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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 2017 (ďalej len „správa“).  

Komplexná správa, ktorá sa v zmysle zákona predkladá raz za rok, poskytuje vedeckej 

rade možnosť zhodnotiť vývoj vedecko-výskumnej činnosti, zvyšovanie vedeckého profilu 

fakulty a medzinárodný význam dosiahnutých výsledkov. 

Správa  obsahuje všetky oblasti vedeckej činnosti fakulty, vrátane doktorandského 

štúdia, 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. Správa poskytuje aj 

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 2017 vedeckovýskumná činnosť patrila 

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

Fakulta za rok 2017 vykazuje v súhrne celkom 55 vysokoškolských učiteľov a 

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

fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 52,40. 
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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 2017 boli fakulte priznané ďalšie práva uskutočňovať doktorandský študijný 

program v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo. 

  

Celkový počet školiteľov doktorandského štúdia v roku 2017 bol 64 vysokoškolských 

pedagógov pôsobiacich na fakulte v odbore alebo príbuznom odbore. Na fakulte študovalo 

v tomto roku  20 doktorandov v dennej forme štúdia a 48 doktorandov v externej forme 

štúdia, spolu 68 doktorandov.  

V roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 sa zaznamenal mierny nárast  počtu 

doktorandov v dennej forme a mierny pokles v externej forme štúdia.  

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Doktorandi dennej formy 
štúdia 

26 19 17 19 18 20 

Doktorandi externej 
formy štúdia 

85 78 68 49 55 48 

Študenti doktorandského 
štúdia spolu  

111 97 85 68 73 68 

 

Vyššie uvedený prehľad dokumentuje rozvoj doktorandského štúdia v dennej a 

externej forme za posledných šesť rokov. 

  

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

publikovanie vedeckých monografií a vedeckých prác publikovaných v recenzovaných 

vedeckých časopisoch.  

Zastúpenie publikovaných vedeckých  a odborných prác doktorandov dennej formy 

štúdia na celkom počte publikovaných prác v rámci fakulty  je veľmi významné. Z výberu 

najdôležitejších publikovaných vedeckých prác za fakultu v roku 2017 sa doktorandi dennej 

formy štúdia podieľali ako autori alebo spoluautori na publikovaní šiestich vedeckých 

monografií publikovaných v zahraničných vydavateľstvách, dvoch kapitol vo vedeckých 

monografiách publikovaných v zahraničných vydavateľstvách a dvoch vedeckých štúdií 

charakteru vedeckej monografie publikovaných v domácich vydavateľstvách. Významný je aj 

podiel publikovaných vedeckých prác uverejnených v zahraničných a domácich 

recenzovaných časopisoch. V roku 2017 publikovali denní doktorandi tri vedecké práce 

v zahraničných časopisoch a 22 vedeckých prác v domácich časopisoch.  V porovnaní s 

rokom 2016 nastal v roku 2017 nárast v počte publikovaných vedeckých prác charakteru 

vedeckej monografie, štúdie a kapitoly vo vedeckých monografiách  a vedeckých prác 

publikovaných  v domácich časopisoch.   

 

Výber najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov v dennej 

forme štúdia v roku 2017:  

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA) 
 
VOJTKO, Jakub:  Agentúrne zamestnávanie v kontexte ochrany zamestnanca a 
zachovania flexibility trhu práce. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 157 s. - (Teoretik) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/14033.pdf. - ISBN 978-80-7502-214-1 
 

SMIEŠKO Ivan : Internet a trestné činy extrémizmu. [recenze: Eduard Burda, Jaroslav 
Klátik]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 246 s. - 
(Slovenské monografie). -  ISBN 978-80-7380-691-0 
 

JURIŠOVÁ Kristína : Poškodený v predsúdnom konan.  [recenzenti: Adrián Jalč, Eva 
Szabová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 128 s. - (Litera scripta manet). - ISBN 978-80-
7502-244-8 
 
MASLÁK  Marek:   Zákon o spotrebiteľskom a rozhodcovskom konaní : komentár. 
[recenzenti: Kristián Csach, Alexander Škrinár]. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 
494 s. - (Komentáre) - http://ukftp.truni.sk/epc/14336.pdf. - ISBN 978-80-7552-898-8 
 
Barancová Helena (73%), Štefko Martin, GREGUŠ Jozef (13%): Cezhraničná spolupráca a 
dočasné vysielanie zamestnancov.  [recenzenti: Ján Matlák, Mária Rybárová]. - 1. vyd. - 
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Praha : Leges, 2017. - 159 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/14413.pdf. - ISBN 978-80-
7502-222-6 
 
Križan Viktor (34%), Lacko Miloš (35%), VOJTKO Jakub (31%): Teoreticko-aplikačné 
implikácie cezhraničného vysielania. [recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Bulla]. - 1. vyd. - 
Praha : Leges, 2017. - 121 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/14322.pdf. - ISBN 978-80-
7502-242-4 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (ABB) 
 
Barancová Helena (56%), Olšovská Andrea (16%), Lacko Miloš (1%), Mesiarkinová Soňa, 
Rybárová Mária, VOJTKO Jakub (16%) : Pracovný pomer : druhá časť : §41-84. 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-
89603-53-4. - S. 403-756.  
 
Barancová Helena (92%), Lacko Miloš (2%), VOJTKO Jakub (6%):  Všeobecné 
ustanovenia : prvá časť : §1-40.   
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-
89603-53-4. - S. 93-401.  
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC) 
 
Hurdík Jan, MASLÁK Marek (38%):  Identita Evropy - základy a východiska : [kapitola 1].  
In: Evropské soukromé právo v čase a prostoru : 1. díl: Část teoretická, metodologická a 
systémová. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8648-7. - S. 
13-51. 
 
MASLÁK Marek : Systémové otázky Evropského soukromého práva : [kapitola 5].  
In: Evropské soukromé právo v čase a prostoru : 1. díl: Část teoretická, metodologická a 
systémová. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8648-7. - S. 
143-162, [1AH]. 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (ADE) 
 
VOJTKO Jakub:  Automatizované rozhodovanie a profilovanie v pracovnoprávnych 
vzťahoch podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov = Automated decision-making 
and profiling in employment relationships under general data protection regulation.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal. - ISSN 1210-9126. - 
Roč. 25, č. 2 (2017), s. 255-274. 
 
Šimunová Lucia (50%), SMIEŠKO Ivan (50%): riminologický profil odsúdeného na 
alternatívne tresty v okrese Trnava = Das kriminologische Profil eines für alternative 
Strafen Verurteilten im Bezirk Trnava. 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - 
Roč. 16, č. 4 (2017), s. 88-94 + s. 104. 
 
GREGUŠ Jozef: Náhradné materstvo a materská dovolenka = Surrogacy and maternity 
leave. 
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In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal. - ISSN 1210-9126. - 
Roč. 25, č. 1 (2017), s. 163-177. 
 
  

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. 

Každoročné spoločné hodnotenie doktorandov za prítomnosti školiteľov a garantov 

príslušného študijného programu má však aj spoločenský účel, na ktorom si prítomní 

vzájomne vymieňajú pedagogické, ale hlavne vedecké skúsenosti zo svojej doterajšej práce.  

Pri tomto hodnotení je vyhotovený písomný záznam s určením ďalších úloh a profilácie 

doktoranda, pričom školiteľ podá návrh na pokračovanie v štúdiu, prípadne návrh na 

ukončenie doktorandského štúdia. 

 

1.2. VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A ŠKOLITE ĽOV  

 

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 24. marca 2017 sa konal už trinásty ročník „Vedeckej konferencie doktorandov a  

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

v roku 2017 aktívne zúčastnilo 60 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. 
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1.3. ZAHRANIČNÉ POBYTY  

 

Vedenie fakulty zabezpečuje doktorandom fakulty v dennej forme štúdia podporu vo 

všetkých ich vedeckých aktivitách nielen doma, ale hlavne v zahraničí. Fakulta pozitívne 

hodnotí u doktorandov študijný pobyt na zahraničnej univerzite alebo  inom vedecko-

výskumnom pracovisku. Týmto  spôsobom je možné na fakulte etablovať nové trendy 

z oblasti vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti a prispievať k rozvoju zahraničnej 

vedeckej spolupráce.  

 

Doktorandi dennej formy štúdia absolvovali v roku 2017 nasledujúce zahraničné  

študijné pobyty: 

JUDr. Viliam Hečko od  1. 3. 2017 – 3. 10. 2017 – Právnická fakulta Univesität Salzburg, 

Rakúsko; 

Mgr. Daniel Arbet od  1. 8. 2017 - 2. 10. 2017 – Universidad Pablo de Olaside, Sevilla, 

Španielsko; 

Mgr. Monika Martišková od 1. 5. 2017 – 5. 5. 2017 -  Aristotle University of Thesaloniki, 

Solún, Grécko; 

JUDr. Ingrid Lanczová od 16. 7. 2017  – 29. 7. 2017 -  Debrecen Summer School, Debrecín,  

Maďarsko 

JUDr. Monika Škrovánková – 13. 12. 2017 – 19. 12. 2017 - Právnická fakulta Karolovej 

univerzity v Prahe, ČR 

Mgr. Marián Mészáros – 1. 9. 2017 – 31. 1. 2018  –  European Civil Liberties Union, Praha, 

ČR. 

