 

12.  Vybrané osobitné prípady 

občianskoprávnej 

zodpovednosti za škodu 

založenú na objektívnom 

princípe 

IP 2/2015 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

 

1/2015-12/2016 

13. Repetitórium z obchodného 

práva 

IP 3/2015 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 05/2015-06/2016 

14. Príprava študijných materiálov 

„European Contract Law“ 

IP 4/2015 

Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

07/2015 -  06/2018 

 Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 

1. Právno-historické trendy 

a výhľady I 

IP č. 1/2016 

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

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

01/2016 - 12/2016 

2. Pramene práva na území 

Slovenska  

(od najstarších čias do roku 

1790) 

IP č. 2/2016 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, 

PhD. 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

06/2016 – 03/2017 

3. Koncily a právo 

IP č. 3/2016 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Th.D., 

JC.D. 

doc. Th.Lic. Mgr. Damián Něnemc, dr. 

Th.Lic. Mgr. MichaelaMoravčíková, 

Th.D. 

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 

03/2016 – 12/2016 

4.  Dilemy právnických profesií – 

odborné debaty absolventov PF 

TU I. 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD. 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

02/2016 – 04/2016 
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IP č. 4/2016 Th.D. 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 

JUDr. Eduard Korpáš, PhD. 

5. Nová Európa – výzvy 

a očakávania 

IP č. 5/2016 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD. 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

Mgr. Marek Maslák  

JUDr. Eva Szabová, PhD. 

03/2016 – 12/2016 

6.  Cesta do hlbín štúdia práva – 

stáž/workshop pre 

stredoškolákov 

IP č. 6/2016 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD. 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 

JUDr. Peter Varga, PhD. 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

JUDr. Kristína Jurišová 

04/2016 – 05/2016 

7. Úskalia povolaní a ich právny 

rozmer (Deň PF TU 2016) 

IP č. 7/2016 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD. 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 

JUDr. Eduard Korpáš, PhD. 

06/2016 – 10/2016 

8. Právne postavenie duchovných 

IP č. 8/2016 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Th.D. PhD. 

ThDr. Martin Šabo, PhD. 

doc. ThLic. Damian Němec, dr. 

01/2016- 03/2016 

9. Interculturality and Consensus 

on Fundamental Values – 

Prevention of Extremism and 

Terrorism 

IP č. 9/2016 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

 

02/2016 – 12/2016 

10. Právo a náboženstvo 

IP č. 10/2016 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

 

03/2016 – 04/2016 

11. Slovakia – Legal Security of 

Democratic States in the 

Process of European Integration 

IP č. 11/2016 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

JUDr. Eduard Korpáš, PhD. 

JUDr. Daniel Krošlák, PhD. 

JUDr. Michal Maslen, PhD. 

JUDr. Viktor Križan, PhD. 

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 

04/2016 – 09/2016 

12.  Novelizácia v kanonickom 

práve 

IP č. 12/2016 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Th.D. PhD. 

ThDr. Martin Šabo, PhD. 

doc. ThLic. Damian Němec, dr. 

10/2016 – 12/2016 

13. 1956 Deň Maďarskej slobody 

IP č. 13/2016 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 

Th.D. 

10/2016 – 11/2016 

14. Právnické vzdelávanie v histórii 

a v súčasnosti 

IP č. 14/2016 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD. 

 

12/2016 – 01/2017 
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2. Granty Trnavskej univerzity 

 

Od roku 2016 v rámci vnútorného grantového programu Trnavskej univerzity 

v Trnave  sú  v rámci obdobia 08/2016 – 08/2017 riešené tri granty a to „Právne vedomie a 

juvenilná kriminalita v úvahách profesora Vojtecha Hatalu“, zodpovedný riešiteľ JUDr. 

Kristína Jurišová, dotácia 500 eur; „Poškodený verzus obeť v systéme slovenského trestného 

práva“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Kristína Jurišová, dotácia 500 eur  a grant „Otázka 

právneho vzniku prvej ČSR“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Štefan Siskovič, PhD., dotácia 500 

eur. 

  

D/ Financovanie   projektov 

 

1. Podľa projektov 

    Prehľad o výške finančnej dotácie v EUR pridelenej na riešenie projektov v roku 

2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Názov, typ a číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

Pridelená 

dotácia v € 

Princípy administratívnoprávnej 

zodpovednosti - právna úprava a právna 

prax 

projekt VEGA číslo 1/0092/13 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, 

PhD. 

01/2013 – 

12/2016 
5.006 

Zákonník práce a jeho možné variácie 

projekt VEGA číslo 1/0423/14 

doc. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD. 

01/2014 – 

12/2016 
4.136 

Princípy nadnárodného civilného procesu, 

ich perspektívy a možnosti inšpirácie 

slovenskej právnej úpravy de lege ferenda 

projekt VEGA číslo 1/0505/14 

JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
01/2014 – 

12/2016 
4.030 

Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie 

vo vedeckej a odbornej komunite 

projekt VEGA číslo 1/0568/14 

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

CSc. 

01/2014 – 

12/2017 
9.516 

Porušenie zmluvných povinností 

a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich 

následky – analýza a tvorba terminologicky 

a systematicky odôvodneného a jednotného 

systému nápravných prostriedkov pre 

zmluvné strany podnikateľov, 

nepodnikateľov aj spotrebiteľov 

projekt VEGA číslo 1/0094/15 

doc. JUDr. Monika Jurčová, 

PhD. 

01/2015 – 

12/2018 
5.534 

Právne postavenie Židov na území 

Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 

so zreteľom na niektoré vybrané oblasti 

právnej úpravy  v stredoeurópskom 

kontexte 

Dr.h.c. prof. JUDr. Peter 

Mosný, CSc. 

01/2015 – 

12/2018 
2.985 
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projekt VEGA číslo 1/0549/15 

Vyváženosť práv a povinností zamestnanca 

a zamestnávateľa v pracovnoprávnych 

vzťahoch 

Projekt VEGA číslo 1/0203/16 

prof. JUDr, Helena Barancová, 

DrSc. 

01/2016 – 

12/20xx 
8.289 

Financovanie cirkví a náboženských 

spoločností 

Projekt VEGA číslo 1/0254/16 

ThLic. Mgr. Michaela 

Moravčíková, Th.D. 

01/2016-

12/20xx 
4.760 

 

Spolu dotácia pridelená na riešenie projektov VEGA  

 

44.256 

Verejná správa a ochrana základných práv 

a slobôd v právnej teórii a praxi 

projekt APVV-0024-12 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová,    

PhD. 

10/2013 – 

09/2017 
42.101 

Restoratívna justícia a systém 

alternatívnych trestov v podmienkach 

Slovenskej republiky 

projekt APVV-0179-12 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, 

PhD. 

10/2013 – 

09/2017 
32.006 

Rozširovanie sociálnej funkcie 

slovenského súkromného práva pri 

uplatňovaní zásad európskeho práva 

projekt APVV-14-0061 

doc. JUDr. Monika Jurčová, 

PhD. 

07/2015 – 

06/2019 
42.381 

Nové technológie v pracovnom práve 

a ochrana zamestnanca 

prof. JUDr, Helena Barancová, 

DrSc. 

07/2016 – 

06/2019 
23.372 

 

Spolu dotácia pridelená nariešenie projektov APVV 

 

139.860 

Open Education in Slovakia: Benefits for 

education 

Projekt číslo OR2016-27650 

Poskytovateľ dotácie: Foundation Open 

Society Institution 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

01/05/2016

-

31/12/2016 

30.923,25 

Spolu dotácia pridelená na riešenie projektov financovaných zo zahraničia  30.923,25 

 

Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2016 v € 

 

215.039,25 

  

2. Podľa katedier 

Podiel katedier a ústavov fakulty na finančných prostriedkoch v EUR  pridelených na 

riešenie projektov v roku 2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Katedry a ústavy VEGA KEGA APVV FOSI Spolu Podiel v 

% 

Katedra občianskeho  

práva a obchodného 

práva 

9.564  42.381  51.945 24,16 

Katedra správneho 

práva, práva život. 

prostredia a finan. práva 

5.006  42.101  47.107 21,91 

Katedra pracovného 

práva a práva 

sociíálneho zabezpečenia 

12.425  23.372  35.797 16,65 
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Katedra trestného práva 

a kriminológie 

  32.006  32.006 14,88 

Ústav práva duševného 

vlastníctva a IT 

   30.923,25 30.923,35 14,38 

Katedra rímskeho práva 

a cirkevného práva 

 

9.516    9.516 4,43 

Ústav pre právne otázky 

náboženskej slobody 

4.760    4.760 2,21 

Katedra dejín práva 2.985    2.985 1,38 

Fakulta spolu 44.256 0 139.860 30.923,25 215.039,25 100 

 

 

4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 

 

V doterajšom vedeckom živote fakulty neuplynul ani jeden rok, aby sa na fakulte 

nekonali vedecké konferencie na medzinárodnej a národnej úrovni, kolokviá, odborné 

semináre, workshopy a odborné prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy 

vystupovali ako organizátor alebo spoluorganizátor. 

V roku 2016 bolo zorganizovaných 61 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho 

desať medzinárodných vedeckých konferencií, dve medzinárodné vedecké konferencie  

fakulta spoluorganizovala v zahraničí, štyri vedecké konferencie na národnej úrovni, tri 

vedecké kolokviá, päť odborných seminárov, tri workshopy, 21 odborných prednášok, cyklus 

prednášok Právo a náboženstvo a štyri simulované súdne spory.  

V roku 2016 bolo zorganizovaných 61 vedeckých a odborných podujatí a niekoľko 

iných podujatí. Z  tohto počtu bolo  jedenásť medzinárodných vedeckých konferencií, medzi 

ktorými významné miesto zastávajú Trnavské právnické dni a dve medzinárodné vedecké 

konferencie, ktoré fakulta spoluorganizovala v zahraničí; štyri vedecké konferencie na 

národnej úrovni, tri vedecké kolokviá, šesť odborných seminárov, jedenásť workshop, cyklus 

prednášok Právo a náboženstvo, 21 odborných prednášok a štyri simulované súdne spory.  

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016 (7. - 13. 11. 

2016), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta 

organizovala šesť vedeckých podujatí. 

V roku 2016 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné zahraničné a domáce  

osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to boli  

napríklad prof. Dr. Gábor Hamza, Maďarská akadémia vied, prof. David Lewis, Middlesex 
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University v Londýne, prof. Yaroslav Lazur, DrSc., Užhorodská národná univerzita, Univ.-

Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, Viedenská univerzita, prof. Tatiana Senyushkina, DrSc., 

Krymská federálna univerzita V. I. Vernadského, prof. Agnes Christian C. F. Alexandrovna 

Dybova, Pápežská katolícka univerzita v Rio de Janeiro, prof. Tatiana Chumakova, DrSc., 

Petrohradská štátna univerzita, prof. dr. hab. Józef Krukowski, Poľská akadémia vied, prof. 

Balázs Schanda, PhD., Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v Budapešti, prof. Ks. Dr hab. 

Mirosław Sitarz, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, prof. Olga Popova, DrSc., 

Petrohradská štátna univerzita, prof. Nikolay Baranov, DrSc., Baltická štátna univerzita 

v Petrohrade, prof. zw. Dr hab. Józef Ciagwa, Sliezska univerzita v Katoviciach, prof. Dr. Dr. 

h.c.mult. Andreas Wacke, LL.D.h.c., Univerzita v Kolíne, prof. François Crépeau,  McGill 

University  v Montreale, prof. James Moliterno, Washington and Lee Univerzita, prof. JUDr. 

Michal Skřejpek, DrSc., Univerzita Karlova v Prahe, prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., 

emeritný sudca Ústavného súdu ČR , Mr. Sebastian de Groot, Medzinárodná asociácia 

azylových sudcov (IARLJ), Gruša Matevžič, Maďarský helsinský výbor,  Dr. Dina Hadad, 

Kuvajtská medzinárodná škola práva - KILAW, Doha City, Kuvajt, Dr. Daria Kostecka-

Jurczyk, Univerzita vo Vroclavy, Dr. Sebastian Mock, LL.M., Univerzita v Hamburgu, 

Nemecko, Dr. Corrado Malberti, Univerzita v Trente, Taliansko, lingvistka dr. Tatiana 

Galochkina, Prvá moskovská státna lekárska univerzita I. Sečenova,  Mr. John Paul Ngotty, 

katolícky misionár z Tanzánie a mnoho ďalších. 

Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených 

podujatiach to boli napríklad JUDr. Eduard Bárány, Ústav štátu a práva SAV Bratislava, , 

JUDr. Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred Európskym súdim pre ľudské práva, MS SR, 

plk. JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby, Dr. Imre 

Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave, Ing. Karol Mitrík, predseda Najvyššieho 

kontrolného úradu SR,  plk. Ing. Martin Krčmárik, zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej 

agentúry, Mgr. Pamela Záleská, sudkyňa Okresného sudu Nitra, JUDr. Rastislav Kresl, sudca 

Okresného súdu Trnava, JUDr. Juraj Chylo, PhD., prokurátor Okresnej prokuratúry 

Bratislava, JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezno, JUDr. Peter Bročka LL.M., 

primátor mesta Trnava, JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR, Ing. Jana 

Mochňacká, Národný inšpektorát práce, Mgr. Marian Mesároš, Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva, JUDr. Ľudmila Gajdošíková, sudkyňa Ústavného súdu SR, Mgr. Emíre 

Khidayer, PhD., spisovateľka a diplomatka, Mohamad Safwan Hasna, predseda Islamskej 

nadácie na Slovesku, sinológ prof. Martin Slobodník z Univerzity Komenského v Bratislave, 

a ďalší. 
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Prehľad udalostí fakulty v jednotlivých mesiacoch roka 2016 

 

Medzinárodné vedecké konferencie:  

 

4. 5. 2016, Praha, ČR 

„Průmyslové vzory a ochranné známky“, česko-slovenské sympózium, ktoré organizoval 

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty v spolupráci 

s Ústavom práva a technológií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Ústavom 

štátu a práva Akadémie vied ČR Praha. V rámci sympózia sa konali panelové diskusie na 

témy: Pravdepodobnosť zámeny ochranných známok a Výmaz/neplatnosť priemyselných 

vzorov.  