 
1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 

V roku 2017 sa konalo na fakulte celkom 21 obhajob dizertačných prác 

v akreditovaných doktorandských  študijných programoch, z toho bolo päť obhajob 

doktorandov dennej formy štúdia a  16 obhajob doktorandov externej formy štúdia. Z tohto 

počtu sa konalo desať obhajob dizertačných prác v študijnom programe Trestné právo (JUDr. 

Vladimír Javorský, JUDr. Kristína Jurišová, JUDr. Ivan Smieško, JUDr. Dominika Danková,  

JUDr. Filip Vysudil, Mgr. Matej Podmajerský, JUDr. Marián Mečír, JUDr. Ing. Michal 

Ševčík, Mgr. Mária Šterdasová, JUDr. Rastislav Urbáni, LL.M.); šesť obhajob dizertačných 
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prác v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva (JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, JUDr. 

Eva Puškárová, Mgr. Kristian Čechmánek, Mgr. Barbora Maliarová, JUDr. Helena 

Martiniaková Baldovská, JUDr. Viktor Vaculčík, LL.M.) a päť obhajob dizertačných prác 

v študijnom programe Pracovné právo (JUDr. Helena Hromádková, JUDr. Ivana Klorusová, 

LL.M., JUDr. Marek Maslák, JUDr. Antónia Witteková, JUDr. Lucia Petríková,).  

 

 Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2012 – 2017 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

 Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Absolventi doktorandského 
štúdia v dennej forme 
štúdia 

10 11 8 2 4 5 

Absolventi doktorandského 
štúdia v externej forme 
štúdia 

2 15 20 18 15 16 

Absolventi doktorandského 
štúdia spolu 

12 26 28 20 19 21 

 

 
Dizertačnú skúšku v roku 2017 vykonalo celkom 13 doktorandov, z toho v študijnom 

programe Teória a dejiny štátu a práva dvaja doktorandi dennej formy štúdia: Mgr. Juraj 

Šeliga a JUDr. Ingrid Lanczová a  štyria doktorandi v externej forme štúdia: JUDr. Elena 

Gogoláková, JUDr. Peter Mosný, JUDr. Jana Kanzelsberger, JUDr. Viera Valková; 

v študijnom programe Trestné právo dvaja doktorandi v dennej forme štúdia: JUDr. Viliam 

Hečko, Mgr. Monika Škrovánková a traja doktorandi v externej forme štúdia: JUDr. Milan 

Boroš, JUDr. Mgr. Andrea Jecková, Mgr. Marián Kušnier;  v študijnom programe Pracovné 

právo  dvaja doktorandi v dennej forme štúdia: JUDr. Jozef Greguš a Mgr. Daniela 

Hlobíková. 

 

Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2012 – 2017 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
       
Vykonané 
dizertačné skúšky 

29 28 11 16 15 13 

Úspešné obhajoby 
dizertačných prác 

12 26 28 20 19 21 
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2. HABILITA ČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIE  

 

Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte patrí od roku 2015 právo 

uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných 

odboroch 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, 3.4.6. pracovné právo, 3.4.7. trestné právo 

a od roku 2017 bolo fakulte priznané právo aj v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo. 

V roku 2017 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty celkom deväť nových  

žiadostí o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Jedno habilitačné konanie, ktoré 

začalo v predchádzajúcom roku 2016 bolo v roku 2017 úspešne ukončené udelením vedecko-

pedagogického titulu docent. V danom roku  nebola doručená žiadna žiadosť o začatie 

vymenúvacieho konania.   

V júni 2017 bolo úspešne ukončené habilitačné konanie odborného asistenta fakulty 

Mgr. Mareka Káčera, PhD. Habilitačné konanie začalo v máji 2016, v novembri 2016 sa 

konala habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. V apríli 2017 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 vydaním dekrétu 

univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 20. júna 2017.   

Prijaté boli tieto žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent: 

- v študijnom odbore trestné právo:  dve žiadosti odborných asistentov fakulty JUDr. Evy 

Szabovej, PhD. a JUDr. Miloša Deseta, PhD. a dve žiadosti externých uchádzačov JUDr. 

Marcely Tittlovej, PhD. a JUDr. PhDr. mult. Libora Klimeka, PhD. V novembri 2017 

vedecká rada fakulty jednomyseľne rozhodla o udelení vedecko-pedagogických titulov docent 

v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. Uvedené konania boli ukončené vydaním dekrétu  

univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1. marca 2018.  

- v študijnom odbore pracovné právo:  tri žiadosti, z toho jedna žiadosť interného odborného 

asistenta fakulty JUDr. Viktora Križana, PhD. a dve žiadosti externých uchádzačov JUDr. 

Mareka Šveca, PhD., LL.M. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. V novembri 2017 vedecká rada 

fakulty jednomyseľne rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 

3.4.6. pracovné právo JUDr. Marekovi Švecovi, PhD., LL.M. a konanie bolo ukončené 

vydaním dekrétu  univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 

1. marca 2018. Habilitačné konania JUDr. Križana a JUDr. Hamuľáka pokračovali v roku 

2018, úspešné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác sa konali  22. marca  

2018.  
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- v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva: dve žiadosti, z toho jedna žiadosť interného 

odborného asistenta fakulty JUDr. Petra Vargu, PhD., ktorého konanie pokračuje v roku 2018 

a jedna žiadosť externej uchádzačky JUDr. Zuzany Kubišovej, PhD., ktorej konanie bolo 

v júli 2017 prerušené v zmysle právnych predpisov.   

 

 

3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV     

 
 V roku 2017 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali na 

riešení 36 výskumných projektov, z toho na piatich projektoch základného výskumu 

financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“), deviatich 

projektoch základného výskumu financovaných Vedeckou edukačnou a grantovou agentúrou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „VEGA“), jednom projekte 

financovanom Úradom vlády SR, troch projektoch v rámci grantovej schémy Trnavskej 

univerzity v Trnave a 21 inštitucionálnych projektoch fakulty.  

 

A/  Projekty na medzinárodnej úrovni  

 V rámci výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehrádskym fondom fakulta ako hlavný 

riešiteľ predložila návrh na riešenie projektu s  názvom „Registration of Churches and 

Religious Societies“, ktorý bol v rámci hodnotiaceho procesu odsúhlasený na financovanie. 

 V pozícii experta a národného spravodajcu za SR vedeckí a pedagogickí zamestnanci 

participovali na riešení viacerých zahraničných projektov, avšak bez finančnej dotácie pre 

fakultu.  

  

B/ Projekty podporované z domácich grantových schém 

 

1. Projekty APVV 

 Vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty boli zapojení do riešenia piatich projektov 

financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, čo v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom znamená nárast o jeden projekt.  

 Na riešenie projektov bola agentúrou v roku 2017 fakulte pridelená dotácia vo výške 

156.034 EUR, čo je o 16.174 EUR viac v porovnaní s rokom 2016. Vedecko-pedagogickí 

zamestnanci pokračovali v riešení dvoch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2012 (tieto 

boli ukončené v roku 2017), v jednom projekte v rámci Verejnej výzvy VV 2014, v jednom 
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projekte v rámci Verejnej výzvy VV 2015 a zahájené bolo riešenie jedného projektu v rámci 

Verejnej výzvy VV 2016. 

 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 32 vedecko-pedagogických 

zamestnancov, čo je o  jedného zamestnanca viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Do 

riešenia bolo zapojených aj sedem študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 

2016 predstavuje nárast o dvoch študentov.  

   

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 2017: 27.601EUR 
Riešiteľský kolektív: deväť vedecko-pedagogických zamestnancov 
 
 
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 2017: 26.360EUR 
Riešiteľský kolektív: sedem vedecko-pedagogických 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 2017: 43.075EUR 
Riešiteľský kolektív: 12 vedecko-pedagogických 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 
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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 2017: 39.562EUR 
Riešiteľský kolektív: šesť vedecko-pedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia. 
 

 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
 
5. Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej 
republiky  
Číslo  projektu:  APVV-16-0106 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.  Miroslava Vráblová, PhD., Katedra trestného 
práva a kriminológie fakulty 

Obdobie riešenia:  07/2017 – 06/2021 

Finančná dotácia na rok 2017: 19.436EUR 

Riešiteľský kolektív: sedem vedecko-pedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia 
 
 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2017 bolo predložených päť nových návrhov 

na riešenie projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2018, a to z Katedry 

rímskeho a cirkevného práva (jeden návrh),  z Katedry teórie práva a ústavného práva (jeden 

návrh), z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (jeden návrh), z Katedry 

občianskeho a obchodného práva (jeden návrh) a z Katedry správneho práva, práva životného 

prostredia a finančného práva (jeden návrh). Predložené návrhy na riešenie projektov sú 

v štádiu hodnotenia. 

 

2. Projekty VEGA MŠVVaŠ SR 

 

 V roku 2017 boli vedecko-pedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia deviatich VEGA 

projektov (jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2014, dva projekty so začiatkom riešenia 

v roku 2015, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 a štyri projekty so začiatkom 

riešenia v roku 2017), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o jeden projekt. 

 Na riešenie VEGA projektov bola fakulte v roku 2017 pridelená dotácia vo výške 54.251 

EUR, čo je o 9.995 EUR viac v porovnaní s rokom 2016. 