 

27. – 28. 5. 2016, Trnava 

„Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum“, medzinárodná konferencia, 

ktorá bola už 18. pokračovaním v tradícii každoročných stretnutí právnych romanistov 

Slovenskej a Českej republiky. Konferenciu venovanú Justiniánskym Digestám a ich 

sprístupňovaniu vo vedeckej a odbornej komunite organizovala Katedra rímskeho 

a cirkevného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0568/14. Na konferencii sa 

zúčastnili renomovaní profesori z Rakúska, Nemecka a Českej republiky.  

 

9. 6. 2016, Trnava 

„Financovanie cirkví a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax“, 

medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej 

slobody v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16. Ako samotný názov konferencie 

napovedal podujatie sa koncentrovalo na teoretické východiská a súčasnú súvisiacu prax 

ekonomického zabezpečenia náboženských subjektov. Aktívni účastníci zo Slovenska, Českej 

republiky, Rakúska a Ukrajiny sa zamýšľali nad základnými princípmi vzťahov cirkví 

a náboženských spoločností a moderných demokratických štátov, ktoré sa neviažu na žiadnu 

ideológiu a náboženstvo.   

 

6. – 7. 9. 2016, Bojnice 

„Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania“. Katedra správneho práva, 

práva životného prostredia a finančného práva bola organizátorom v poradí už 17. ročníka 

pravidelnej česko-poľsko-slovenskej vedeckej konferencie venovanej rôznym témam z oblasti 

environmentálneho práva.  Cieľom konferencie bolo vymedziť obsah a význam práva človeka 

na životné prostredie, analyzovať platnú právnu úpravu, identifikovať silné a slabé stránky 

vnútroštátnej právnej úpravy práva  na životné prostredie. Účastníkmi konferencie boli 

odborníci z Poľskej akadémie vied, Českej akadémie vied, pedagógovia z právnických fakúlt 

v Poľsku, Českej a Slovenskej republiky.  

 

15. – 17. 9. 2016, Lublin, Poľsko  

„Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, 

Slovakia, Ukraine“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorej spoluorganizátorom bola  

fakulta a ktorá sa konala na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. Ďalšími 

organizátormi podujatia boli Poľská akadémia vied, Vedecká spoločnosť KUL, Univerzita 
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Marie Curie - Sklodovskej v Lubline a Štátna univerzita medzinárodných vzťahov vo Ľvove 

na Ukrajine. Členom čestného vedeckého výboru konferencie bol rektor Trnavskej univerzity 

v Trnave prof.  doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,  členkou organizačného výboru bola ThLic. 

Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. z Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. 

Na konferencii aktívne vystúpili viacerí zástupcovia z fakulty. Cieľom konferencie bolo 

posunúť hranice poznatkov a rozšíriť povedomie o právnej bezpečnosti a právnej istote štátov 

v rámci vnútorných, ale aj vonkajších vzťahov v procese európskej integrácie, so zvláštnym 

zreteľom na tri zúčastnené krajiny – Poľsko, Slovensko a Ukrajinu. 

 

22. – 23. 9. 2016, Trnava 

IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Trnavské právnické dni“, ktorú fakulta 

organizuje každé dva roky. Migrácia, hospodárska a finančná kríza, kríza hodnôt, hrozba 

terorizmu, posilňovanie extrémnych politických prúdov, či digitalizácia života, to sú len 

niektoré z prejavov modernej doby, na ktoré musí právo starého kontinentu efektívne 

reagovať, ak má v demokratickom a právnom spoločenstve plniť svoju funkciu. Z uvedeného 

vyplynul a názov témy konferencie „Nová Európa – výzvy a očakávania“. Hlavným cieľom 

konferencie bolo uchopiť spôsobilosť práva reagovať na premenlivosť súčasného  externého 

kontextu a podnietenie akademickej a praktickej diskusie a vytvorenie platformy pre osobné 

stretnutia domácich i zahraničných akademikov a praktikov práva. Prvý deň sa konalo 

plenárne zasadnutie a druhý deň účastníci vystúpili v desiatich  sekciách zameraných na 

všetky oblasti práva. Novinkou tohtoročnej konferencie bola sekcia v ruskom jazyku, 

venovaná širokej téme práva, spoločnosti, kultúry a náboženstva. Organizátorov potešila 

účasť významných odborníkov nielen zo Slovenska, Českej republiky, ale aj z Maďarska, 

Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Ruska či Brazílie.  

 

22. – 23. 9. 2016, Trnava 

„Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islamských náboženských 

organizácií“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky 

náboženskej slobody fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Spoluorganizátorom 

konferencie bol Ústav pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej 

univerzity v Užhorode na Ukrajine. Konferencie sa zúčastnili poprední vedci z Brazílie, ČR, 

Rakúska, Ruskej federácie, Slovenska a Ukrajiny. Vo svojich príspevkoch všetci vyzdvihli 

mimoriadnu aktuálnosť témy v súvislosti so súčasnou situáciou v Európe podmienenou 

migráciou a s ňou súvisiacimi sociálnymi a kultúrnymi zmenami. O úspešnej konferencii 

informovalo aj Mediálne centrum Užhorodskej národnej univerzity.  

 

23. 9. 2016, Trnava 

„Princípy trestania a správne delikty“, česko-slovenská vedecká konferencia, ktorú 

organizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty 

v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0092/13. Cieľom vedeckej konferencie bolo na základe 

analýzy platnej právnej úpravy v členských štátoch Európskej únie a Rady Európy  

sformulovať konkrétne návrhy de lege ferenda, predovšetkým pravidlá pre tzv. kódex 

správneho trestania v Slovenskej republike. 

 

23. 9. 2016, Trnava 

„Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva v Slovenskej republike“, medzinárodná 

vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0203/16. Na konferencii vystúpilo 22 
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účastníkov z právnických fakúlt SR a ČR, Ústavného súdu SR a advokácie, ktorí sa venovali 

analýze súčasného stavu a vývoju slovenského pracovného práva.  

 

18. 10. 2016, Trnava 

„Chránené oznamovanie (whistleblowing) ako účinný nástroj na odhaľovanie nekalých 

praktík“, medzinárodná konferencia. Podujatie  zorganizovala Katedra pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia fakulty v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, Asociáciou 

pracovného práva, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, Transparecy 

International Slovensko a študentskou organizáciou ELSA Trnava v rámci riešenia projektu 

VEGA č. 1/0423/14. Zvláštne pozvanie patrilo študentom fakulty, konferencia bola tiež 

alternatívnou metódou výučby študentov o tejto oblasti pracovného práva. Pozvaní hostia 

svojimi skúsenosťami z praxe ponúkli pohľad na právnu úpravu chráneného oznamovania vo 

viacerých štátoch sveta a na základe skúseností v iných krajinách následne aj odporúčania pre 

Slovensko, ďalej sa venovali významu chráneného oznamovania pri vytváraní etického 

prostredia na pracovisku so zvláštnym zreteľom na súčasný stav vo verejnej správe. Diskusia 

sa niesla v duchu komparácií so zahraničím, ale aj špecifikovaním domácich káuz. 

 

22. – 26. 11. 2016, Jalta, Krym 

„Political Security and Social Time“, Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa konala 

v rámci 31. Charakského fóra. Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU bol 

spoločne s Krymskou federálnou univerzitou V. I. Vernadského v Simferopole, West 

Michigan State University a Kubaňskou štátnou univerzitou v Krasnodare 

spoluorganizátorom vedeckého podujatia. Predmetom rokovania medzinárodnej vedeckej 

konferencie boli politické právne a sociálne fenomény v meniacom sa svete reflektujúcom 

náboženské hodnoty, tradície a zvyky, ako aj multipolaritu súčasnej politickej reality. 

Zvláštna pozornosť bola venovaná otázkam civilizačnej identity a náboženskému extrémizmu 

a terorizmu. ThLic. Mgr. M. Moravčíková, Th.D. bola členkou programovej rady vedeckej 

konferencie, dvaja členovia UPONS PF TU prednášajúcimi. 

 

Vedecké konferencie:  

 

15. 3. 2016, Trnava 

„Vedecká študentská konferencia“, v poradí už deviaty ročník vedeckej konferencie 

študentov fakulty. Konferencia poskytla študentom  príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky 

a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Konferencie sa 

zúčastnilo 27 študentov, ktorí prezentovali svoje príspevky pred publikom a odbornou 

komisiou zloženou z pedagógov a študentov. Program konferencie bol rozdelený do štyroch 

sekcií, do sekcie medzinárodného a európskeho práva, sekcie občianskeho, obchodného 

a pracovného práva, sekcie správneho, trestného práva a kriminológie a sekcie teórie práva, 

ústavného práva a rímskeho práva. Z každej sekcie komisia vybrala najlepšie príspevky, 

ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky boli publikované v zborníku, ktorý bol vydaný 

elektronicky a je zverejnený na internetovej stránke fakulty. Konferenciu organizovala 

študentská organizácia ELSA Trnava v spolupráci s fakultou. 

 

1. 4. 2016,  Trnava 

„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty“, tradičná konferencia doktorandov a školiteľov sa pravidelne konaná od 

roku 2005. Program konferencie bol rozdelený do troch sekcií, teoreticko-historickej  sekcie, 
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súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo a verejnoprávnej sekcie – trestné právo.  Na 

konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 48 doktorandov dennej a externej formy 

štúdia. Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej 

konferencie bol publikovaný zborník príspevkov. Zámerom vedeckej konferencie je podporiť 

individuálny vedecký rast každého doktoranda a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského 

štúdia na fakulte a zároveň podporiť záujem Trnavskej univerzity v Trnave profilovať sa ako 

výskumná univerzita.  

 

6. 10. 2016, Trnava 

„Úvahy o pracovnom práve“, vedecká konferencia , ktorú organizovala Katedra pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0423/14. 

Účastníci konferencie sa zaoberali aktuálnymi témami v oblasti pracovného práva, ako je 

napr. problematika závislej práce, predzmluvných vzťahov v pracovnoprávnych vzťahoch, a 

možnosťami niektorých zmien právnej úpravy Zákonníka práce, či ochrane zamestnanca 

v rámci zodpovednostných vzťahov pracovného práva. 

 

7. 11. 2216,  Bratislava 

„Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. 

Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi.“,  3. ročník odbornej konferencie venovanej 

ochrane práva spotrebiteľov vo finančných službách a neprijateľným obchodným 

podmienkam organizovala spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o. pod odbornou záštitou 

Právnickej  fakulty Trnavskej univerzity a Ústavu štátu a práva SAV. Konferencia bola 

rozdelená do dvoch odborných blokov, ktoré sprevádzala panelová diskusia. Prvý blok bol 

venovaný otázkam nekalých praktík a informačných povinností pri uzatváraní zmlúv a druhá 

časť konferencie sa zaoberala otázkami úrokov, spravodlivého úročenia, vplyvom úrokov na 

parametre úverov, preplácaniu úrokov a ďalších súvisiacich tém.  

Konferencia bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.  

 

Vedecké kolokviá: 

 

18. 3. 2016, Trnava 

„Právne postavenie duchovných“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré 

organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Účastníci kolokvia 

z oblasti konfesného, kánonického, pracovného a správneho práva sa venovali otázkam 

súvisiacimi so statusom duchovných a ich pôsobením v rôznych sektoroch spoločenského 

života.  

 

9. 11. 2016, Trnava  

„1956 Rok maďarskej slobody“, vedecké kolokviu s medzinárodnou účasťou.  

Fakulta pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej 

univerzity (1667) a  25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave (1997) v roku 2017,   

organizuje cyklus vedeckých podujatí na tému:  „Naši susedia, naši priatelia naši sousedé, 

naši přátelé -  szomszédaink, barátaink - nasisąsiedzi, nasiprzyjaciele – нашісусіди, 

нашідрузі – unsere Nachbarn, unsere Freunde“. Ide o cyklus vedeckých podujatí 

zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so 

Slovenskou republikou. 
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Uvedené kolokvium bolo „prvé“ z  cyklu vedeckých podujatí, ktoré fakulta zorganizovala 

v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave. V rámci kolokvia vystúpili so svojimi 

prednáškami aj pozvaní  hostia, profesor Dr. Gábor Hamza, z Maďarskej akadémie vied na 

tému „Hungary in Europe“ a Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave na 

tému „O maďarsko-slovenskom kultúrnom priestore v Karpatskej doline“. Doc. JUDr. 

M. Laclavíková, PhD. Z PF TU vystúpila s prednáškou venovanou historickej PF TU. 

V rámci podujatia bola v priestoroch fakulty otvorená výstava „1956 – Za slobodu 

a nezávislosť“, ktorá bola otvorená do konca roka 2016. 

Kolokvium bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.  

 

2. 12. 2016, Trnava 

„Aktuálne otázky v kánonickom a konfesnom práve“, vedecké kolokvium 

s medzinárodnou účasťou. Organizátormi kolokvia boli  Ústav pre právne otázky náboženskej 

slobody v spolupráci s Katedrou rímskeho a cirkevného práva fakulty.  