 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 42 riešiteľov, čo je o troch 

riešiteľov menej v porovnaní s rokom 2016. Členmi riešiteľských kolektívov bolo aj jedenásť 

študentov doktorandského štúdia, čo je o sedem študentov viac v porovnaní s rokom 2016.  
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 V roku 2017 bolo ukončené riešenie jedného VEGA projektu a osem projektov 

pokračuje v riešení aj v nasledujúcom roku.  

 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so 

začiatkom riešenia v roku 2018 bolo predložených šesť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.  

 

a) projekty so začiatkom riešenia v roku 2014 
 
1. Názov projektu: Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej 
komunite 
Číslo projektu: 1/0568/14 
Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter  Blaho, CSc., Katedra rímskeho 
a cirkevného práva fakulty 
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2017 
Pridelená dotácia na rok 2017: 8.733EUR 
Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského 
štúdia 
 
 
b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
 
2. 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 2017: 3.932EUR 
Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci 
 
3. 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 2017: 4.013EUR 
Riešiteľský kolektív: deväť vedecko-pedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia 
 
 
c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
 
4. Názov projektu: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa 
v pracovnoprávnych vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0203/16 
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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 2017: 7.987EUR 
Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci a dvaja študenti 
doktorandského štúdia 
 
5. 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 2017: 4.554EUR 
Riešiteľský kolektív: sedem vedecko-pedagogických zamestnancov 

 
d) projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
 

6. Názov projektu: Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo 
verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0172/17 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., Katedra teórie 
práva a ústavného práva fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2017- 12/2019 

Dotácia na rok 2017:  8.865€ 

Riešiteľský kolektív: šesť vedecko-pedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia 
 

7. Názov projektu: Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie 
kreatívneho obsahu, informácií a dát 
Číslo projektu: 1/0556/17 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Ústav práva duševného 
vlastníctva a IT fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2020 

Dotácia na rok 2017: 4.866€ 

Riešiteľský kolektív: päť vedecko-pedagogických zamestnancov 

 

8. Názov projektu: Informa čno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej 
činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie 
Číslo projektu: 1/0764/17 

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD., Katedra trestného práva 
a kriminológie fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Dotácia na rok 2017: 7.374€ 

Riešiteľský kolektív:  štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci a traja študenti 
doktorandského štúdia 
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9. Názov projektu: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu 

Číslo projektu: 1/0585/17 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., Katedra trestného 
práva a kriminológie fakulty 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Dotácia na rok 2017: 3.927€ 

Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci a dvaja študenti 
doktorandského štúdia 
 

3. Úrad vlády SR - Granty EPH a Nórska  
 
 Úrad vlády SR pre granty EPH a Nórska už v roku 2015 otvoril možnosť uchádzať sa 

o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov 

medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) 

prostredníctvom bilaterálneho fondu na úrovni jednotlivých programov.  

 V rámci opatrenia B programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 

prírodného dedičstva predložil JUDr. Michal Maslen, PhD. z Katedry správneho práva, práva 

životného prostredia a finančného práva fakulty žiadosť o príspevok na riešenie projektu na 

tému „Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak 

Republic“, registračné číslo BFB-PA16-006, ktorá bola odsúhlasená na financovanie 

s celkovou pridelenou dotáciou vo výške 5.141,10 EUR.  

 
C/ Vnútorná grantová schéma 

 

1. Inštitucionálne projekty fakulty 

 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2017 boli vedecko-pedagogickí 

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

2017 bolo celkovo riešených 21 inštitucionálnych výskumných projektov, z toho 16 projektov 

so začiatkom riešenia v roku 2017. Do riešenia tohto typu projektu boli zapojení dvaja 

študenti doktorandského štúdia a 27 vedecko-pedagogických zamestnancov. Na riešenie troch 

inštitucionálnych projektov bola poskytnutá dotácia. 

 

a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 
 
1. Názov projektu: Prípadové štúdie zo správneho práva procesného 

Číslo projektu: 4/2012 

Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
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Obdobie riešenia: 12/2012 - 12/2018 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: sedem vedecko-pedagogických zamestnancov 

 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
 
2. Názov projektu: Príprava študijných materiálov „European Contract L aw“ 
Číslo projektu: 4/2015 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M. 

Obdobie riešenia: 07/2015 - 06/2018 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: traja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
 
3. Názov projektu: Právno-historické trendy a výhľady I. 
Číslo projektu: 1/2016 

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

Obdobie riešenia: 01/2016 - 12/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: dvaja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

4. Názov projektu: Pramene práva na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1790) 
Číslo projektu: 2/2016 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

Obdobie riešenia: 06/2016 - 03/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: dvaja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

5. Názov projektu: Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti 
Číslo projektu: 14/2016 

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

Obdobie riešenia: 12/2016 - 01/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: jeden vedecko-pedagogický zamestnanec 

 

d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
 
6.  Názov projektu: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť 
Číslo projektu: 1/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
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Obdobie riešenia: 01/2017 - 09/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív:  traja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

7. Názov projektu: Dilemy právnických profesií – odborné debaty absolventov PF TU II. 
Číslo projektu: 2/2017 

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

Obdobie riešenia: 02/2017 - 04/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív:  štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

8. Názov projektu: Právnické povolania a etické dilemy 
Číslo projektu: 3/2017 

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

Obdobie riešenia: 03/2017 - 03/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: jeden vedecko-pedagogický zamestnanec 

 

9. Názov projektu: Cesta do hlbín štúdia práva – stáž/workshop pre stredoškolákov 
Číslo projektu: 4/2017 

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

Obdobie riešenia: 01/2017 - 02/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: šesť vedecko-pedagogických zamestnancov 

 

10. Názov projektu: Úskalia povolaní a ich právny rozmer (Deň PF TU 2017) 
Číslo projektu: 5/2017 

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

Obdobie riešenia: 05/2017 - 10/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: traja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

11. Názov projektu: Medzinárodnoprávna úprava štátneho občianstva 
Číslo projektu: 6/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Obdobie riešenia: 02/2017 -  03/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: dvaja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

12. Názov projektu: Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde  
Číslo projektu: 7/2017 
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Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2017 -  02/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

13. Názov projektu: Medzinárodné kozmické právo a jeho relevancia pre SR 

Číslo projektu: 8/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Obdobie riešenia: 03/2017 -  04/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: dvaja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

14. Názov projektu: Konzulárne právo v praxi Slovenskej republiky 
Číslo projektu: 9/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Obdobie riešenia: 03/2017 -  04/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: dvaja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

15. Názov projektu: Aktuálne výzvy spoločného európskeho azylového systému a konania 
o medzinárodnej ochrane 
Číslo projektu: 10/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD. 

Obdobie riešenia: 03/2017 -  03/2018 

Dotácia na rok 2017: 122EUR 

Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

16. Názov projektu: Aktuálne otázky interreligiózneho dialógu 
Číslo projektu: 11/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Th.D., PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2017 -  03/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: jeden vedecko-pedagogický zamestnanec 

 

17. Názov projektu: Gulag 
Číslo projektu: 12/2017 

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

Obdobie riešenia: 01/2017 -  03/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: dvaja vedecko-pedagogickí zamestnanci 
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18. Názov projektu: Colloquio scientifico sulla Relazione Chiesa-Stato 
Číslo projektu: 13/2017 

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

Obdobie riešenia: 05/2017 -  09/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: jeden vedecko-pedagogický zamestnanec 

 

19. Názov projektu: Právo a náboženstvo II. 
Číslo projektu: 14/2017 

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

Obdobie riešenia: 09/2017 -  12/2017 

Dotácia na rok 2017: bez finančnej dotácie 

Riešiteľský kolektív: štyria vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

20. Názov projektu: Letná škola medzinárodného práva  
Číslo projektu: 15/2017 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Obdobie riešenia: 04/2017 -  07/2017 

Dotácia na rok 2017: 264,50EUR 

Riešiteľský kolektív: traja vedecko-pedagogickí zamestnanci 

 

21. Názov projektu: Environmentálne právo a využívanie prírodných zdrojov  

Číslo projektu: 16/2017 

Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Michal Maslen, PhD. 

Obdobie riešenia: 06/2017 – 04/2018 

Dotácia na rok 2017: 323,80EUR 

Riešiteľský kolektív: traja vedecko-pedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského 
štúdia 
 

2. Granty Trnavskej univerzity v Trnave 

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. 
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D/ Financovanie   projektov 

1. Podľa projektov 

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

2017 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Názov, typ a číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu  
Obdobie 
riešenia 
projektu 

Pridelená 
dotácia v € 

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 

8.733 

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 

4.013 

Právne postavenie Židov na území 
Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 
so zreteľom na niektoré vybrané oblasti 
právnej úpravy  v stredoeurópskom 
kontexte 
projekt VEGA číslo 1/0549/15 

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

01/2015 – 
12/2018 

3.932 

Vyváženosť práv a povinností zamestnanca 
a zamestnávateľa v pracovnoprávnych 
vzťahoch 
projekt VEGA číslo 1/0203/16 

prof. JUDr. Helena Barancová, 
DrSc. 

01/2016 – 
12/2019 

7.987 

Financovanie cirkví a náboženských 
spoločností 
projekt VEGA číslo 1/0254/16 

ThLic. Mgr. Michaela 
Moravčíková, Th.D. 

01/2016-
12/2019 

4.554 

Združenia ako prvok demokracie 
a prejav slobody združovania vo 
verejnoprávnych a súkromnoprávnych 
vzťahoch 
projekt VEGA číslo 1/0172/17 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

01/2017 – 
12/2019 

8.865 

Creative Commons ako nástroj pre 
sprístupnenie a použitie kreatívneho 
obsahu, informácií a dát 
projekt VEGA číslo 1/0556/17 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
01/2017 – 
12/2020 

4.866 

Trestnoprávne a kriminologické možnosti 
eliminácie extrémizmu 

projekt VEGA číslo 1/0585/17 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, 
PhD. 

01/2017 – 
12/2019 

3.927 

Informačno-technické prostriedky a 
prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
získavania informácií dôležitých pre trestné 
konanie 
projekt VEGA číslo 1/0764/17 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 
01/2017 – 
12/2019 

7.374 

 
Spolu dotácia pridelená na riešenie projektov VEGA  54.251 
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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 

27.601 

Restoratívna justícia a systém 
alternatívnych trestov v podmienkach 
Slovenskej republiky 
projekt APVV-0179-12 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, 
PhD. 

10/2013 – 
09/2017 

26.360 

Rozširovanie sociálnej funkcie 
slovenského súkromného práva pri 
uplatňovaní zásad európskeho práva 
projekt APVV-14-0061 

doc. JUDr. Monika Jurčová, 
PhD. 

07/2015 – 
06/2019 

43.075 

Nové technológie v pracovnom práve 
a ochrana zamestnanca 
projekt APVV-15-0066 

prof. JUDr. Helena Barancová, 
DrSc. 

07/2016 – 
06/2019 

39.562 

Trestnoprávna ochrana života a zdravia 
v podmienkach Slovenskej republiky 
projekt APVV-16-0106 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, 
PhD. 

07/2017 – 
06/2021 

19.436 

 
Spolu dotácia pridelená nariešenie projektov APVV 
 

156.034 

Cultural and natural heritage – legal 
instruments of its preservation in the 
Slovak Republic 
projekt číslo BFB-PA16-006 
Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR – 
Granty EPH a Nórska 

JUDr. Michal Maslen, PhD. 
15/05/2017
-
31/08/2017 

5.141,10 

Spolu dotácia pridelená na riešenie projektov z iných domácich zdrojov 5.141,10 
 
Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2017 v € 
 

215.426,10 

  

2. Podľa katedier 

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

riešenie projektov v roku 2017 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

Katedry a ústavy VEGA APVV UV SR Spolu Podiel v % 
Katedra trestného práva 
a kriminológie 
 

11.301 45.796  57.097 26,5 

Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho 
zabezpečenia 
 

7.987 39.562  47.549 22,1 

Katedra občianskeho  
a obchodného práva 
 

4.013 43.075  47.088 21,9 

Katedra správneho práva, 
práva život. prostredia 
a finan. práva 

 27.601 5.141,10 32.742,10 15,2 
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Katedra teórie práva 
a ústavného práva 
 

8.865   8.865 4,1 

Katedra rímskeho  
a cirkevného práva 
 

8.733   8.733 4,1 

Ústav práva duševného 
vlastníctva a IT 
 

4.866   4.866 2,2 

Ústav pre právne otázky 
náboženskej slobody 
 

4.554   4.554 2,1 

Katedra dejín práva 
 

3.932   3.932 1,8 

Fakulta spolu 54.251 156.034 5.141,10 215.426,10 100 
 

 

4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 

 

Vedecké a odborné podujatia na fakulte v roku 2017 boli organizované v rámci 350. 

výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity (1667) a 25. výročia 

obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave (1992).  V mesiaci november 2017 bolo 

organizovaných niekoľko významných podujatí aj v rámci Týždňa vedy a techniky 2017 na 

Slovensku (6. – 12. 11. 2017). 

Potreba vzájomného prepájania výskumu, vývoja a vzdelávania sa odzrkadlila aj  vo 

vedeckom a spoločenskom živote fakulty, a preto sa aj v roku 2017 konali významné 

podujatia typu 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 2017 bolo zorganizovaných 65 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho 

14 medzinárodných vedeckých konferencií, dve on-line vedecké konferencie, štyri vedecké 

konferencie na národnej úrovni, štyri odborné semináre, 19 vedeckých kolokvií 

a workshopov, 18 odborných prednášok a štyri iné podujatia ako napr. simulovaný súdny 

spor, stáž pre stredoškolákov alebo letná škola medzinárodného práva.  

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2017 v mesiaci 

november (6. - 12. 11. 2017), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR fakulta organizovala desať vedeckých podujatí. 
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Na základe uvedeného možno skonštatovať, že sa fakulte podarilo zrealizovať mnoho 

významných podujatí, a tak vytvoriť  príležitosť pre odborníkov z jednotlivých oblastí, ale aj 

návštevníkov z radov širokej verejnosti  nahliadnuť do rôznych oblastí právnej problematiky 

a vymieňať si vzájomne názory. 

V roku 2017 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 p. Piotr Samerek, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR,  Dr.. Agata Matysiok, 

Opolská Univerzita, Dr. Paweł Ukielski, Múzeum Varšavského povstania, Dr. Imre Molnár, 

Maďarský inštitút, Dr. Barbara Bank, PhD., Ústav pamäti národa v Budapešti, JUDr. Jakub 

Morávek, Ph.D., PF UK Praha, JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., Veľvyslanectvo ČR v SR, doc. 

Oleksandr Bilash, Ph.D., Národná univerzita v Užhorode, prof. Piot Pinior a prof. zw. dr. hab. 

Jozef Ciagwa, Sliezska univerzita v Katoviciach, prof. Helmut Kury, MaxPlanck Inštitút vo 

Freiburgu, Dr. Alexander Illic, Univerzita v Belehrade, JUDr. Kamil Nedvědický, MS ČR, 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dejín FF UK Praha, PhDr. Dagmar Hájková, 

Ph.D., Masarykov ústav a archív AV ČR, prof. Don Jesu Puduma Doss, JCD a prof. Don 

Jozef Slivoň, JCD, Salesian Pontifical University v Ríme, prof. Dr. Christian Neschwara, 

Viedenská univerzita, JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., PF UP Olomouc, p. Dimitrios  A. Kourtis, 

Aristotelova univerzita v Thessalonikách, prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. a doc. JUDr. Martin 

Štefko, Ph.D., PF UK Praha a mnoho ďalších. 

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

podujatiach to boli napríklad doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., APZ Bratislava, JUDr. 

Libor Duľa a JUDr. Katarína Benczová, Najvyšší súd SR, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., 

Generálna prokuratúra SR, JUDr. Adam Petrovič, PhD., Okresná prokuratúra Trnava, prof. 

JUDr. Pavol Kubíček, CSc., PEVŠ Bratislava, JUDr. Martin Kačo a JUDr. Metod Špaček, 

MZVaEZ SR, Ing. Martin Krčmárik, Národná kriminálna agentúra, JUDr. Peter Straka, 

Krajský súd v Prešove, Mgr. Martin Hamřík a Mgr. Roman Fusek, Národná Banka Slovenska, 

JUDr. Ľubomír Džačár a Mgr. Radoslav Luby, Slovenská sporiteľňa, JUDr. Martin Maliar, 

MS SR, Mgr. Tomáš Hrozenský a Mgr. Lucius Klobučník, Slovenská spoločnosť pre 

vesmírnu politiku, PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV, prof. Mgr. Mgr. Andrej 

Démuth, PhD., FF Trnavská univerzita v Trnave, JUDr. Karol Kovács, JUDr. Miroslav 

Gregor a JUDr. Peter Opatovský, Notárska komora SR, doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

a JUDr. Daniela Lamačková, Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, JUDr. Miroslav 
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Boháč, MZ SR, p. Monika Beňová a p. Ivan Štefanec,  poslanci Európskeho parlamentu, Mgr. 

Ján Kúkel a PhDr. Michal Duchoň, Archív mesta Bratislava, JUDr. Anton Jaček, Krajský súd 

Trnava, JUDr. Ivo Vendel, Krajská prokuratúra Trnava a ďalší. 

 
Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2017 
 

Medzinárodné vedecké konferencie:  
 

16. 1. 2017, Trnava 

„Právnické vzdelávanie v histórii a súčasnosti“, vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou, ktorú organizovala fakulta. Dňa 16. januára 1667, teda pred 350. rokmi začala 
výučba na Právnickej fakulte historickej Trnavskej univerzite v Trnave. Tento významný deň 
si fakulta uctila prácou, keď na jej pôde 16. 1. 2017 prebehla vedecká konferencia „Právnické 
vzdelávanie v histórii a v súčasnosti“. Aktívne sa jej zúčastnilo dvadsať odborníkov z takmer 
všetkých oblastí práva a všetkých katedier fakulty, aby diskutovali o najdôležitejších 
historických a súčasných poznatkoch o právnickom vzdelávaní pre jeho budúci rozvoj. Po 
skončení podujatia nasledoval duchovný program, tak ako pred 350 rokmi, slávnostná svätá 
omša v Bazilike svätého Mikuláša. Votívnu svätú omšu k Duchu Svätému so spievaným 
latinským omšovým kánonom celebroval doc. Stanislav Přibyl a koncelebroval dr. Martin 
Šabo, obaja členovia fakulty. Homília bola o daroch Ducha Svätého, predovšetkým o 
múdrosti, rozume a rade.  