Aktuálne témy, ktorým sa venovali účastníci kolokvia nielen z domácej fakulty,  ale aj 

z Univerzity Palackého v Olomouci a Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach boli 

najmä prijatie novely zákona č. 308/1991 zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví 

a náboženských spoločností, ktorým sa upravil vyžadovaný počet členov cirkví 

a náboženských spoločností, ktoré žiadajú Slovenskú republiku o štatút uznanej, registrovanej 

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; uzatvorené zmluvy a dohody medzi štátom a cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami a ich realizácia v rôznych segmentoch spoločenského života 

atď. V oblasti kánonického práva boli prediskutované najmä témy pápežských dokumentov 

s priamym dosahom na právo cirkvi a problematika novelizácií v kánonickom práve, 

predovšetkým dôsledky a dopad pápežskej reformy manželského procesného práva v praxi. 

 

Odborné semináre: 

 

4. – 5. 2. 2016, Tatranská Lomnica 

„Prostriedky nápravy v zmluvnom práve“, odborný seminár, ktorý organizovala Katedra 

občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15. 

Členovia riešiteľského kolektívu a pozvaní hostia sa v rámci seminára zaoberali 

problematikou následkov nesplnenia zmluvy a ich vzájomnou previazanosťou. Prednesené 

príspevky, ktoré boli publikované v zborníku, ako aj diskusia, prispeli svojimi návrhmi 

a závermi k riešeniu problematiky v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka. 

 

26. 4. 2016, Trnava 

„Právne a ľudskoprávne výzvy takzvanej „utečeneckej krízy“ - odborný seminár 

venovaný  komplikovanej situácii vo svete súvisiacej s migráciou. Seminára sa zúčastnili 

významní zahraniční hostia, a to p. Sebastian de Groot, čestný predseda Medzinárodnej 

asociácie azylových sudcov (IARLJ), p. François Crépeau, profesor práva na Univerzite 

McGill a špeciálny spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov,  p. Gruša Matevžič 

z Maďarského helsinského výboru a p. Dina Hadad, profesorka na Kuvajtskej medzinárodnej 

škole práva, pôvodom zo Sýrie. Organizátorom seminára bola fakulta a Katedra 

medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.  
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7. 9. 2016, Trnava 

„Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva“, odborný seminár k aktuálne 

pripravovanej novele zákona o kolektívnom vyjednávaní a súvisiacich pracovnoprávnych 

predpisov. Organizátorom seminára bola Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0423/14. V rámci seminára vystúpili 

odborníci z praxe z oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov na podnikovej 

i odvetvovej úrovni z radov odborových zväzov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR a advokátov. Cieľom seminára bolo oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť 

s praktickými problémami súvisiacimi s uzatváraním KZVS a postupmi reprezentatívnych 

sociálnych partnerov.  

 

11. 11. 2016, Bratislava 

„Uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy“ odborný seminár k uplatňovaniu 

antidiskriminačnej legislatívy v Slovenskej republike. Organizátorom seminára bola Katedra 

medzinárodného práva a európskeho práva.  Seminár bol určený pre študentov fakulty a konal 

sa v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva („SNSĽP“) v Bratislave. 

Pozvaní hostia a lektori pripravili študentom úvod do antidiskriminačnej legislatívy a na 

prípadoch z praxe sa venovali rozboru vzniknutých problémov. Prípady sa týkali tak šikany 

na pracovisku a jej rôznych foriem (mobbing, bossing) z pohľadu antidiskriminačnej 

legislatívy ako aj oznamovaniu protispoločenskej činnosti a právnym možnostiam ochrany 

oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Ďalej išlo o predzmluvné pracovnoprávne vzťahy 

z pohľadu antidiskriminačného zákona, otázky diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím 

atď. 

Odborný seminár bol organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 

 

7. 12. 2016, Trnava 

Seminár s interaktívnou prednáškou JUDr. Veroniky Tomoszkovej, Ph.D., vedúcej „Centra 

pro klinické právní vzdělávaní“ Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

a čestnej ambasádorky Fulbrightovho programu. Interaktívna prednáška bola zameraná na 

aktuálne otázky klinického právneho vzdelávania, najmä na spôsob a formu zavádzania 

prvkov klinického vzdelávania do systému výučby, ako aj sprostredkovanie bohatých 

poznatkov a zahraničných skúseností s vedením právnych kliník na Právnickej fakulte UP 

v Olomouci. Prednáška bola určená tak pedagógom zastrešujúcich výučbu právnych kliník 

fakulty, ale aj pre tých, ktorí majú záujem skvalitňovať svoj výučbový proces aj takouto 

formou „zážitkového“ učenia. 

 

8. 12. 2016, Trnava 

„Autorské právo, otvorené vzdelávanie a licencie creative commons“, odborný seminár 

organizovaný v rámci riešenia medzinárodného projektu Ústavu práva duševného vlastníctva 

a informačných technológií fakulty o otvorenom vzdelávaní s finančnou podporou Foundation 

Open Society Institute Švajčiarsko. Prednášajúci sa venovali aktuálnym témam z oblasti 

autorského práva, verejných licencií, vyhľadávaniu a šíreniu otvorených (vzdelávacích) 

zdrojov a praktickým prípadom. Seminár určený pre študentov a pedagógov fakulty. 
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Workshopy: 

 

19. 4. 2016, Trnava 

„Ako skúšať právnikov“, Katedra teórie práva a ústavného práva v spolupráci 

s Veľvyslanectvom USA v Bratislave zorganizovala workshop, ktorý bol zameraný na témy 

ako možnosti uplatnenia interaktívnych metód vzdelávania, metodika hodnotenia študentov 

a reforma vzdelávania na právnických fakultách. Workshop viedol významný americký 

profesor James E. Moliterno, ktorý sa špecializuje na právnickú etiku a reformovanie výučby, 

prednáša právnu etiku, civilný proces a profesijné zručnosti na Washington and Lee univerzite 

v USA. 

 

23. 9. 2016, Trnava 

„Spotrebiteľská arbitráž (východiská a ciele)“, workshop organizovaný  Katedrou 

obchodného a občianskeho práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. 

Workshop bol zameraný na právne aktuálnu tému s ohľadom na nedávnu podstatnú 

novelizáciu spotrebiteľskej arbitráže. Na workshope bol predstavený manuál pre spotrebiteľov 

 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorého autormi sú členovia katedry. Medzi 

prednášajúcimi boli odborníci z domáceho prostredia a tiež z Českej republiky. 

 

8. 11. 2016, Trnava,  

„Trestné právo v aplikačnej praxi“ - workshop organizovaný Klinikou trestného práva na 

fakulte. Workshop poskytol náhľad na skúsenosti, postrehy a myšlienky pozvaných 

odborníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach právnickej praxe (prokuratúra, súdnictvo, 

advokácia, výkon trestu). Vystúpenia účastníkov boli osobitne zamerané na identifikáciu 

nedostatkov právnej úpravy de lege lata, pomenovanie problémov, s ktorými sa prednášajúci 

stretávajú v rámci svojej aplikačnej praxe, ako aj na formulovanie vhodných spôsobov ich 

riešenia. Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor na to, aby si študenti doplnili teoretické 

vedomosti získané štúdiom na fakulte o poznatky praktického charakteru a aby tak získali 

pohľad aj na inú, aplikačnú dimenziu trestného práva. Študentom bol v rámci diskusie 

poskytnutý priestor na prezentovanie vlastných myšlienok, názorov a predovšetkým priestor 

pre formulovanie otázok dotýkajúcich sa vybraných oblastí trestného práva. 

Workshop bol organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 

 

20. 12. 2016, Trnava 

„Klinické vzdelávanie na PF TU“, workshop, organizovala fakulta najmä pre supervízorov 

právnych kliník. Témy workshopu bola štruktúra a obsahová náplň klinického vzdelávania, 

ciele a metódy výučby právnych kliník, možnosti organizovania a financovania workshopov 

a exkurzií v rámci klinického vzdelávania, zhodnotenie klinického vzdelávania a diskusia 

o pokračovaní v rozvoji klinického vzdelávania na fakulte.  

 

20. 12. 2016, Trnava 

„Princípy slovenského civilného procesu“, workshop organizovaný Katedrou občianskeho 

a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0505/14. Workshop sa 

konal pod odborným vedením členky katedry JUDr. Kataríny Geškovej, PhD., členky 

rekodifikačnej komisie,  ktorá sa  dlhodobo zaoberá  civilným právom procesným, 

spoluautorka komentára k Občianskemu súdnemu poriadku a Civilnému sporovému poriadku. 

Workshop určený pre študentov, doktorandov a pedagógov fakulty.  
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Október -  december 2016, Trnava 

V dňoch 21. 10., 03. 11., 11. 11., 23. 11. 29. 11. a 09. 12. 2016 fakulta organizovala pre 

pedagógov a doktorandov fakulty cyklus workshopov pod názvom: „Inovatívne metódy 

učenia a efektívna komunikácia so študentmi“. Lektormi boli: PhDr. Dušan Ondrušek, 

CSc., Pavol Žilinčík a Mgr. Zuzana Fialová, PhD. z mimovládnej organizácie PDCS 

Bratislava poskytujúcej profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie 

a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej 

participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí. 

 

Odborné prednášky: 

 

22. 2. 2016, Trnava 

„Civilný mimosporový poriadok“, odborná prednáška spojená s diskusiou na tému týkajúcu 

sa rekodifikácie občianskeho práva procesného. Prednášajúca JUDr. Romana Smyčková, 

PhD., členka Rekodifikačnej komisie pre OSP, vedúca autorského kolektívu komentára 

k Civilnému mimosporovému poriadku. Organizátor podujatia bola fakulta a Katedra 

občianskeho a obchodného práva fakulty. Prednáška bola určená študentom a doktorandom 

fakulty.  

 

2. 3. 2016, Trnava 

„O právnych obyčajach v Afrike“, odborná prednáška katolíckeho misionára z tanzánskej 

Mbezy Johna Paula Ngotty, ktorú organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva.  

 

3. 3. 2016, Trnava 

„Boj proti daňovým únikom. Spolupráca orgánov činných v trestnom konaní 

s finančnou správou SR pri presadzovaní verejného záujmu v oblasti správy daní.“, 

odborná prednáška plk. Ing. Martina Krčmárika, zástupcu riaditeľa Národnej kriminálnej 

agentúry. Odborná prednáška, určená najmä študentom, sa venovala otázkam spolupráce 

orgánov činných v trestnom konaní s finančnou správou SR pri presadzovaní verejného 

záujmu v oblasti správy daní. Organizátor Katedra správneho práva, práva životného 

prostredia a finančného práva fakulty. 

 

9. 3. 2016, Trnava 

„Štátne občianstvo z pohľadu medzinárodného práva“, odborná prednáška JUDr. Metoda 

Špačeka, PhD.pre študentov venujúca sa aktuálnym problémom štátneho občianstva, 

organizovaná Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. 

 

9. 3. 2016, Trnava 

„Právo a životná prax Moslimov“, odborná prednáška predsedu Islamskej nadácie na 

Slovensku p. Mohameda Safwana Hasnu určená najmä pre študentov fakulty. Organizátor 

fakulta a Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. 
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17. 3. 2016, Trnava 

„Kontrola a verejná správa. Kontrolné štandardy a kontrolná činnosť NKÚ SR vo 

vzťahu k verejnej správe.“, odborná prednáška predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR 

Ing. Karola Mitríka. Organizátorom prednášky bola Katedra správneho práva, práva 

životného prostredia a finančného práva fakulty.  

 

31. 3. 2016, Trnava 

Katedra občianskeho a obchodného práva spoločne so študentskou organizáciou ELSA 

Trnava zorganizovali pre študentov a pedagógov fakulty dve odborné prednášky zahraničných 

lektorov. Prednáška p. Sebastiana Mocka z nemeckej Univerzity v Hamburgu na tému: „One 

Share One Vote – Shareholders Democracy and Its Limits“ a p. Corrada Malbertiho 

z talianskej Univerzity v Trente na tému „The Recent Evolution of the One-Tier and the 

Two-Tier Board Structures in the European Context“.  

 

6. 4. 2016, Trnava 

„Mao a Buddha: Vzťah štátu a náboženstva v Číne“, odborná prednáška, ktorú 

organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody. Prednášajúci doc. Mgr. Martin 

Slobodník, PhD., FF UK v Bratislave, popredný slovenský sinológ a tibetológ. 

 

6. 4. 2016, Trnava 

„Diplomatické a konzulárne právo v praxi“, odborná prednáška bývalého konzula SR 

v Kanade JUDr. Martina Bartoňa. Prednášku organizovala Katedra medzinárodného práva 

a európskeho práva fakulty v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR.  

 

7. 4. 2016, Trnava 

„Civilný sporový poriadok“, odborná prednáška doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., 

predsedu rekodifikačnej komisie pre OSP. Prednášku organizovala Katedra občianskeho 

a obchodného práva pre študentov, doktorandov a pedagógov fakulty.  

 

11. 4. 2016, Trnava 

„Zaistenie osôb na účely trestného konania“, odborná prednáška spojená s diskusiou. 

Prednášajúci sudca Okresného súdu v Trnave JUDr. Rastislav Kresl. Organizátor Katedra 

trestného práva a kriminológie fakulty. 

 

12. 4. 2016, Trnava 

„25 Years of Transformation of Polish Economy – Advantages and Disadvantages“ 

odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 

v spolupráci s ELSA Trnava. Prednášajúca p. Daria Kostecka – Jurczyk, Univerzita Wroclav, 

Poľsko.  