 

7. 4. 2017, Bratislava 

„Zásady zákona o správnom trestaní“, česko-slovenská vedecká konferencia organizovaná 
v rámci riešenia projektu APVV-0024-12 Katedrou správneho práva, práva životného 
prostredia a finančného práva fakulty. Cieľom konferencie bolo poskytnúť slobodný a 
nezávislý priestor pre diskusiu učiteľov správneho práva a trestného práva, ale aj 
zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, sudcov a prokurátorov, zverejniť ich 
podnety a názory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledný obsah budúceho zákona o správnom 
trestaní. Ten by mal na Slovensku v budúcnosti plniť funkciu zákona kódexového charakteru, 
upraviť princípy a všeobecné pravidlá prejednávania správnych deliktov bez toho, aby bolo 
potrebné novelizovať osobitné zákony upravujúce skutkové podstaty správnych deliktov. 
Účastníkmi konferencie boli predovšetkým učitelia z právnických fakúlt univerzít v Českej 
republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Karlova 
univerzita v Prahe), z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v 
Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Paneurópska vysoká škola v Bratislave), sudcovia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky, legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, zástupcovia Policajnej akadémie Českej republiky a Akadémie Policajného zboru v 
Bratislave. 

 

20. – 22. 4. 2017, Užhorod, Ukrajina 
„Transcarpathian Legal Readings“, 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej  
spoluorganizátorom bola spoločne s Ministerstvom vedy a vzdelávania Ukrajiny, 
Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode, Karlovou univerzitou v Prahe, Szegedskou 
národnou univerzitou v Szegede, Paneurópsku univerzitou, Akadémiou Yaroslava Múdreho v 
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Charkove, Právnym inštitútom Verchovnej rady Ukrajiny a ďalšími, aj TU v Trnave, 
Právnická fakulta. V organizačnom výbore konferencie pracovala dekanka fakulty doc. JUDr. 
Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a prodekanka fakulty ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 
Th.D., ktorá vystúpila s prednáškou Legal Issues of State-Church Relations in the Slovak 
Republic v rámci plenárneho zasadnutia konferencie.  

 

4. 5. 2017,  Trnava 

„Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov“ , medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty v rámci 
riešenia projektu APVV-0179-12. Konferencia zhrnula výsledky štyri roky trvajúceho 
rovnomenného projektu za účasti zástupcov slovenských vysokých škôl, Slovenskej 
advokátskej komory, Masarykovej univerzity v Brne, českého Inštitútu pre kriminológiu a 
sociálnu prevenciu, Ministerstva spravodlivosti Českej republiky a ďalších. Cieľom 
konferencie bolo teda nadviazať na predchádzajúce roky riešenia problematiky a nastoliť 
v tejto sfére verejnú diskusiu, okrem iného s cieľom zvyšovať spoločenské vedomie 
o restoratívnej justícii a v dlhodobom horizonte presadzovať zásady restoratívnej justície 
a aplikovať v praxi čoraz častejšie alternatívne tresty.  

 

4. 5. 2017. Trnava 

„Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve“, 
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty v spolupráci s Acta Sanctorum, Inc., Chicago, International Center for Law 
and Religion Studies J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University a Ústavom pre 
konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, 
Ukrajina. Konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Domáci 
a zahraniční odborníci sa venovali ekonomickému životu cirkví a náboženských spoločností, 
spôsobom ich financovania zo strany štátu, členov, podporných mechanizmov, a právnymi 
formami, ktoré ich zabezpečujú. Nechýbali kazuistiky, najmä ohľadom daňových zvýhodnení, 
reštitúcií cirkevného majetku, návrhy de lege ferenda pre traktované štáty, ako aj návrhy 
zásad tvorby prístupu štátov k tejto senzitívnej otázke. 

 

9. 6. 2017, Piešťany 

„Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich 
následky“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0094/15. Vedecká konferencia 
sa konala v rámci tradičného stretnutie katedier obchodného práva českých a slovenských 
právnických fakúlt. Účastníci konferencie zo Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity 
Karlovej (Praha), Masarykovej univerzity (Brno), Palackého univerzity v Olomouci, 
Univerzity Komenského v Bratislave, Paneurópskej vysokej školy v  Bratislave, Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a, samozrejme, 
Trnavskej univerzity v Trnave sa vo svojich príspevkoch venovali analýze a tvorbe 
terminologických a systematických odôvodení, jednotného systému nápravných prostriedkov 
pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov. Verejnosť sa bude môcť 
oboznámiť s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku. 

 

25. – 26. 9. 2017, Smolenice 

„Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností“, medzinárodná konferencia, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Katedrou 
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obchodného práva a hospodárskeho práva PF UPJŠ v Košiciach,  Ústavom štátu a práva SAV 
Bratislava a Ústavom štátu a práva AV ČR v Prahe. Cieľom konferencie bola problematika 
konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, vzájomných vzťahov medzi 
korporáciou, jej spoločníkmi, členmi orgánov, veriteľmi a aj samotnou verejnosťou 
(spoločnosťou). Konferencie sa aktívne zúčastnili významní slovenskí, českí i poľskí 
akademici i osobnosti z právnej praxe. Širšia odborná verejnosť sa bude môcť oboznámiť s 
výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku. 

 

28. – 29. 9. 2017, Smolenice 

„XIII. Lubyho právnické dni“  na tému „Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková 
nerovnosť“.  Trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zorganizovala Nadácia 
Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už tradične na zámku 
v Smoleniciach. Hlavná téma „Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť“ 
vzišla z myšlienok prof. Jána Lazara. Možno ju zhodnotiť ako v dnešnom svete veľmi 
aktuálnu a naliehavú. Nožnice majetkovej nerovnosti sa otvárajú rýchlejšie než sme si pri 
spoločensko-politickej zmene v roku 1989 vedeli predstaviť. V súvislosti so zámerom 
vytvoriť férové spoločenské a ekonomické prostredie sa dá polemizovať o tom, či sa to 
skutočne aj dosiahlo. Množstvo domácich aj zahraničných hostí z právnických fakúlt z Ruska, 
Chorvátska, Srbska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska, z Českej republiky, či 
z teologickej fakulty, si pripravilo príspevky s cieľom napomáhať tvorbe právnych rámcov 
života spoločnosti.  

 

18. 10. 2017, Trnava 

„Informácie dôležité pre trestné konanie“, medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná Katedrou trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia projektu 
VEGA 1/0764/17. Cieľom konferencie bolo rozvinúť širšiu odbornú diskusiu k problematike 
zabezpečovania informácií dôležitých v trestnom konaní v národnom a medzinárodnom 
rozsahu. Výstup z konferencie v podobe recenzovaného zborníka bude zdrojom poznatkov k 
danej problematike nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine. 

 

 

27. 10. 2017, Trnava 

„Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov“ , medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného 
práva a Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. Podujatia sa zúčastnili 
zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty Masarykovej 
univerzity v Brne, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Českej akadémie 
vied v Prahe, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a samozrejme našej fakulty. Účastníci 
diskutovali na témy súvisiace s realizáciou environmentálnych práv (právo na priaznivé 
životné prostredie, environmentálne aspekty výkonu vlastníctva a pod.), využívania 
prírodných zdrojov (najmä využívania vody a nerastných surovín). Organizátorom sa tak 
podarilo vyvolať diskusiu o dôležitých otázkach ochrany a starostlivosti o životné prostredie, 
do ktorej sa zapojila väčšina predstaviteľov českej a slovenskej vedy práva životného 
prostredia a taktiež aj vedy správneho práva.  

 

6. 11. 2017, Trnava 
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„Pracovné právo v digitálnej dobe“, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú 
organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci 
riešenia projektu APVV-15-0066. Na konferencií dominovali tri hlavné okruhy tém. Prvým 
okruhom boli príspevky, ktoré zasahovali najmä do témy kolaboratívnej (zdieľanej) 
ekonomiky. Druhý okruh príspevkov sa týkal rozhodnutia ESĽP vo veci Bărbulescu proti 
Rumunsku. Tretí typ najčastejších príspevkov sa zameral na problematiku pracovného práva 
v digitálnej dobe z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to nielen z pohľadu 
ochrany telesného zdravia zamestnanca, ale aj z pohľadu ochrany jeho duševného zdravia. 
Vedecká konferencia sa tešila veľkému záujmu účastníkov z domova, ako aj zo zahraničia. 
Hlavný cieľ konferencie sa podarilo naplniť, pretože konferencia vytvorila priestor na 
výmenu množstva vedeckých poznatkov i praktických skúseností, ktoré boli prezentované 
nielen v rámci jednotlivých príspevkov, ale i v diskusiách k nim. 

 

9. 11. 2017, Trnava 

„Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva“, 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra dejín práva fakulty. 
Konferencia bola multidisciplinárna a jej širokospektrálne zameranie vychádzalo z 
výstupných filozofických a teoreticko-právnych pohľadov, s následným akcentom na právno-
historické jadro sledovanej problematiky. Konferencie sa zúčastnili členovia katedier fakulty, 
Filozofickej fakulty TU v Trnave, zástupcovia právnických fakúlt z Banskej Bystrice 
a Bratislavy, a zo zahraničia nás potešili účasťou hostia zo Švédska, Grécka, Poľska, Rakúska 
a Francúzska, čím vo významnej miere obohatili túto medzinárodnú konferenciu. 
Diskriminácia je fenomén historický i súčasný, národný aj medzinárodný, čomu zodpovedalo 
spektrum prednesených príspevkov. Zanietenie prednášajúcich a dlhé a plodné diskusie 
dokonca aj mimo oficiálneho programu svedčili o vynikajúcej odbornej úrovni podujatia, 
o ktorej sa bude možné presvedčiť v tlačenom zborníku vydanom v anglickom jazyku. 