 

28. 4. 2016, Trnava 

„Štátoprávne systémy Blízkeho východu“, odborná prednáška Mgr. Emíre Khidayer, PhD., 

spisovateľky, diplomatky, odborníčky na arabistiku a islamistiku. Podujatie organizoval Ústav 

pre právne otázky náboženskej slobody fakulty najmä pre študentov a doktorandov fakulty. 
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2. 5. 2016, Trnava 

„Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné 

činy vojnové“, odborná prednáška JUDr. Adriána Caka, odborníka z aplikačnej praxe 

a advokáta, ktorú organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty.  

 

2. 6. 2016, Trnava 

„Harmonization of Ukrainian Civil Procedural Law to EU standards: problems and 

perspectives“, odborná prednáška Mgr. Kateryny Gychky z Podkarpatskej národnej 

univerzity Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. Po prednáške nasledovala 

diskusia o Ukrajine a jej právnom poriadku. Organizátorom bola Katedra občianskeho 

a obchodného práva fakulty.  

 

25. 10. 2016, Trnava 

V rámci každoročného podujatia fakulty „Deň Právnickej fakulty“ ako súčasť celodenného 

programu pre študentov a zamestnancov  fakulty sa konali  dve odborné prednášky pozvaných 

hostí. Prednáška JUDr. Ing. Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva SR na tému „Aktuálne 

otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike“ a prednáška JUDr. 

Marice Pirošíkovej, zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva na tému 

„Ochrana práv detí v kontexte rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské 

práva“. 

 

7. 11. 2016, Trnava  

„Právno-aplikačné otázky výkonu samosprávy“, odborná prednáška primátora mesta 

Brezna JUDr. Tomáša Abela, PhD. Prednášku organizovala Katedra správneho práva, práva 

životného prostredia a finančného práva fakulty pod záštitou dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. 

Andrey Olšovskej, PhD. 

Odborná prednáška bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 

 

10. 11. 2016, Trnava  

„Spravodajská služba slúži dobrej správe štátu“, odborná prednáška námestníka riaditeľa 

Slovenskej informačnej služby plk. JUDr. Tomáša Rulíška, PhD. Organizátorom prednášky 

bola  Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty.  

Odborná prednáška bola organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. 

 

29. 11. 2016, Trnava  

„Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 

práva.“, odborná prednáška JUDr. Marice Pirošíkovej, zástupkyňa SR pred Európskym 

súdom pre ľudské práva, MS SR. Prednáška spojená s diskusiou bola určená študentom, 

doktorandom a pedagógom fakulty. Organizátor prednášky Katedra občianskeho  

a obchodného práva fakulty.  

 

 

 

 



 35 

Simulovaný súdny spor:  

 

13. 4. 2016, Trnava 

„Rímskoprávny Moot Court: fakultné kolo“  - Katedra rímskeho a cirkevného právo 

v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA usporiadala fakultné kolo simulovaného 

sporu v rímskom práve. 

 

25. – 26. 4. 2016, Trnava 

„International Asylum Law Moot Court Competition 2016“ – „Simulovaný súdny spor 

v azylovom práve 2016“. Medzinárodné podujatie sa na pôde fakulty konalo už po druhý raz. 

Zúčastnilo sa ho desať tímov z Českej republiky, Belgicka, Holandska, Slovenska, Poľska, 

Slovinska a Ukrajiny. Študenti si vyskúšali argumentovať v prípade žiadateľky o azyl zo 

Sýrie, zadržanej vo fiktívnej európskej krajine, ktorá má byť deportovaná do Turecka. Príbeh 

tak veľmi pripomínal súčasnú politickú a právnu situáciu v EÚ a študenti tak mali možnosť 

pracovať s reálnymi argumentmi. Medzinárodný simulovaný spor zorganizovala Liga za 

ľudské práva v spolupráci s fakultou, Veľvyslanectvom USA a Kanady v SR.  

 

27. 4. 2016, Trnava 

„Medzinárodný Rímskoprávny Moot Court“ - po fakultnom kole sa konal medzinárodný 

simulovaný súdny spor organizovaný študentskou organizáciou ELSA pod odborným 

vedením členov Katedry rímskeho a cirkevného práva 

 

12. 5. 2016, Trnava 

„Simulované rozhodcovské konanie 2016“ – fakultný simulovaný súdny spor v oblasti 

rozhodcovského konania zorganizovala ELSA pre študentov fakulty pod gesciou Katedry 

občianskeho a obchodného práva. 

 

Iné:  

 

23. 2. 2016 

V priestoroch fakulty sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Výstava o právach 

vyplývajúcich z občianstva v EÚ“, ktorú v spolupráci s Katedrou medzinárodného 

a európskeho práva organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Výstava bola 

umiestnená počas letného semestra v priestoroch budovy fakulty. Výstava mala putovný 

charakter, pozostávala zo 16 informačných panelov, pričom ich obsah Zastúpenie EK na 

Slovensku prispôsobilo podmienkam na Slovensku.  

 

6. 4. 2016, Trnava 

„Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave“, prvé 

stretnutie absolventov fakulty. Súčasťou programu bola projekcia filmu „Srbský právnik“ 

a diskusia s bývalou študentkou PF TU Alexandrou Kubizniakovou z občianskeho združenia 

Človek v ohrození, ktorú moderoval taktiež bývalý študent PF TU Roman Juraško. Prvé 

stretnutie absolventov splnilo hneď dva ciele. Na jednej strane to bola dobrá príležitosť pre 

nadviazanie či udržanie kontaktov medzi bývalými (i súčasnými) študentmi a učiteľmi 

fakulty, na strane druhej, keďže súčasťou stretnutia bola aj odborná diskusia, to bola 
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príležitosť pre zamyslenie sa nad vážnymi problémami, s ktorými sa právnici musia vyrovnať 

a pre ktoré neprávnici častokrát ani nemajú pochopenie. Odborný rozmer podujatia podčiarkla 

prednáška A. Kubizniakovej o jej práci v tíme Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú 

Juhosláviu a projekcia filmu Srbský právnik. 

 

12. 5. 2016, Trnava 

„Cesta do hlbín štúdia práva“ – fakulta s cieľom verejnosti predstaviť výučba práva 

zorganizovala stáž pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej pedagógovia fakulty 

sprostredkovali základné informácie z jednotlivých právnych odvetví.  

 

5. – 20. 5. 2016 

Na pôde fakulty sa konalo pokračovanie putovnej výstavy „Advokácia včera a dnes“, ktorej 

gestorom je Slovenská advokátska komora. Cieľom výstavy je informovať v jednotlivých 

regiónoch Slovenska o histórii a súčasnosti advokácie.  

 

18.10.2016 

„Exkurzia študentov“ - návšteva zariadenia núdzového bývania pre ženy – Jozefínum 

Dobrota sv. Alžbety v Dolnej Krupej, kde sa študenti mohli oboznámiť s príbehmi žien 

(matiek), ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, špeciálneho výchovného zariadenia  - 

Reedukačné centrum Trstín, a Detského domova v Seredi.   

 

9. 11. 2016  

V rámci vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou „1956 Rok maďarskej slobody“ bola 

v priestoroch fakulty otvorená výstava „1956 – Za slobodu a nezávislosť“, ktorá bola 

otvorená do konca roka 2016. 

 

5.12.2016, Trnava 

„Dobrovoľníctvo v súčasnosti“ - odborné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa 

dobrovoľníctva, v rámci ktorého bol predstavený dokument o Antonovi Srholcovi autorkou 

Mgr. Alenou Čermákovou, spojený s diskusiou. 

 

13.- 14.12.2016 

„Seminár k zvyšovaniu odborných a osobnostných zručností právnych profesií pri 

ochrane práv detí a exkurzia“ - pre študentov JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. ako 

vyučujúci Kliniky ochrany práv detí zabezpečil v Inštitúte vzdelávania, Ministerstvo 

spravodlivosti SR seminár, ktorý na druhý deň pokračoval prednáškou na tému Ochrana práv 

detí v rozhodovacej činnosti súdu a následne študenti navštívili detský domov Ilava 

Klobušice. 

 

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 
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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. 

V roku 2016 sa vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme štúdia aktívne 

zúčastnili celkom 62 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 28 

domácich podujatiach a 34 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 192. Všetky 

príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych 

monografiách alebo vo vedeckých časopisoch. 

 

Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 

a odborných podujatiach v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nasledovná 

tabuľka: 

Rok Celkový počet 

organizovaných 

podujatí 

Podujatia 

organizované v 

zahraničí 

Podujatia 

organizované v 

SR 

Počet 

prihlásených 

príspevkov 

2015 66 27 39 148 

2016 62 34 28 192 

 

Celkový počet publikovaných výstupov vo vedeckých zborníkoch a monografiách 

z domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov v roku 2016 

bol 163 výstupov (vzhľadom na skutočnosť, že nie všetky výstupy sú vydané a zaevidované, 

je uvedený stav k 22.3.2017).  
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211

124 118

165
152 163

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Spolu vedecké a odborné práce publikované vo vedeckých  

recenzovaných a nerecenzovaných zborníkoch; publikované 

pozvané referáty a príspevky z konferencií (domáce a zahraničné):  

 

 

Výber aktívnej účasti pedagógov na svetových kongresoch a medzinárodných 

konferenciách v zahraničí:  

- člen Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., 

LL.M. sa v poľskom Krakove v dňoch 3. – 4. 11. 2016 aktívne zúčastnil  

medzinárodného vedeckého seminára „ROME I and ROME II – Aplicable Law in 

International Contracts and Torts“  v rámci cyklu seminárov „Co-funded by the Justice 

Programme 2014-2020 of the European Union“. Uvedený seminár organizovala 

Academy of European Law v spolupráci s Justičnou akadémiou v ČR, SR, Maďarsku 

a Poľsku; 

- ďalší člen uvedenej katedry JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. sa aktívne 

zúčastnil v Ľubľane v Slovinsku dňa 16. 6. 2016 medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Varstvo potrošnikov pri splatnem poslovanju“, organizátorom ktorej bola Právnická 

fakulta Univerzity v Ľubľane; 

- Mgr. Peter Mészáros, PhD. člen Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty sa 

v dňoch 30. 9. – 1. 10. 2016 aktívne zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie 

v Ivano-Frankivsk na Ukrajine. Konferenciu pod názvom „EU Company Law and 

Adaptation of Ukrainian Company Law“ organizoval Law Institute Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University a  Academy of Sciences of Ukraine; 

- v dňoch 15. – 17. 9. 2016  sa v poľskom Lubline konala medzinárodná vedecká 

konferencia „Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: 

Poland, Slovakia, Ukraine“, ktorej spoluorganizátorom bola  aj fakulta.  Konferencia sa 

konala na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. Ďalšími organizátormi podujatia 
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boli Poľská akadémia vied,  Vedecká spoločnosť KUL, Univerzita Marie Curie - 

Sklodovskej v Lubline a Štátna univerzita medzinárodných vzťahov vo Ľvove na 

Ukrajine. Členom čestného vedeckého výboru konferencie bol rektor Trnavskej 

univerzity v Trnave prof.  doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,  členkou organizačného výboru 

a aktívnou účastníčkou  bola ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. z Ústavu pre 

právne otázky náboženskej slobody fakulty. Na konferencii aktívne vystúpili so svojimi 

príspevkami aj ďalší zástupcovia fakulty:  JUDr. Eduard Korpáš, PhD. a JUDr. Mgr. 

Daniel Krošlák, PhD., LL.M. z Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty, JUDr. 

Viktor Križan, PhD. z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty 

a JUDr. Michal Malsen, PhD. z Katedry správneho práva, práva životného prostredia 

a finančného práva; 

- člen Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty JUDr. Viktor 

Križan, PhD. sa v dňoch 9. – 12. 11. 2016 aktívne zúčastnil medzinárodnej konferencie 

v Bolzáne v Taliansku pod názvom VIII. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog – The 

International Dialogue on Labour Law (IAD 2016), organizátormi boli Free Unviersity of 

Bozen-Bolzano a  Arbeitsförderungsinstitut in Bozen (AFI);  

- člen Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., 

LL.M. sa 8. 7. 2016 aktívne zúčastnil medzinárodnej konferencie „The Cultural Defense 

In honor of the Work of Alison Dundes Renteln“ (CLISEL-HORIZON 2020). 

Konferencia sa konala v Cagliari na Sardínii, organizátorom bola Univerzita v Cagliari;  

- doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD., členovia 

Katedry dejín práva fakulty sa v dňoch  17. – 18. 11. 2016 v poľskom meste Zabrze 

aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie z cyklu „Kultura Europy 

Środkowej“ na tému: Rola arystokracji w Europie Šrodkowej ze szczególnym 

uwzglednieniem Górnego Ślaska. Organizátorom konferencie bola Poľská akadémie 

vied. Členka uvedenej katedry doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. sa v dňoch  9. – 

10. 6. 2016 v poľskom Krakove aktívne zúčastnila medzinárodného workshopu na tému 

„The Oldest Municipal Books of Records and the Origins of Urban Chanceries in East-

Central Europe", ktorý sa konal pod záštitou starostu mesta Krakov;  

- JUDr. Michal Maslen, PhD. z Katedry správneho práva, práva životného prostredia 

a finančného práva fakulty sa v priebehu roka 2016 aktívne zúčastnil viacerých 

medzinárodných vedeckých  konferencií. V dňoch 9. – 11. 5. 2016 Univerzita 

v Gdaňsku organizovala konferenciu na tému „Sprawiedliwość ekologiczna w 

gospodarce, energetyce i administracji“. V dňoch 14. – 16. 9. 2016 sa zúčastnil výročnej 
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EELF konferencie na tému „Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and 

Practice“, ktorú organizovali European Environmental Law Forum a  Univerzita vo 

Vroclavy v Poľsku. V dňoch 20. - 21. 9. 2016 sa v Burgase v Bulharsku zúčastnil 

výročnej medzinárodnej konferencie pod názvom  „The New Idea in Education“, ktorú 

organizovala Univerzita v Burgase; 

- ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., riaditeľka Ústavu pre právne otázky 

náboženskej slobody fakulty sa v dňoch 26. – 31. 5. 2016 aktívne zúčastnila dvoch 

významných podujatí na Jalte v Ruskej federácii, a to medzinárodného fóra „XXX. 

Kharaksyj forum. Političeskoe prostranstvo i sotsiaľnoe vremia: Identičnosť i 

povsednevnosť v strukture žiznennovo mira" a medzinárodného kongresu  „Krymský 

ženský kongres „Tsvetuščij mindal“. V dňoch 1. – 2. 6. 2016 sa v Piatigorsku zúčastnila 

konferencie na tému „The Threats and Challenges of DAESH (ISIS) – terrorist 

organization forbidden in russian Federation and the Ways of Overcoming“. V dňoch 28. 

6. – 1. 7. 2016 sa v Helsinkách zúčastnila výročnej medzinárodnej konferencie EASR 

2016 Conference: Relocating Religion. V dňoch  7. – 11. 10. 2016 sa v Soči zúčastnila 

celoruskej vedeckej konferencie pod názvom „Ličnosť. Občšestvo. Gosudarstvo. 

Problemy rozvitia i vzaimodeistvia (XXX Adlerskie čtenia)“. V dňoch 13. – 16. 10. 2016 

sa v Jurmale v Lotyšsku zúčastnila medzinárodného kongresu -  XXVIII Annual 

Congress of the European Consortium for Church and State Research na tému: Religious 

assistance in public institutions. V dňoch 25. – 26. 10. 2016 sa zúčastnila konferencie na 

tému „European Values and Identity: Multiple Dimensions of Europeanization“, ktorá sa 

konala v Tbilisi v Gruzínsku. V dňoch 2. – 4. 11. 2016 sa v Dillí v Indii zúčastnila 

konferencie pod názvom „International Conference on Twenty Five Years of Post-Soviet 

Experience: Perspectives on Nation Building and Democratisation in Eurasia“, 22. – 26. 

11. 2016 na Jalte, v Ruskej federácii, medzinárodnej vedeckej konferencie Political 

Security and Social Time, a v dňoch 8. – 9. 12. 2016 sa zúčastnila v Moskve  

medzinárodnej konferencie „10th Russian International Studies Association (RISA) 

Convention na tému: „25 years of Russia´s Foreign Policy“, ktorú organizovala 

Univerzita v Moskve.  

 

6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE  

 

Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych 

partnerstiev a vytvárať priestor na možnú realizáciu významných medzinárodných projektov 
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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 pedagógom a študentom 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, 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+.  

 

Členstvo fakulty 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  

členom Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni. 

 

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy fakulty 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny informácií 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 a zmluvy o medzinárodnej spolupráci: 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika 

Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poland 

University of Applied Sciences Vukovar, Croatia  

Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 

Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 

Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 

The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 

University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania  

Institut pro kriminológii a sociální prevenci Praha, Česká republika 

Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 

Ukraine 

University of Zagreb, Croatia 
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University of Rzeszów, Poland 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká repubulika 

Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode 

 

Cieľom fakulty bolo a je, aby sa každý semester akademického roka odborní asistenti,  

docenti alebo doktorandi dennej formy štúdia zúčastnil na dlhodobejšom študijnom pobyte na 

prestížnych európskych a svetových univerzitách a inštitúciách, prinášali tak na fakultu 

progresívne európske trendy z oblasti vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti 

a prispievali k rozvoju zahraničnej vedeckej spolupráce.  

 

Študijné, vedeckovýskumné a prednáškové pobyty pedagógov fakulty na zahraničných 

univerzitách a inštitúciách:   

- doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., vedeckovýskumný pobyt na Univerzite vo 

Warvicku, Veľká Británia; 

- doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., výskumný a študijný pobyt na Karolovej univerzite 

v Prahe, ČR; 

- doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., vedeckovýskumný pobyt na Univerzite 

Sapienza v Ríme, Taliansko; 

- JUDr. Lucia Šimunová, PhD., pobyt na Katedre trestného práva a kriminológie, 

Právnickej fakulty Viedenskej univerzity vo Viedni; 

- JUDr. Eva Szabová, PhD., výskumný a študijný pobyt na Karolovej univerzite 

v Prahe, ČR; 

- doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., výskumný pobyt na Univerzite v Salzburgu, 

Rakúsko; 

- JUDr. Michal Maslen, PhD., vedeckovýskumný a prednáškový pobyt pobyt na 

Univerzite v Omsku, Ruská federácia;  

- Mgr. Peter Mészáros, PhD.,  študijný pobyt na Univerzite v Amsterdame, Holandsko;  

- Mgr. Peter Mészáros, PhD., študijný a prednáškový pobyt na Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University v Ivano-Frankivsku, Ukrajina; 

- JUDr. Jozef Zámožík, PhD., vedeckovýskumný pobyt na Max-Planck Inštitúte 

v Luxemburgsku; 

- JUDr. Michal  Maslen, PhD.,  výskumný pobyt na Univerzite v Bergene, Nórsko; 

- JUDr. Andrea Gregušová, PhD.,  študijný pobyt na Karolovej univerzite v Prahe, ČR; 

- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., výskumný pobyt na Masarykovej 

univerzite v Brne, ČR. 

 

Vedeckovýskumné a študijné pobyty doktorandov dennej formy štúdia fakulty v 

zahraničí: 

- JUDr. Viliam Hečko (od 1. 4. 2016 do 4. 10. 2016) Univerzita v Salzburgu, Právnická 

fakulta, Rakúsko; 

- Mgr. Ivan Smieško (od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016) Univerzita v Salzburgu, Právnická 

fakulta, Rakúsko; 
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- Mgr. Vladimíra Dercová (od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016) Advokátska kancelária Frendo 

Camilleri Legal vo Valette, Malta; 

- Mgr. Daniela Hlobíková (od 29. 8. 2016. do 18.1.2017) Univerzita Mikolasa Romerisa 

vo Vilňuse, Litva; 

- JUDr. Ingrid Lanczová (od 6. 7. 2016 do 7. 7. 2016)  Univerzita Eötvösa Loránda 

v Budapešti, Maďarsko; 

- JUDr. Ingrid Lanczová (od 28. 11. 2016 do 30. 11. 2016) Univerzita vo Viedni, 

Právnická fakulta, Rakúsko; 

- JUDr. Kristína Jurišová (od 27. 11. 2016 do 4. 12. 2016) Karolova Univerzita v Prahe,  

Právnická fakulta, ČR; 

- Mgr. Monika Martišková (od 5. 10. 2016 do 10. 10. 2016) Aristotelova univerzita 

v Solúne,  Právnická fakulta, Grécko; 

- Mgr. Jakub Vojtko (od 1. 11. 2016 do 8. 11. 2016) Ludwig-Maximilians univerzita v 

Mníchove, Právnická fakulta a  Max-Planck-Institute pre sociálne právo a sociálnu 

politiku v Mníchove.  

 

Fakulta sa snažila podporovať účasť pedagógov fakulty na práci vo vedeckých radách, 

grémiách, rezortných komisiách, v redakčných radách, v poradných orgánoch, v legislatívnej 

práci a na riešení medzinárodných projektov.  

Podporovala účasť pedagogóv a doktorandov dennej formy štúdia na medzinárodných 

konferenciách, vedeckých a odborných seminároch, zahraničných študijných 

a vedeckovýskumných pobytoch a letných školách doma i v zahraničí. Fakulta vytvárala 

podmienky pre členov katedier fakulty a študentov na organizovanie medzinárodných 

konferencií, seminárov, prednášok na pôde fakulty, ktoré tak prispeli k vedeckému rastu 

samotných pedagógov a študentov,  ale aj k zviditeľneniu fakulty.  

Súhrnné informácie, ktoré zachytávajú aktivity pedagogóv a doktorandov dennej formy 

štúdia v rámci domácej a medzinárodnej spolupráce sú podrobne uvedené  v jednotlivých 

častiach správy. 

 

ZAHRANIČNÍ HOSTIA  

Zahraniční profesori a hostia na fakulte v priebehu roka 2016: 

prof. Dr. Gábor Hamza, Maďarská akadémia vied, Budapešť, Maďarsko 

prof. David Lewis, Middlesex University, London, Anglicko 

prof. Yaroslav Lazur, DrSc., Užhorodská národná univerzita, Užhorod, Ukrajina 

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, Viedenská univerzita, Viedeň, Rakúsko 

prof. Tatiana Senyushkina, DrSc., Krymská federálna univerzita V. I. Vernadského, 

Simferopol, Krym 

prof. Agnes Christian C. F. Alexandrovna Dybova, Pápežská katolícka univerzita, Rio de 

Janeiro, Brazília 

prof. Tatiana Chumakova, DrSc., Petrohradská štátna univerzita, Petrohrad, Rusko 
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prof. dr. hab. Józef Krukowski, Poľská akadémia vied, Poľsko 

prof. Balázs Schanda, PhD., Katolícka univerzita Petra Pázmaňa, Budapešť, Maďarsko 

prof. Ks. Dr hab. Mirosław Sitarz, Katolícka univerzita Jána Pavla II., Lublin, Poľsko 

prof. zw. Dr hab. Józef Ciagwa, Sliezska univerzita, Katovice, Poľsko 

prof. Olga Popova, DrSc, Petrohradská štátna univerzita, Petrohrad, Rusko 

prof. Nikolay Baranov, DrSc., Baltická štátna univerzita v Petrohrade, Rusko 

prof. Dr. Dr. h.c.mult. Andreas Wacke, LL.D.h.c., Univerzita v Kolíne, Nemecko 

prof. François Crépeau,  McGill University Montreal, Kanada 

prof. James Moliterno, Washington and Lee Univerzita, USA 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Univerzita Karlova, Praha, ČR 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., Univerzita Karlova Praha, ČR 

Sebastian de Groot, Medzinárodná asociácia azylových sudcov (IARLJ), Londýn, Anglicko 

Gruša Matevžič, Maďarský helsinský výbor, Budapešť, Maďarsko 

Dr. Dina Hadad, Kuvajtská medzinárodná škola práva - KILAW, Doha City, Kuvajt 

Dr. Daria Kostecka-Jurczyk, Univerzita vo Vroclavy, Poľsko 

Dr. Sebastian Mock, LL.M., Univerzita v Hamburgu, Nemecko 

Dr. Corrado Malberti, Univerzita v Trente, Taliansko 

Dr. Tatiana Galochkina, Prvá moskovská štátna lekárska univerzita I. Sečenova, Moskva, 

Rusko 

Mr. John Paul Ngotty, katolícky misionár, Mbezy, Tanzánia 

doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc., Užhorodská národná univerzita, Užhorod, Ukrajina 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

doc. JUDr. Zdeněk Koundelka, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Západočeská univerzita, Plzeň, ČR 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 

doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc., Metropolitní univerzita, Praha, ČR 

doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., Univerzita Karlova Praha, ČR 

JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 

JUDr. Darina Halířová, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, ČR 

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, ČR 

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, ČR 

JUDr. Jana Komendová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

JUDr. Jana Klesniaková, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

JUDr. Michaela Machová, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

ThLic. ICLic. Mgr. Monika Menke, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc, ČR 
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Mgr. Bc. Ondřej Málek, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

Mgr. Mykola Vdovychenko, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

Mgr. Martin Hapla, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, ČR 

Mgr. David Čep, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

Mgr. Katarína Kandová, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

Mgr. Nikola Jílková, Masarykova univerzita, Brno, ČR 

Mgr. Konrad Graczyk, Sliezska univerzita, Katovice, Poľsko 

Mgr. Kateryny Gychka, Podkarpatská národná univerzita Vasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, 

Ukrajina 

 

 

7. PERIODIKÁ PUBLIKOVANÉ FAKULTOU 

 

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 nasledujúcich rokoch publikovanie časopisu úspešne 

pokračovalo, v roku 2016 vyšli štyri čísla štvrtého ročníka. 

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, 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, psychológia, sociológia, 
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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. 

 

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 2016 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 
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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 priestor pre publikovanie v prednostne etablovaných, 

univerzálnych jazykoch vedeckej spisby: anglickom a nemeckom, popri rovnako 

akceptovanom slovenskom a českom jazyku, a to tak v printovej ako aj v elektronickej 

podobe. 

 

8. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – VÝBER   

 

Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 

2016 (spracované za rok 2016 dňa 22. 3. 2017) tvorí Prílohu č. 1 správy. 

Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2016 vysokoškolskí učitelia 

a doktorandi v dennej forme štúdia fakulty publikovali osem vedeckých monografií vydaných 

v zahraničných vydavateľstvách, tri vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 

osem štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 

vydané v zahraničných vydavateľstvách  a jedenásť kapitol vo vedeckých monografiách 

vydaných v zahraničných a 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 2016 publikovali tri vysokoškolské učebnice vydané 

v zahraničných vydavateľstvách, tri vysokoškolské učebnice  vydané v domácich 

vydavateľstvách, 12 kapitol vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahraničných a 12 

kapitol  vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách.  

Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých 

a odborných prác v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch. V roku 

2016 pedagógovia fakulty publikovali tri  vedecké práce uverené v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a dve vedecké práce 

publikované v domácich karentovaných časopisoch. Výber ďalších vedeckých prác 

pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty publikovaných v zahraničných  
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vedeckých recenzovaných časopisoch a zborníkoch v roku 2016 (spolu 42 príspevkov)  je tiež 

súčasťou Prílohy č. 1. 