 

10. 11. 2017, Trnava 

„Digesta Iustiniani – thesaurus iurisprudentiae“, medzinárodná romanistická konferencia 
organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Katedrou rímskeho a cirkevného 
práva fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0568/14. Konferencia bola zameraná na 
analýzu a interpretáciu najvýznamnejšieho prameňa justiniánskej kodifikácie, zbierky 
Digesta. Okrem účastníkov zo Slovenska sa jej zúčastnil i zástupca Karlovej univerzity 
v Prahe. Bolo možné konštatovať, že konferenciu zdobila nielen kvalitná vedecká diskusia, 
ale tiež výborná a žičlivá atmosféra. Z podujatia bude publikovaný recenzovaný zborník 
príspevkov.  

 

30. 11. 2017, Trnava 

„Financovanie cirkví a náboženských spoločností – história a súčasnosť“ , medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 
Právnickej fakulty TU v Trnave v spolupráci s Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva 
Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre 
konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode. 
Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Organizátori konferencie sa 
rozhodli koncentrovať na problematiku histórie, predovšetkým na našom území a s väzbou na 
platnú právnu úpravu. Pochopenie historických míľnikov a historického vývoja, včítane 
moderných dejín je dôležité pre modelovanie riešení pre našu súčasnosť. 
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On-line vedecké konferencie: 
 
15. – 30. 6. 2017, Trnava 

„Etika, slušnosť a spravodlivosť v práve“, on-line vedecká konferencia. Cieľom 
konferencie, ktorú organizovala fakulta, bolo načrtnúť najzákladnejšie otázky kladené 
v súčasnosti - otázky etiky, slušnosti a spravodlivosti v práve. Aký je zmysel právnej vedy 
a praxe ako súbor hodnôt garantujúcich ľudské práva a slobody, dôstojnosť ľudskej osoby 
a spoločenské hodnoty. Účastníci konferencie sa vo svojich príspevkoch venovali vzťahu 
práva a morálky, ktoré plynú z ich genetickej vzájomnosti,  obsahovej zhody, pragmatického 
a normatívneho zamerania. Koncentrovali sa nielen na problematiku teórie, ale aj praktického 
vyjadrenia súvzťažností etiky, slušnosti a spravodlivosti v práve. 

 

1. 7. – 31. 8. 2017, Trnava 

„Pramene práva“, on-line vedecká konferencia, ktorú organizovala fakulta pri príležitosti 
životného jubilea významnej osobnosti fakulty prof. JUDr. Jozefa Prusáka, CSc. Z uvedenej 
konferencie bol publikovaný zborník príspevkov pod názvom „Fontes iuris. Pocta prof. JUDr. 
Jozefovi Prusákovi, CSc.“. 

Vedecké konferencie: 
 

6. 3. 2017, Trnava 

„Vedecká študentská konferencia“, jubilejný desiaty ročník vedeckej konferencie 
študentov, ktorý zorganizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA 
Trnava. Pravidelná konferencia poskytla študentom príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky 
a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Konferencie sa 
zúčastnilo 28 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 budú publikované v zborníku, ktorý bude 
vydaný elektronicky a zverejnený na internetovej stránke fakulty.  

 

24. 3. 2017,  Trnava 

„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty“ , tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa 
pravidelne konaná od roku 2005. Program konferencie bol rozdelený do troch sekcií, 
teoreticko-historickej sekcie, súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo a verejnoprávnej 
sekcie – trestné právo.  Na konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 58 doktorandov 
dennej a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia 
doktorandov. Z uvedenej konferencie bude publikovaný elektronický zborník príspevkov. 
Konferenciu pravidelne organizuje fakulta pod gesciou dekanky fakulty. 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.  
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9. 6. 2017, Trnava 

„Ne bis in idem – medzi správnym a súdnym trestaním“ , vedecká konferencia, ktorú 
organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty. Cieľom konferencie bolo 
prispieť k diskusiám o uplatňovaní zásady „ne bis in idem“ v oblasti správneho a trestného 
práva s ambíciou sprostredkovať pohľad, ktorý presahuje tak záber jednej oblasti práva, ako aj 
národný kontext aplikácie práva. Pri tejto príležitosti sa zišli významné osobnosti 
akademickej sféry aj justičnej praxe. S podnetnými príspevkami, ktoré boli publikované 
v recenzovanom zborníku, vystúpili zástupcovia pedagógov z právnických fakúlt a akadémie 
ako aj sudcov a prokuratúry na Slovensku.  

 

13. 11. 2017, Bratislava 

„Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana 
spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa.“, 
odborná konferencia k právam spotrebiteľa vo finančných službách, na zorganizovaní ktorej 
participovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Ústavom štátu 
a práva SAV Bratislava. Program konferencie bol rozdelený do dvoch samostatných blokov. 
Prvý blok bol zameraný predovšetkým na novú úpravu exekučného, konkurzného práva 
a upomínacieho konania s dôrazom na špecifiká súvisiace s postavením spotrebiteľa 
a dodávateľa. Prednášajúci z rôznych oblastí práva poukázali na novozavedené zmeny 
v jednotlivých konaniach, na problémy objavujúce sa v praxi, ako aj na potenciálne 
legislatívne zmeny pripravované v budúcnosti. V druhom bloku programu sústredenom na 
problematiku P2P finančných služieb sa rečníci venovali P2P finančným službám z právno-
ekonomického hľadiska, pričom sa snažili popísať a priblížiť podstatu procesu poskytovania 
peer 2 peer pôžičiek, ich výhody, ako aj možné vyvstávajúce riziká pre investorov a pre ich 
dlžníkov. Účastníkom konferencie bolo ponúknutých viacero pohľadov na P2P platformu zo 
strany regulátora, predstaviteľa orgánu dohľadu nad finančným trhom, sudcu a advokáta. 
Nechýbala diskusia k dôležitým a doposiaľ nejednotne riešeným problémom praxe v oblasti 
ochrany spotrebiteľa vo finančných službách. 

 
Odborné semináre: 
 

26. 5. 2017, Trnava 

„Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa“ a „Záložné právo medzi hmotným 
a procesným právom“, diskusný seminár na uvedené témy organizovala Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Podujatie 
bolo rozdelené do dvoch častí. Dopoludnie bolo venované téme „Šedý alebo čierny zoznam v 
ochrane spotrebiteľa.“  Svoje podnetné príspevky predniesli Mgr. Martin Hamřík, PhD. 
z NBS, JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej sporiteľne a JUDr. Peter Straka z Krajského 
súdu v Prešove. V druhej časti zameranej na tému „Záložné právo medzi hmotným a 
procesným právom“ vystúpili JUDr. Martin Maliar z MS SR a JUDr. Ľubomír Džačár zo 
Slovenskej sporiteľne s kritickým pohľadom na nový inštitút - zabezpečovacie opatrenie. Na 
nich nadviazal Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD. z PF TU, ktorý sa venoval problematike výkonu 
zabezpečovacích práv v oblasti insolvenčného práva. Mgr. Monika Chorváthová z dražobnej 
spoločnosti DUPOS obohatila diskusiu o pohľad do praktických problémov, s ktorými sa 
stretávajú pri výkone záložného práva dobrovoľnou dražbou a JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
z PF TU postrehmi k právnej úprave exekučného záložného práva. Seminára sa aktívne 
zúčastnili členovia Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty a mnohí iní vzácni 
hostia z akademického prostredia i z rôznych oblastí právnej praxe. 
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5. 10. 2017, Trnava 

„Tomáš Garrique Masaryk (1850 – 1937)“, vedecký seminár, ktorý organizovala fakulta 
v rámci pravidelného podujatia „Deň Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave“ . 
Na vedeckom seminári k 80. výročiu úmrtia T. G. Masaryka prednášali poprední historici 
z Česka a Slovenska, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dejín Karlovej 
univerzity v Prahe, PhDr. Dagmar Hájková, PhD. z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie 
vied Českej republiky a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied.  

 

3. 11. 2017, Trnava 

„Štvrtá priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“, vedecký seminár pod záštitou 
dekanky fakulty organizovaný Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
v spolupráci s Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Friedrich Ebert Stiftung, 
zastúpenie v SR. Téma seminára súvisela s problematikou nástupu štvrtej priemyselnej 
revolúcie a jej dopady do oblasti pracovného práva v podobe digitalizácie a automatizácie 
priemyselnej výroby a ich dopady na zamestnancov a ich zástupcov. Medzi účastníkov patrili 
nielen špičkoví odborníci z akademickej praxe zo Slovenskej a Českej republiky prof. JUDr. 
Jan Pichrt, PhD. alebo doc. JUDr. Martin Štefko, PhD., ale napríklad aj odborníci z aplikačnej 
praxe v podobe zástupcov zamestnancov Moderných odborov Volkswagen, Moderných 
odborov AIOS alebo Odborového zväzu KOVO ako predstaviteľov oblastí, ktorých sa dopady 
štvrtej priemyselnej revolúcie najviac dotknú. Účastníci vedeckého seminára sa však snažili o 
komplexnejšie pojatie problematiky, a to najmä s jej presahom do oblasti práva sociálneho 
zabezpečenia, práva duševného vlastníctva alebo občianskeho práva, či dejín práva. Súčasťou 
seminára bola pomerne široká diskusia účastníkov, ktorej výsledkom bolo prehĺbenie 
všeobecného záujmu o ďalšie skúmanie prezentovaných poznatkov s predpokladom 
usporiadania ďalších vedeckých podujatí zameraných konkrétne aj na postavenie zástupcov 
zamestnancov v novom nastavení trhu práce. 