 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov,  výskumných pracovníkov  a 

doktorandov  fakulty za rok 2016 (spracované za rok 2016 dňa 22. 3. 2017) tvorí Prílohu č. 3 

správy. 

 

9. 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 2016 patrili 

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

JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.,  Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., Dr. h. c. prof. JUDr. 

Peter Blaho, CSc.,  doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.,  

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,  doc. JUDr. 

PhDr. Adriána Švecová, PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. a doc. JUDr. Darina 

Mašľanyová, CSc.  

 Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných  pracovníkov a 

doktorandov fakulty za rok 2016 (údaje k 17. 7. 2017) tvorí prílohu č. 2 správy. 

 

1293 1278

864 907

1213
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Uvedený graf znázorňuje vývoj počtu citácií v rokoch 2011 - 2016. Od roku 2013 je 

pokles počtu citácií spôsobený zmenou právnej úpravy evidencie citácií a ohlasov od januára 

2013. Za obdobie štyroch rokov platnosti novej právnej úpravy   (2013 - 2016) sa vývoj počtu 

citácií výrazne nezmenil.  

 

10. OCENENIA 

 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

V apríli 2016 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Barancovej „Cenu Martina 

Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“ a ocenenie „Medaila Trnavskej 

univerzity v Trnave za významný prínos pre univerzitu“. V decembri 2016 zástupca 

Trnavského samosprávneho kraja odovzdal prof. Barancovej ocenenie „Pamätná medaila 

predsedu TTSK“.  

 

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

V máji 2016 na základe rozhodnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave bol prof. 

Blahovi udelený tituly „doctor honoris causa“ za tvorivú a riadiacu činnosť na poste rektora 

TU.  

V októbri 2016 udelil dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. 

Blahovi ocenenie „Medaila Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty“ za 

dlhoročnú podporu a spoluprácu s fakultou. 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

JUDr. Marianna Novotná, PhD.   

Od apríla 2016 sa JUDr. Novotná stala členkou medzinárodnej organizácie European Law 

Institute (ELI) so sídlom vo Viedni.  

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách a komisiách: 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
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Súčinnosťou od júna 2016 bola doc. Jurčová ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

menová za členku Komisie č. 13 pre ekonomické a právne vedy Vedeckej grantovej agentúry 

MŠ,VVaŠ SR a SAV (VEGA). 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  

S účinnosťou od októbra 2016 bola doc. Laclavíková ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR menová za členku Komisie č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu 

vysokoškolského štúdia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

Prof. Šimovček bol na základe uznesenia vlády SR z novembra 2016 menovaný za člena 

Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a za predsedu pracovnej skupiny AK SR 

pre oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy. 

 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

V októbri 2016 sa doc. Švecová stala členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 

v Bratislave. 

 

Vyžiadané prednášky v zahraničí: 

JUDr. Michal Maslen, PhD. 

JUDr. Maslen v rámci spoluúčasti na riešení výskumného projektu Maďarskej akadémie vied 

a Českej akadémie vied predniesol v Prahe 20. mája 2016 vyžiadanú prednášku na tému 

„Legal Framework and Public Policy Transposing the Requirements of the Right to a Healthy 

Environment in the Slovak Republic“. 

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.  

V rámci zahraničného študijného pobytu na Ukrajine na Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University v Ivano-Frankivsku  predniesol JUDr. Mészáros 30. septembra 2016 

vyžiadanú prednášku pre študentov fakulty na tému: Introduction to Slovak Commercial 

Law“. 

 

Účasť vo vedeckom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
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Prof. Košičiarová bola členkou vedeckého výboru zahraničnej medzinárodnej konferencie 

pod názvom „Environmental Justice in economic law, energy sector and administration“, 

organizátorom  ktorej bola Univerzita v Gdaňsku v Poľsku. Konferencia  sa konala 9. – 11. 5. 

2016.  

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

ThLic. Moravčíková bola okrem aktívnej účasti aj členkou programového výboru 

medzinárodnej konferencie na Jalte v Rusku v dňoch 26. – 30. 5. 2016. Konferenciu  pod 

názvom "XXX. Kharaksyj forum. Političeskoe prostranstvo i sotsiaľnoe vremia: Identičnosť i 

povsednevnosť v strukture žiznennovo mira" organizoval Krymskyj federaľnyj universitet 

imeni V. I. Vernadskovo.  

V poľskom Lubline sa v dňoch 15. – 17. 9. 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia  

pod názvom „Legal security of democratic states in the process of European integration 

Poland, Slovakia, Ukraine“, ktorú organizovala Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline. 

ThLic. Moravčíková bola okrem aktívnej účasti aj členkou organizačného výboru 

konferencie.  

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Od februára 2016 sa doc. Jurčová stala členkou redakčnej rady medzinárodného 

recenzovaného právnického časopisu „Časopis pro právní vědu a praxi“ (ISSN 1210-9126-

Print, 1805-2789-on-line), ktorý vydáva Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne.  

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

V januári 2016 sa prof. Košičiarová stala členkou vedeckého výboru medzinárodného 

recenzovaného časopisu „Prawne problemy górnictwa i ochrony środowiska“ - Nr. 1/2016 

(ISSN 2451-3431), ktorý vydáva Sliezska univerzita v Katoviciach v Poľsku. 

 

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD.  

V júni 2016 sa JUDr. Krošlák stal členom okruhu recenzentov medzinárodného 

karentovaného časopisu  „Journal of Church and State“, vydavateľom je Oxford University 

Press (On-line ISSN 2040-4867 – Print ISSN 0021-969X). 
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11. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 

ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2016 

 

 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 

2016 predstvuje  nasledovná tabuľka: 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty 

 

Doktorandské štúdium rok 2016 

Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia k 31.10. 

sledovaného roka 18 

Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia k 31.10. 

sledovaného roka 55 

Vykonané dizertačné skúšky  15 

Počet obhajob dizertačných prác 19 

 

Publikačná činnosť 

 

rok 2016 

(k 22. 3.2017) 

vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 8 

vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 3 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 

v zahraničných vydavateľstvách 
8 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách 10 

kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách 1 

vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách 3 

vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách 3 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných 

vydavateľstvách 
12 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich vydavateľstvách 12 

skriptá a učebné texty 1 

odborné knižné práce v domácich vydavateľstvách 1 

kapitoly v odborných knihách v zahraničných vydavateľstvách 1 

kapitoly v odborných knihách v domácich vydavateľstvách 1 

kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) 4 

zostavovateľské práce (knižné) 15 

spolu knižné publikácie: 83 

vedecké práce v zahraničných a  domácich karentovaných 

časopisoch 
2 

vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 32 

vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 43 

vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch 

registrovaných v databázach WOS, SCOPUS 
3 
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vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 10 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 22 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

a nerecenzovaných zborníkoch 
2 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

a nerecenzovaných zborníkoch 
6 

recenzie v časopisoch a zborníkoch 27 

prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 7 

publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 

vedeckých konferenciách 
10 

publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 

konferenciách 
107 

rôzne nezaradené 55 

 

Citácie a iné ohlasy na publikované práce  

 

1049 

(k 17. 7. 2017) 

 

Odborné podujatia a prezentácie 

 
rok 2016 

Konferencie 15 

Odborné semináre, wokshopy, diskusné fóra a iné 25 

Odborné prednášky 21 

Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 

a v zahraničí (prihlásený referát) 192 

 

Riešené projekty 

 
rok 2016 

Projekty APVV 4 

Projekty VEGA 8 

Iné zahraničné 3 

Iné domáce 3 

Fakultné – inštitucionálne 28 

Spolu riešené projekty:  46 

 Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov fakulty v € 

 
215.039,25 

 

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. 
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V porovnaní s uplynulými rokmi si fakulta zachováva trend vysokého počtu 

prezentácií vysokoškolských učiteľov na vedeckých a odborných podujatiach 

a organizovaním vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte aj so zahraničnou 

účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 

2016 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 bola 31. marca 2017. (Prílohy správy k evidencii 

a počtu publikácií a citácií uvádzajú zaktualizované údaje k júlu 2017.) 

 

12 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 

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. 2016 je počet evidovaných knižničných jednotiek 17 366 (r. 2015: 16 318). 

Ročný prírastok za rok 2016 je 1 048 knižničných jednotiek, z tohto počtu je 517 záverečných 

a kvalifikačných prác. 

 

 1.2  Periodiká 

Odber periodík sa oproti minulému roku zmenil iba minimálne. Knižnica odoberala 58 

titulov periodík, z toho 35 zahraničných. Zoznam všetkých periodík je dostupný 

prostredníctvom internetovej stránky fakulty. 
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1.3 Databázy – elektronické informačné zdroje (EIZ) 

Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, 

rozširujú prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 

V kategórii elektronických informačných zdrojov má akademická obec k dispozícii databázu 

Aspi, judikáty.info a plnotextovú databázu periodík Oxford Journals Law, ktorá ponúka 

prístup k 38 titulom právnických periodík vydavateľstva Oxford University Press, 

v sledovanom  období bolo zaznamenaných 164 prístupov na  túto databázu.  

 

1.4   Akvizícia a jej financovanie 

Prírastok akvizície kníh bol tvorený nákupom  377 k. j.  a darmi 671 k. j., z ktorých 

bolo 517 záverečných a kvalifikačných prác v elektronickej forme. Ostatné (154) boli knižné 

dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty. 

Celkový prírastok knižničných jednotiek v roku 2016 bol 1048.  K 31.12. 2016 fond 

fakultnej knižnice pozostával zo 17 366 k. j.  

Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi 

boli granty a projekty zodpovedných riešiteľov z katedier fakulty.  

Z grantových prostriedkov  riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 

knižničného fondu poukázalo 7 409,33 eur. Financovanie nákupu kníh z grantových 

prostriedkov má zásadný vplyv na kvalitu akvizície a teda aj knižničného fondu ako takého. 

V sledovanom období podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný 

fond o 274 titulov. Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo zakúpených bolo 103 titulov 

v hodnote 1 798,83 €. 

Nákup periodík bol financovaný hlavne z rozpočtu fakulty, a to vo výške 4 128,30 €. 

Počet odoberaných periodík sa oproti minulému roku nezmenil, zostáva na počte 58 titulov. 

Celkovo bolo pre potreby knižnice v r. 2016 na nákup kníh a periodík poukázaných 

13 336,46 € . 

 

 1.5  Spracovanie knižničného fondu 

Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica knižnično-informačný 

systém DaWinci. Produkt spracovania dokumentov: on-line katalóg knižnice je dostupný 

z web stránky fakulty a univerzity. 

Súčasťou starostlivosti o knižničný fond sú aj revízne práce. Podľa platnej legislatívy 

sa v súčinnosti s univerzitnou knižnicou TU v mesiacoch júl a august 2016 vykonala 
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kompletnú revíziu knižničného fondu. Fyzicky bol prekontrolovaný každý jeden prírastok 

existujúceho knižničného fondu, ktorý v čase revízie obsahoval takmer 17 000 knižničných 

jednotiek.  

Fyzický stav (opotrebovanosť) kníh a periodík sledujeme priebežne počas celého roka. 

Poškodené knižné publikácie sú dočasne vyradené z fondu a v letných mesiacoch sa zasielajú 

na opravu do kníhviazačstva. 

 

2. Služby čitateľom 

 

2.1  Návštevnosť a výpožičky 

Základným zmyslom knihovníckej práce sú služby čitateľom, t. j. maximálne 

uspokojenie ich informačných potrieb. Primárnou službou knižnice je prezenčné 

vypožičiavanie dokumentov. 

Štruktúra používateľov knižnice sa od minulého roka nezmenila, knižnica poskytuje 

svoje služby v prvom rade interným používateľom, t. j. študentom, doktorandom a učiteľom 

fakulty. Externí používatelia sú uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných 

fakúlt univerzity, študenti iných vysokých škôl a verejnosť, zo strany tejto skupiny 

používateľov registrujeme dlhodobo stabilný záujem. 

Počas kalendárneho roka 2016 knižnica registrovala celkovo 4 998 návštev, z toho 198 

návštev externých študentov fakulty a 31 registrovaných návštev z iných fakúlt Trnavskej 

univerzity  resp. iných vysokých škôl. Celkový počet  uskutočnených výpožičiek dosiahol 

v uplynulom roku počet 32 952. 

Knižnica bola v priebehu výučbového obdobia otvorená v pracovných dňoch v čase od 

8,30 – 18,00 h.  

 

 2.2  Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

K základným službám knižnice fakulty patrí aj medziknižničná výpožičná služba 

(MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 

Keďže fondy knižnice fakulty sa propagujú prostredníctvom internetu, rastie počet 

partnerov MVS a knižnica sa tak 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.  
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2.3  Ďalšie aktivity 

Pracovníčky knižnice fakulty v priebehu roka 2016 vykonávali i ďalšie činnosti, ktoré 

si vyžadovala prevádzka knižnice. Najvýznamnejšie z nich boli spolupráca s riešiteľmi 

projektov a grantov zameraná na zabezpečenie akvizície, spolupráca s katedrami a ústavmi 

fakulty a odbornými referátmi fakulty pre vedecko-výskumnú a projektovú činnosť. 

Pracovníčky knižnice priebežne aktualizovali stálu výstavu publikačnej činnosti 

fakulty „Collectio librorum“, ktorá je inštalovaná na 2. poschodí v administratívnej časti 

budovy fakulty.  

Knižnica priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov fakulty do 

partnerských knižníc právnických fakúlt a Slovensku a v Českej republike. 

Špeciálna pozornosť sa venovala propagácii služieb knižnice fakulty, informačné 

letáky boli distribuované pri zápisoch študentov, pri dňoch otvorených dverí pre študentov 

stredných škôl a na veľtrhoch vysokých škôl.  