 

29. 11. 2017, Trnava 

„Novelizácia Obchodného zákonníka“, diskusný seminár, ktorý organizovala Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty. Cieľom seminára bolo umožniť širokej odbornej 
obci (sudcovia, advokáti, podnikoví právnici, akademickí pracovníci aj študenti) vymeniť si 
poznatky, očakávania či informácie o rizikách zásadnej zmeny Obchodného zákonníka 
a súvisiacich predpisov. So svojimi príspevkami vystúpili JUDr. Martin Maliar z Ministerstva 
spravodlivosti SR, advokáti JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD., LL.M., JUDr. Radoval Pala, 
PhD. a JUDr. Branislav Pospíšil, PhD. a doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. z Katedry 
občianskeho a obchodného práva fakulty.  

 

Vedecké kolokviá: 
 

16. 1. 2017, Trnava 

„Miesto rímskeho a kánonického práva v právnickom vzdelávaní v minulosti a dnes“, 
medzinárodné kolokvium, ktoré organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty 
v rámci riešenia projektu VEGA 1/0568/14 v spolupráci s Katedrou teologických vied 
Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach. Cieľom kolokvia bolo 
prediskutovať niekdajšie i aktuálne trendy vo výučbe oboch klasických právnych systémov. 
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Účastníci kolokvia sa najskôr vyjadrili k súčasnej situácii v právnickom vzdelávaní súvisiacej 
najmä so zle nastaveným systémom financovania vysokých škôl a celkovou demotiváciou 
študentov. V nadväznosti na to prezentovali vlastné skúsenosti s výučbou rímskeho a 
kánonického práva, a to či už z pozície študentov alebo pedagógov. Účastníci sa napokon 
zhodli v závere, že je to najmä história, ktorá prináša množstvo podnetov aplikovateľných aj v 
súčasnej dobe. Z kolokvia vyplynulo viacero podnetných námetov, ktoré budú zúčastnenými 
zohľadnené nielen pri skvalitňovaní pedagogickej praxe, ale odzrkadlia sa tiež v sérii 
vedeckých štúdií publikovaných k tejto problematike.  

 

22. 3. 2017, Trnava 

„Gulag“ , vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala fakulta 
v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu podujatí „Naši susedia – naši 
priatelia“, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín 
susediacich so Slovenskou republikou. Vedeckému podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy 
„Gulag – Maďari v táboroch Sovietskeho zväzu 1944 - 1946“, ktoré vo foyeri fakulty krátkym 
príhovorom otvoril Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave 
spoločne s dekankou fakulty. Podujatie následne pokračovalo úvodným slovom Dr. Molnára a 
prednáškami publicistu Ing. Petra Juščáka o histórii gulagov, ich organizácii a právnických 
súvislostiach ich vzniku, ich existencie a zániku, a najmä skutočností odvlečenia obetí 
vtedajšieho režimu. Pripomenul i konkrétne osudy ľudí a ich odkazy pre dnešok. Erudované a 
senzitívne autorove zasvätenie do problematiky podnietilo živú diskusiu so študentmi. 

 

4. 4. 2017, Trnava 

„Varšavské povstanie 1944“, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré 
organizovala fakulta v rámci cyklu podujatí „Naši susedia – naši priatelia“ v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR. Sprievodným podujatím bolo otvorenie výstavy 
„Varšavské povstanie 1944“ vo foyeri fakulty, ktorú otvoril prvý radca veľvyslanectva 
Poľskej republiky v SR Piotr Samerek. V následnej prednáške ponúkol svoj pohľad na 
poľsko-slovenské vzťahy v priebehu dejín. Zaujal nielen skutočnosťami, ktoré sa týkali 
Jagelonskej a Trnavskej univerzity, ale aj fenoménu hôr, Goralov, obrazu Slovákov v poľskej 
literatúre. Napokon sa dotkol analógií Slovenského národného povstania a Varšavského 
povstania. Agata Matysiok z Opolskej univerzity detailne aj prostredníctvom mediálnych 
vstupov priblížila vznik, priebeh, význam a pripomínanie si Varšavského povstania z roku 
1944. O dejinách Poľska od roku 1945 po súčasnosť hovoril Pawel Ukielski, zástupca 
riaditeľa Múzea Varšavského povstania vo Varšave. Podujatie otvorilo jednu z ďalších oblastí 
histórie a umožnilo študentom hlbšie sa zamyslieť nad súvislosťami histórie a práva. 

 

5. 5. 2017, Trnava 

„Ukraine“ , vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala fakulta v rámci 
cyklu podujatí „Naši susedia – naši priatelia“. V rámci prednášok vystúpili dvaja zahraniční 
hostia, ktorí v rámci Národného štipendijného programu SAIA vykonávali svoj výskum na 
katedrách fakulty. S prednáškou Religious Life in Contemporary Ukraine vystúpil doc. JUDr. 
ThDr. Alexander Bilash, CSc., riaditeľ Ústavu konfesného práva Užhorodskej národnej 
univerzity v Užhorode a s prednáškou Armed Conflict in Ukraine: Law, Politics and Cultural 
Choice dr. Konstiantyn Gorobets z Odeskej právnickej akadémie Národnej univerzity v 
Odese. 
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27. 9. 2017, Trnava 

„Vz ťahy štátu a cirkvi na začiatku 21. storočia“ , vedecké kolokvium s medzinárodnou 
účasťou, ktoré organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci 
s Fakultou kánonického práva Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme (Facoltà di Diritto 
Canonico dell Universitá Pontificia Salesiana). Ťažiskovými boli štyri prednášky venované 
trendom vo vývoji štátno-cirkevných vzťahov, učeniu o štáte a cirkví v magistériu pápeža 
Františka, pastoračnej službe vo verejných inštitúciách a zmluvne garantovanej náboženskej 
výchove a vzdelávaniu.  

 

Workshopy: 
 

20. 1. 2017, Trnava 

„Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných 
podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých 
praktikách)“ , diskusný seminár, ktorý organizovala Katedra občianskeho a obchodného 
práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Prednášajúci odborníci z Najvyššieho 
súdu SR, Národnej Banky Slovenska a Slovenskej sporiteľne, a. s. sa zamerali najmä na 
problém, či vôbec, a v akom rozsahu a za akých podmienok je rozhodnutie jedného orgánu 
záväzné pre druhý orgán, prípadne pre ten istý orgán v iných konaniach, a to tak pri 
konkrétnej aj abstraktnej kontrole.  

 

20. 1. 2017, Trnava 

„Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“ , diskusný seminár organizovaný 
v rámci riešenia projektu  APVV-14-0061 Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty. 
Prednášajúci z Najvyššieho súdu SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a z Právnickej fakulty 
UK v Bratislave sa venovali problému kedy a za akých podmienok majú jednotlivé správne 
orgány pôsobnosť pri ingerencii a kontrole dodržiavania práva na ochranu spotrebiteľa 
prípadne súvisiacich problematík (ochrana hospodárskej súťaže s dopadom na spotrebiteľa či 
sieťovej regulácie), aké sú vzťahy medzi týmito orgánmi verejnej správy pri výkone daných 
právomocí, a ako môže jeden nadviazať na výsledky práce toho druhého.  

 

10. 3. 2017, Trnava 

„Právnická etika v praxi – nudná teória alebo mínové pole?“, odborný workshop, ktorý 
organizovala fakulta pre pedagógov fakulty. Viedol ho Mgr. Pavol Žilinčík, skúsený právnik, 
člen súdnej rady, ktorý sa dlhodobo venuje justícii a otázkam etiky v súvislosti s justíciou a 
výkonom právnických povolaní. Účastníkov do problematiky voviedol nielen kazuistikou, 
ktorú bolo potrebné riešiť, ale aj konkrétnymi prípadmi, ktorými sa súdna rada zaoberala v 
ostatných rokoch. Významná časť podujatia bola venovaná právnickej etike vo výchovno-
vzdelávacom procese a zvlášť pri vzdelávaní budúcich právnikov. Záver podujatia patril 
otázkam etického kódexu sudcov. Podujatie bolo pre pedagógov fakulty vítaným obohatením 
nielen z hľadiska preberanej matérie, ale aj postupov, ktoré prednášajúci zvolil pre naplnenie 
cieľov podujatia. Finálnym výstupom bude nepochybne aj väčšia pozornosť venovaná etike 
pri výučbe na PF TU. 