Knižnica fakulty bola počas roka 2016 miestom konania medzinárodných vedeckých 

konferencií, odborných prednášok a spoločenských stretnutí fakulty.    
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Príloha č. 1: 

Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za  rok 2016 

(k 22. 3. 2017):  

 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  

Počet záznamov: 30 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (8) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (8) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch  

Počet záznamov: 2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2) 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 

databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 

Počet záznamov: 3 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (3) 

 

Skupina D - Ostatné publikácie  

Počet záznamov: 42 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (32) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (10) 

 

Menný zoznam publikácií:  
 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 8 
 

AAA001 Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej 

oblasti : (právo na spravodlivý proces) / Ľubica Masárová; [recenzenti: Peter Škultéty, Bernard Pekár]. 

- 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - 109 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/13364.pdf. - ISBN 978-

80-7502-112-0 

 

AAA002 Konanie o medzinárodnej ochrane / Nataša Just Hrnčárová; [recenzenti: Dagmar Lantajová, 

Martina Gajdošová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - 95 s. - (Teoretik) - 

http://ukftp.truni.sk/epc/12966.pdf. - ISBN 978-80-7502-143-4 

 

AAA003 Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca : (možnosti a riziká) / Helena 

Barancová; [recenzenti: Věra Štangová, Ján Matlák]. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2016. - 202 s. - 

(Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/13786.pdf. - ISBN 978-80-7502-176-2 

 

AAA004 Pracovný čas - dovolenka a materská dovolenka v judikatúre Súdneho dvora EÚ a v práve 

Slovenskej republiky / Helena Barancová; [recenze: Ján Matlák, Věra Štangová, Mária Rybárová]. - 

[1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 179 s. - (Slovenské monografie) 

- http://ukftp.truni.sk/epc/13310.pdf. - ISBN 978-80-7380-576-0 
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AAA005 Práva zamestnancov Európskej únie / Helena Barancová; [recenzenti: Ján Matlák, Mária 

Rybárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 396 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/13068.pdf. - 

ISBN 978-80-7502-117-5 

 

AAA006 Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky / Viktor Križan 

(87%), Michaela Moravčíková (13%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Miloš Lacko]. - 1. vyd. - Praha : 

Leges, 2015. - 188 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/12967.pdf. - ISBN 978-80-7502-119-9 

 

AAA007 Strengthening of nuclear liability regime on national, international and European level : a 

tool to enhance nuclear new build / Marianna Novotná (34%), Peter Varga (33%), Jakub Handrlica; 

[reviewers: Monika Jurčová, Vasilka Sancin]. - [1st ed.]. - Passau : rw&w Science & New Media, 

2015. - 224 p. - http://ukftp.truni.sk/epc/12888.pdf. - ISBN 978-3-9816855-8-9 

 

AAA008 Výkrik konštitučnej demokracie / Eduard Korpáš; [recenzenti: Lucia Berdisová, Marek 

Káčer]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - 128 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/12965.pdf. - 

ISBN 978-80-7502-133-5 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 3 
 

AAB001 Pracovné právo Európskej únie / Helena Barancová; [recenzenti Miroslav Bělina, Ján 

Matlák]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint 2, 2016. - 656 s. - (Juristika) - 

http://ukftp.truni.sk/epc/13311.pdf. - ISBN 978-80-89710-25-6 

 

AAB002 Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie 

/ Miloš Deset; recenzenti: Jozef Čentéš, Jozef Záhora. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2016. - 207 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/13703.pdf. - ISBN 978-80-8082-995-7 

 

AAB003 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár / Jozef Záhora, Ivan Šimovček 

(15%); [recenzenti: Jaroslav Ivor, Jiří Jelínek]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 342 s. 

- (Komentáre) - http://ukftp.truni.sk/epc/13081.pdf. - ISBN 978-80-8168-413-5 

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

Počet záznamov: 8 
 

ABA001 Dokazovanie : § 185-211 / Katarína Gešková (63%), Marek Števček, Jana Bajánková, Radka 

Zahradníková. In: Civilný sporový poriadok : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: C.H.Beck, 2016. - ISBN 

978-80-7400-629-6. - S. 690-786.  

[Spoluautori: Gešková, Katarína ; Števček, Marek ; Bajánková, Jana ; Zahradníková, Radka] 

 

ABA002 Dovolanie : § 419-457 / Katarína Gešková (41%), Jana Bajánková, Soňa Mesiarkinová. 

In: Civilný sporový poriadok : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: C.H.Beck, 2016. - ISBN 978-80-7400-

629-6. - S. 1345-1448. [Spoluautori: Gešková, Katarína ; Bajánková, Jana ; Mesiarkinová, Soňa] 

 

ABA003 Ľudské práva druhej a tretej generácie : 5. kapitola / Soňa Košičiarová (26%), Miloš Lacko 

(14%), Michal Maslen (51%), Andrea Olšovská (9%). In: Verejná správa : základné práva a slobody. - 

[1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - ISBN 

978-83-7490-906-8. - S. 245-329.  

[Spoluautori: Košičiarová, Soňa ; Lacko, Miloš ; Maslen, Michal ; Olšovská, Andrea] 

 

ABA004 Procesné úkony súdu a lehoty : § 96-122 / Róbert Šorl, Alexandra Kotrecová, Katarína 

Gešková (22%), Marek Števček, Peter Molnár. In: Civilný sporový poriadok : komentár. - [1. vyd.]. - 

Praha: C.H.Beck, 2016. - ISBN 978-80-7400-629-6. - S. 355-436.  

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E063176
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E063176
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E061380
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E063176
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[Spoluautori: Šorl, Róbert ; Kotrecová, Alexandra ; Gešková, Katarína ; Števček, Marek ; Molnár, 

Peter] 

 

ABA005 Tax authorities in Slovakia : part 4 / Ľubica Masárová (50%), Michal Maslen (50%). 

In: Tax authorities in the Visegrad group countries : common experience after accession to the 

European Union. - [1st ed.]. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. - ISBN 978-83-8061-205-1. - P. 

251-299, [3,26AH]. 

 

ABA006 Úkony strán : § 123-155 / Marek Števček, Radka Zahradníková, Jana Bajánková, Marek 

Tomašovič, Róbert Šorl, Katarína Gešková (11%), František Sedlačko, Michal Ďuriš. 

In: Civilný sporový poriadok : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: C.H.Beck, 2016. - ISBN 978-80-7400-

629-6. - S. 437-586. [Spoluautori: Števček, Marek ; Zahradníková, Radka ; Bajánková, Jana ; 

Tomašovič, Marek ; Šorl, Róbert ; Gešková, Katarína ; Sedlačko, František ; Ďuriš, Michal] 

 

ABA007 Verejná správa a politické práva : 3. kapitola / Martina Gajdošová (41%), Janka Hašanová, 

Martin Kopecký, Soňa Košičiarová (16%), Michal Maslen (14%). In: Verejná správa : základné práva 

a slobody. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. 

- ISBN 978-83-7490-906-8. - S. 163-230.  

[Spoluautori: Gajdošová, Martina ; Hašanová, Janka ; Kopecký, Martin ; Košičiarová, Soňa ; Maslen, 

Michal] 

 

ABA008 Verejná správa a základné práva a slobody : 2. kapitola / Soňa Košičiarová (10%), Matúš 

Filo (15%), Ľubica Masárová (10%), Pavel Mates, Michaela Moravčíková (12%), Josef Staša. 

In: Verejná správa : základné práva a slobody. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - 

Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - ISBN 978-83-7490-906-8. - S. 27-161.  

[Spoluautori: Košičiarová, Soňa ; Filo, Matúš ; Masárová, Ľubica ; Mates, Pavel ; Moravčíková, 

Michaela ; Staša, Josef] 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 10 
 

ABC001 Objectivity and arbitrariness of blind rule-following, or, What it means to follow a (legal) 

rule blindly / Lucia Berdisova. In: Diverse narratives of legal objectivity : an interdisciplinary 

perspective. - [1st ed.]. - Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. - ISBN 978-3-631-65343-2. - 

P. 29-56. 

 

ABC002 Posudzovanie vplyvov činnosti na Slovensku a prístup verejnosti k spravodlivosti vo 

veciach životného prostredia / Soňa Košičiarová. In: Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní 

prostředí. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8343-1. - S. 303-319, 

[1,05 AH]. 

 

ABC003 Právne postavenie verejnosti v právnej úprave posudzovania vplyvov na životné prostredie 

v Slovenskej republike / Michal Maslen. 

In: Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 

2016. - ISBN 978-80-210-8343-1. - S. 286-302, [1,11 AH]. 

 

ABC004 Právny štát, verejná správa a ochrana ústavných práv a slobôd : 1. kapitola / Soňa 

Košičiarová. In: Verejná správa : základné práva a slobody. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v 

Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - ISBN 978-83-7490-906-8. - S. 11-25, [1,32AH]. 

 

ABC005 Právo na azyl : 8. kapitola / Nataša Just Hrnčárová (82%), Soňa Košičiarová (18%). 

In: Verejná správa : základné práva a slobody. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - 

Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - ISBN 978-83-7490-906-8. - S. 403-425. 

 

ABC006 Právo na súdnu a inú právnu ochranu : 6. kapitola / Soňa Košičiarová (94%), Marián 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E058955
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E063176
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E061380
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E061380
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E057832
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062200
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062200
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062200
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E061380
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E061380
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Ševčík. In: Verejná správa : základné práva a slobody. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v 

Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - ISBN 978-83-7490-906-8. - S. 331-364. 

 

ABC007 Riešenie súčasnej migračnej a utečeneckej krízy v Európe prostredníctvom noriem 

medzinárodného a európskeho azylového a utečeneckého práva / Juraj Jankuv. In: Európa v pohybe : 

(sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore). - 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2016. - 

ISBN 978-80-263-1122-5. - S. 87-122. 

 

ABC008 Rozhodcovská zmluva : § 3-5 / Juraj Gyárfáš, Kristián Csach (9%). In: Zákon o 

rozhodcovskom konaní : komentár. - 1. vyd. - Praha: C.H.Beck, 2016. - ISBN 978-80-7400-636-4. - S. 

60-115. 

 

ABC009 Ústavnoprávne aspekty správneho trestania : 7. kapitola / Soňa Košičiarová (75%), Helena 

Prášková. In: Verejná správa : základné práva a slobody. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov v 

Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - ISBN 978-83-7490-906-8. - S. 365-401. 

 

ABC010 Základné ustanovenia : § 1-2 / Juraj Gyárfáš, Kristián Csach (9%). In: Zákon o 

rozhodcovskom konaní : komentár. - 1. vyd. - Praha: C.H.Beck, 2016. - ISBN 978-80-7400-636-4. - S. 

13-59. 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 1 
 

ABD001 Kriminalizácia a disciplinácia osvietenskej spoločnosti vo svetle Constitutio criminalis 

Theresiana = Criminalizing and discipline of the enlightenment society under Constitutio criminalis 

Theresiana / Adriana Švecová.  In: "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : 

reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. - [1. vyd.]. - Bratislava: Veda, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. - ISBN 978-80-224-1534-7. - S. 109-131. 

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 2 
 

ADD001 Slovak and Slovak statehood of 1939-1945 or should we at last accept our constitutional 

past? = Slováci a slovenská štátnosť 1939 - 1945, alebo, Nemali by sme už konečne prijať našu 

štátoprávnu minulosť? / Mosny, Peter (50%), Laclavikova, Miriam (50%). In: Historický časopis. - 

ISSN 0018-2575. - Vol. 64, iss. 3 (2016), p. 545-553. [CCC].  

CCC 

 

ADD002 The institution of marriage in modem times against the background of the dispute over the 

separation of Jan Dubnielca and AlTheta Magyaryova = Inštitút manželstva v novoveku na pozadí 

sporu o rozluku Jána Dubničku versus Alžbety Magyaryovej / Svecova, Adriana. In: Historický 

časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 64, iss. 2 (2016), p. 231-248. [CCC].  

CCC 

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 3 
 

ADM001 Personnel management in Slovakia: An explanation of the latent issues = Zarządzanie 

personelem na Słowacji: Objaśnienie ukrytych kwestii / Olšovská A. (34%), Mura L., Švec M. In: 

Polish Journal of Management Studies. - ISSN 2081-7452. - Vol. 13, iss. 2 (2016), p. 110-120. - WOS. 

- SCOPUS.  

WOS 

 

ADM002 The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency 
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employment: What is next in human resource management? / Olšovská, A. (34%), Mura, L., Švec, 

M. In: Problems and perspectives in management. - ISSN 1727-7051. - Vol. 13, iss. 3 (2015), p. 47-

54; Scopus.  

SCOPUS 

 

ADM003 Working time of employees posted on a business trip / Krizan, Viktor. In: Juridical tribune-

Tribune Juridica. - ISSN 2247-7195. - Vol. 6, special iss. S1 (Oct 2016), p. 118-127; WOS.  

WOS 

 

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 32 
 

ADE001 Alternatívne tresty v aplikačnej praxi v Slovenskej republike = Alternative penalties in the 

application practice in the Slovak Republic / Gustáv Dianiška (50%), Tomáš Strémy. In: Časopis pro 

právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal. - ISSN 1210-9126. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 

93-101. 

 

ADE002 Besondere Arbeitsbedingungen von Frauen im Himblick auf den Schutz vom Wert der 

Mutterschaft auf dem Gebiet der Slowakei - Vergangenheit vs. Gegenwart = Special working 

conditions of women with regard to the maternity in the territory of Slovakia - history vs. present 

times / Miriam Laclavíková (50%), Andrea Olšovská (50%). In: Journal on European history of law. - 

ISSN 2042-6402. - Vol. 7, No. 1 (2016), p. 140-145. 

 

ADE003 Die Stadtrechtsbücher in der mittelalterlichen Slowakei und Ungarn als Beispiel des 

eigenen Selbstbewusstseins im Rahmen der europäischen Rechtskultur = Municipal legal books in 

medieval Slovakia und Hungary as an example of their own self-confidence in the context of 

European legal culture / Adriana Švecová. In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow 

studies of constitutional and legal history. - ISSN 2084-4115. - Tom 9, iss. 3 (2016), p. 327–343. 

 

ADE004 Eurojust verzus Lisabonská zmluva, alebo, Eurojust ako budúci iniciátor vyšetrovania? = 

Eurojust versus Lisbon treaty, or, Eurojust as a future initiator of criminal investigation? / Eva 

Szabová. In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. 

- Roč. 20, č. 1 (2016), s. 30-35 + s. 40. 

 

ADE005 Francisco de Vitoria a španielska conquista Nového sveta = Francisco de Vitoria and the 

Spanish conquest of the New World / Peter Vyšný. In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a 

práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 4 (2016), s. 310-330 + s. 390. 

 

ADE006 From the living to the dead: The principles of testamentary succession among medieval 

nobility in the Czech lands and Hungary / Naďa Štachová, Adriana Švecová (50%). In: Krakowskie 

studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. - ISSN 2084-

4115. - Tom 8, iss. 4 (2015), p. 375-393. 

 

ADE007 How facts become norms : (Part 1) / Marek Káčer. In: The Lawyer quarterly : international 

journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 6, iss. 4 (2016), p. 226-240. 

 

ADE008 How to monitor employees but protect employee privacy? / Andrea Olšovská (50%), Marek 

Švec. In: Silesian journal of legal studies. - ISSN 2080-1912. - Vol. 8 (2016), p. 81-91. 

 

ADE009 K niektorým právnym a historickým aspektom amnestií = Some legal and historical aspects 

of amnesties / Adrián Jalč (50%), Kristína Jurišová (50%). In: Právník : teoretický časopis pro otázky 

státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 7 (2016), s. 588-603 + s. 639. 

 

ADE010 K problematike trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky = On the issue of 
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the criminal act of endangerment under the influence of additive substances / Lucia Šimunová. In: 

Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi. - ISSN 1210-9150. - Roč. 49, č. 4 

(2016), s. 294-308. 

 

ADE011 K procesnému inštitútu povolenia vstupu do obydlia dieťaťa súdom v prípade ohrozenia 

dieťaťa v občianskom súdnom konaní - návrh úpravy de lege ferenda na Slovensku = The 

procedural institute permission to enter the residence of the child by a court in case of threat to a 

child in civil proceedings - a proposal for modification de lege ferenda in Slovakia / Róbert 

Dobrovodský. In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - 

ISSN 1801-0288. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 141-161. 

 

ADE012 Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť = Criminological view on 

economic crimes / Lucia Šimunová. In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice 

journal. - ISSN 1210-9126. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 59-69. 

 

ADE013 Majetková kriminalita mládeže v Slovenskej republike - kriminologické a trestnoprávne 

aspekty = Eigentumskriminalität der Jugend in der Slowakischen Republik - kriminologische und 

straftrechtliche Aspects / Štefan Zeman. In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro 

trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 2 (2016), s. 32-39. 

 

ADE014 O úlohe metafyziky pri odôvodňovaní ľudských práv = On the role of metaphysics in 

justifying human rights / Marek Káčer. In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and 

practice journal. - ISSN 1210-9126. - Roč. 24, č. 3 (2016), s. 339-350. 

 

ADE015 Objektívna zodpovednosť ako právny mechanizmus ochrany dotknutých subjektov vo 

vzťahoch náhrady jadrovej škody = Strict liability as a legal mechanism protecting the aggrieved 

parties interests within the nuclear liability regime / Marianna Novotná. In: Bezpečnost jaderné 

energie = The safety of nuclear energy. - ISSN 1210-7085. - Roč. 24 (62), č. 3-4 (2016), s. 85-92. 

 

ADE016 Osnovnyje instituty slovackogo trudovogo prava = The main institutes of the Slovak labor 

law / A. Olšovska (50%), M. Laclavikova (50%) (A. Olshovska, M. Laclavikova). In: Vestnik 

Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 1 

(46), (2016), s. 175-184. 

 

ADE017 Otázka vzniku Československej republiky na území Slovenska = The question of the 

formation of the Czechoslovak Republic on the Slovak territory / Štefan Siskovič. In: Právník : 

teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 2 (2016), s. 183-195 + s. 

207. 

 

ADE018 Pervyje ženščiny v advokature Slovakii: Kuľturologičeskij analiz = The first women in the 

Slovakian legal profession: A cultural analysis / M. Gajdošova. In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo 

universiteta = Vestnik of Saint Petersburg University. Series 17 : naučno-teoretičeskij žurnal. Serija 

17: Filosofija Konfliktologija Kuľturologija Religiovedenije. - ISSN 2306-997X. - [Roč. neuved.], 

vypusk 3 (2016 senťabr), s. 83-89. 

 

ADE019 Pohľad do zrkadla, alebo, O schizofrénii paragrafu 241 Zákona č. 140/1961 Sb. = Looking 

into the mirror and reflecting on the schizophrenic section No. 241 of an Act No. 140/1961 Coll. / 

Kristián Čechmánek. In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - 

Roč. 155, č. 7 (2016), s. 604-618 + s. 640. 

 

ADE020 Právo na informácie pri správe daní = Freedom to receive and impart information and tax 

/ Ľubica Masárová. In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal 

research. - ISSN 1801-0288. - Vol. 11, No. 2 (2016), p. 87-95. 

 

ADE021 Právo na informácie v správe daní = Right for information in the tax administration / 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003533
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003533
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E032296
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E006538
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E006538
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003706
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E006538
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E006538
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E046777
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E046777
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E051742
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E051742
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003588
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062992
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062992
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003588
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E032296


 64 

Matúš Filo. In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - 

ISSN 1801-0288. - Vol. 11, No. 2 (2016), p. 71-86. 

 

ADE022 Princíp transparentnosti verejnej správy v správnom konaní = The principle of 

transparency of public administration in the administrative procedure / Soňa Košičiarová. In: Acta 

iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-0288. - 

Vol. 11, No. 2 (2016), p. 15-23. 

 

ADE023 Reflections on international and European legal framework for third party nuclear 

liability = Úvahy o medzinárodnom a európskom právnom rámci zodpovednosti za jadrovú škodu / 

Marianna Novotná (50%), Peter Varga (50%). In: Bezpečnost jaderné energie = The safety of nuclear 

energy. - ISSN 1210-7085. - Roč. 24 (62), č. 7-8 (2016), s. 185-196. 

 

ADE024 Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Miroslava 

Vráblová (50%). In: International and comparative law review = Mezinárodní a srovnávací právní 

revue. - ISSN 1213-8770. - Vol. 16, no. 1 (2016), p. 39-53. 

 

ADE025 Russkaja periodičeskaja pečať konca 19 - načala 20 veka kak istočnik issledovanija 

povsednevnoj žizni palomnikov = Late 19th - early 20th century Russian periodicals as a source of 

research on everyday life of pilgrims / T.V. Čumakova, M. Moravčikova (50%). In: Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta = Vestnik of Saint Petersburg University. Series 17 : naučno-teoretičeskij 

žurnal. Serija 17: Filosofija Konfliktologija Kuľturologija Religiovedenije. - ISSN 2306-997X. - [Roč. 

neuved.], vypusk 2 (2016 ijuň), s. 141-147. 

 

ADE026 The concept of alternative sanctions in Slovak Republic / Lucia Šimunová. In: The Lawyer 

quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 6, iss. 4 (2016), p. 248-

255. 

 

ADE027 The referendum on the so-called traditional family in the Slovak Republic / Daniel 

Krošlák. In: Central and Eastern European legal studies. - ISSN 2310-2705. - [Roč. neuved.], no 1 

(2015), p. 149-167. 

 

ADE028 Transparentnosť a publicita verejnej správy na Slovensku v optike pripravovaného návrhu 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobode informácií = Transparency and publicity of 

public administration in Slovakia in the view of the prepared draft law amending and 

supplementing freedom of information act / Michal Maslen. In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký 

časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-0288. - Vol. 11, No. 2 (2016), p. 127-139. 

 

ADE029 Voda ako ústavnoprávna hodnota / Michal Maslen. In: České právo životního prostředí. - 

ISSN 1213-5542. - Roč. 16, č. 1 (39) (2016), s. 32-62. 

 

ADE030 Vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP po novej právnej úprave = The secondment of 

staff to EU/EEA countries according to new legislation / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. In: 

Acta Sting [elektronický zdroj] : recenzovaný vědecký časopis. - ISSN 1805-6873. - online; [Roč. 

neuved.], č. 2 (2016), s. 6-21. 

 

ADE031 Vývoj aplikácie vybraných odklonov a alternatívnych trestov v Slovenskej republike = Die 

Entwicklung der Anwendung ausgewählter Ablenkungen und alternativen Strafen in der 

Slowakischen Republik / Štefan Zeman. In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro 

trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 7-8 (2016), s. 176-182. 

 

ADE032 Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík 

a aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia = Die Entwicklung der Jugendkriminalität 

und ihrer Sanktionierung in der Slowakischen Republik aus der Sicht der Statistiken und der 

Anwendungspraxis mit dem Akzent auf restorative Lösungen / Štefan Zeman. In: Trestněprávní 
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revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 6 (2016), s. 

136-144. 

 
 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 10 
 

AEC001 Cenné papiere : 5. kapitola / Alexander Škrinár. In: Obchodné právo. - [1. vyd.]. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-619-4. - S. 337-349. 

 

AEC002 Die Haftung für Information im slowakischen Privatrecht / Marianna Novotná. 

In: Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräußerung von Wertpapieren nach dem 

Recht der CEE-Staaten : mit Beiträgen zur Haftung von Ratingagenturen. - [1. Aufl.]. - Wien: 

MANZ'sche Verlags-und Universitätsbuchhandlung, 2016. - ISBN 978-3-214-05649-0. - S. 105-114. 

 

AEC003 K niektorým aspektom prípustnosti dôkazov v trestnom konaní = Certain aspects of 

admissibility of evidence in criminal proceedings / Ivan Šimovček. In: Trestní právo procesní - 

minulost a budoucnost = Criminal procedure law - the past and the future. - 1. vyd. - Praha: Leges, 

2016. - ISBN 978-80-7502-185-4. - S. 145-153. 

 

AEC004 Konkurz a reštrukturalizácia : 6. kapitola / Alexander Škrinár. In: Obchodné právo. - [1. 

vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-619-4. - S. 350-

366. 

 

AEC005 Nová koncepcia výhrad vo svedomí na Slovensku / Marek Šmid. In: Wybrane 

institucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny. - [1. vyd.]. - Kraków: Wydawnictwo 

Ojców Redmptorystów, 2016. - ISBN 978-83-7631-665-9. - S. 9-23. 

 

AEC006 Obeť trestnej činnosti / Gustáv Dianiška. In: Kriminológia. - 3. aktualizov. a dopln. vyd. - 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-620-0. - S. 134-146. 

 

AEC007 Organizovaná kriminalita / Miroslava Vráblová. In: Kriminológia. - 3. aktualizov. a dopln. 

vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-620-0. - S. 339-

352. 

 

AEC008 Rozhodcovské konanie : 4. kapitola / Pavol Kubíček, Alexander Škrinár (30%). In: 

Obchodné právo. - [1. vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-

7380-619-4. - S. 326-336. 

 

AEC009 The law of international civil service: time for harmonisation? / Martin Bulla. In: Czech 

yearbook of international law : 2016. Volume 7. - ISSN 2157-2976. - [1st ed.]. - The Hague: Lex Lata 

BV, 2016. - ISBN 978-90-824603-1-5. - P. 91-106. 

 

AEC010 Význam kriminológie pre činnosť právnika / Gustáv Dianiška. In: Kriminológia. - 3. 

aktualizov. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-

7380-620-0. - S. 353-366 + s. 370-373. 
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Príloha č. 2: 

Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 

fakulty za rok 2016 (k 17. 7. 2017) 
 

 

Štatistika ohlasov za rok 2016 (k 17.7.2017) 

 

Štatistika ohlasov 

kód ohlasu – 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 23 

kód ohlasu – 2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 6 

kód ohlasu – 3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 

281 

kód ohlasu – 4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 705 

kód ohlasu – 5 - recenzie v zahraničných publikáciách : 9                                                             

kód ohlasu – 6 - recenzie v domácich publikáciách: 25  

 

Počet ohlasov spolu: 1049 
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Príloha č. 3: 

Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 

fakulty za rok 2016 (k 18. 7. 2017) 

 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 

ABB, ABC, ABD) 

Počet záznamov: 30 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (8) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (8) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (9) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 

CAB, EAI, EAJ, FAI) 

Počet záznamov: 27 

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (3) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4) 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky...) (18) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, 

CDC, CDD, AGJ) 

Počet záznamov: 2 

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2) 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 

databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 

Počet záznamov: 3 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (3) 

 

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: 285 

 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (12) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom.vydavateľstvách (12) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (32) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (45) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (11) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (22) 
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AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (7) 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (20) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (23) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (93) 

BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

BBB Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách (1) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (5) 

 

Počet záznamov pre MŠVVaŠ SR: 347 
 

 

Skupina N - Nezaradené 

Počet záznamov: 104 

 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2) 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (4) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (29) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (9) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (59) 

 

Počet záznamov spolu: 451 

 

 