 

3. 4. 2017, Trnava 

„Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov“, workshop, ktorý organizovala 
Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty. Workshop bol zameraný na skvalitnenie 
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výučby na Právnickej fakulte TU a tesnejšie priblíženie jej výsledkov požiadavkám justičnej 
praxe. Úvodná prednáška patrila JUDr. Antonovi Jačekovi, predsedovi Krajského súdu v 
Trnave, ktorý zaujal osobnými skúsenosťami zo súdnej praxe a ponúkol podnety pre 
právnické vzdelávanie. Rovnako aj JUDr. Igor Malý, predseda Okresného súdu v Trnave 
začal svoj príspevok spomienkou na začiatok vlastnej právnickej praxe a nedostatok 
praktických skúseností. Špecifikoval požiadavky na výkon jednotlivých právnických 
povolaní. Predseda Okresného súdu v Galante JUDr. Ľuboš Szigeti zdôrazňoval potrebu 
zrozumiteľnosti súdnych rozhodnutí pre sporové strany. Ťažisko jeho prezentácie patrilo 
priblíženiu práce okresného súdu a podmienkam pre prijímanie pracovníkov do dočasnej 
štátnej služby. Záverečná časť podujatia patrila otázkam prokuratúry a prednáškam zástupcov 
krajskej a okresnej prokuratúry v Trnave. Lektori z justičnej praxe akcentovali výchovu 
absolventov najmä pre súdy, advokáciu, štátne orgány, v menšej miere pre prokuratúru alebo 
výkon povolania exekútora. Ocenili záujem fakulty poznať aktuálne požiadavky justičnej 
praxe a aplikovať ich vo vzdelávacom procese. 

 

26. 4. 2017, Trnava 

„Ochrana osobných údajov. Nové Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov.“, odborný 
workshop, ktorý organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
fakulty. V rámci workshopu vystúpil s prednáškou JUDr. Jakub Morávek, PhD. z Katedry 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Karlovej univerzity v 
Prahe na tému ochrany osobných údajov z pohľadu novej európskej legislatívy. Prednáška 
bola určená pre študentov a študentky, ako aj odbornú verejnosť. Po prednáške nasledoval 
workshop, ktorého sa zúčastnili pedagógovia našej fakulty a Katedry pracovného práva a 
práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK v Prahe. Okrem odborníkov a 
odborníčok z akademickej oblasti sa podujatia zúčastnila aj odborná verejnosť z praxe 
špecializujúca sa na problematiku ochrany osobných údajov. Workshop viedla prof. JUDr. 
Helena Barancová, DrSc., ktorá poukázala na problematiku osobných údajov z pohľadu 
činnosti zamestnávateľa a následne sa ochrane osobných údajov a súkromia venovala diskusia 
optikou pracovnoprávnych vzťahov. Prínosnou z pohľadu vedy a praxe bola diskusia k 
novému nariadeniu EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nová právna 
úprava sa má uplatňovať od 25. mája 2018 a v súčasnosti je predmetom mnohých odborných 
diskusií a seminárov. 

 

26. 4. 2017, Trnava 

„Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do EÚ alebo krajín 
európskeho hospodárskeho priestoru“, odborný workshop organizovala Katedra 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-
15-0066. Workshop popri členoch  hosťujúcej katedry svojou účasťou obohatili zástupcovia 
Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Karlovej 
univerzity v Prahe a zástupcovia Inšpektorátu práce v Nitre, ktorí ako predstavitelia orgánu 
štátnej správy vykonávajúceho kontrolnú činnosť nad dodržiavaním pracovnoprávnych 
predpisov, prezentovali vybrané aplikačné problémy, s ktorými sa pri výkone kontroly 
stretávajú. Prítomní zhodnotili úroveň a skúsenosti s úpravou vysielania zamestnancov 
účinnou od 18. júna 2016 reprezentovanú zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej 
spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a jej dopad na ochranu dočasne vyslaných zamestnancov. Z 
následnej diskusie vzišli niektoré čiastkové riešenia pre aplikačnú prax, ktoré budú 
predmetom ďalšieho skúmania vedy pracovného práva. 
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16. 5. 2017, Trnava 

„Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskrimina čnom vzdelávaní 
a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv“,  
workshop k vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, ktorý organizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty.  

Workshop lektorovala pani Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia 
Občan, demokracia a zodpovednosť. Predmetom worskhopu bola snaha o zvýšenie 
ľudskoprávneho vzdelávania na právnickej fakulte, možnosti zohľadnenia 
interdisciplinárneho charakteru ľudskoprávneho vzdelávania medzi jednotlivými katedrami 
právnickej fakulty. V rámci workshopu účastníci a účastníčky prediskutovali aktuálne 
problémy ľudskoprávneho vzdelávania, vrátane vzdelávania v oblasti antidiskriminácie. 

 

17. 5. 2017, Trnava 

„BOZP a nové technológie“, workshop organizovaný Katedrou pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-15-066.  Okrem členov 
katedry aktívne na podujatí vystúpili zástupcovia Inšpektorátu práce Trnava, advokácie, 
RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave,  prof. 
PhDr. Miroslava Szarková, CSc. a Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. z Fakulty podnikového 
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Workshop bol venovaný problematike 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, najmä s prihliadnutím na nové formy a 
podmienky výkonu závislej práce, ktoré výrazne ovplyvňuje rozvoj informačných technológií, 
postupov vo výrobe. Predmetom diskusie bola aj otázka nových druhov chorôb z povolania 
spôsobených psychickou záťažou, ako aj postupov pri riešení pracovných úrazov. 

 

1. 6. 2017, Trnava 

„Hermeneutika – problém interpretácie“ , workshop s prednáškou doc. Mgr. Ladislava 
Tkáčika, OFMCap, Ph.D.U., z Katedry filozofie Filozofickej fakulty TU v Trnave. Pozornosť 
bola koncentrovaná predovšetkým na právnu hermeneutiku, lektor ju v úvodnom slove zasadil 
do všeobecnej a filozofickej hermeneutiky. Vysvetlil s hermeneutikou spojený problém 
jazyka ako prostriedku, ktorým je človek schopný niečo vyjadriť. Frekventanti sa zoznámili s 
dejinami témy od Aristotela, cez Filóna Alexandrijského, Origena až po súčasnosť. Priblížil 
im hlavných teoretikov hermeneutiky a základné diela, voviedol ich do problematiky súčasnej 
filozofickej hermeneutiky a načrtol prípady súvisiace s právnou hermeneutikou. Workshop 
bol určený pre pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty.  

 

16. 6. 2017, Trnava 

„Kritické myslenie“, workshop určený najmä pre vedecko-pedagogických zamestnancov a 
doktorandov fakulty. Prednášal prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. vedúci Katedry 
filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venoval sa problematike 
kritického myslenia z hľadiska pochopenia  informácie v širších súvislostiach, poznania 
motívov a kvalifikácii autorov, logickej súdržnosti tvrdení, overovania dôkazov, 
vyvodzovania dôsledkov. Podobnými podujatiami sa fakulta usiluje  prispieť k rozvoju 
osobnosti zamestnancov, zlepšeniu ich kognitívnych a komunikačných schopností ako aj 
pedagogických zručností. 
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16. 10. 2017, Trnava 

„Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie“ bol 
organizovaný na pôde fakulty združením Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci 
s fakultou a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach. Workshop prebehol participatívnou 
zážitkovou formou s riešením modelových situácií. Veľký priestor bol daný diskusii a 
zdieľaniu skúseností. Viedli ho doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a JUDr. Daniela 
Lamačková z OZD. Účastníci sa koncentrovali na proces zavádzania inovatívnych spôsobov 
vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, ochrany a presadzovania ľudských práv. V diskusii sa 
venovali aj bariéram a výzvam spojeným s implementáciou tohto typu vzdelávania na 
právnických fakultách v SR a možnostiam jeho zlepšovania, a spôsobom, ako ľudskoprávne a 
antidiskriminačné obsahy efektívne a udržateľne integrovať do predmetov tradične 
vyučovaných na právnických fakultách. Podujatie bolo realizované v rámci projektu 
Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a 
rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv s finančnou 
podporou Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

20. 10. 2017, 16. 11. 2017, 23. 11. 2017, Trnava  

Cyklus workshopov „Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu. (Praktické štúdie 
z aktuálnych tém spotrebiteľského práva.)“, Katedra občianskeho a obchodného práva 
v úzkej spolupráci s odborom ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska 
zorganizovala cyklus workshopov pre študentov našej fakulty, ktorých ústrednou témou bola 
ochrana spotrebiteľa v oblasti poskytovania finančných služieb. Vedúci zamestnanci odboru 
ochrany finančných spotrebiteľov NBS Mgr. Roman Fusek a JUDr. Veronika Borkovičová si 
pre študentov pripravili praktické prípadové štúdie, na ktorých si študenti mohli precvičiť 
a nadobudnúť ďalšie vedomosti a argumentačné schopnosti predovšetkým v oblasti ochrany 
spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami a nekalými praktikami. Workshop sa 
uskutočnil formou troch diskusných stretnutí na pôde našej právnickej fakulty. Študenti mali 
možnosť vyskúšať si rolu advokáta, združenia na ochranu spotrebiteľov, dodávateľa a orgánu 
dohľadu pri vypracovaní právnych podaní a žalôb, ako aj pri ich prezentácii na simulovaných 
súdnych sporoch. Vďaka workshopu študenti získali nie len cenné vedomosti, ale tiež 
možnosť absolvovania stáže priamo v Národnej banke Slovenska na odbore ochrany 
finančných spotrebiteľov. 

 

3. 11. 2017, Trnava 

„Teoretický a ústavnoprávny workshop pre doktorandov z Trnavy a Brna“ , workshop 
pre doktorandov. Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty v spolupráci s Katedrou 
právnej teórie Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala workshop pre doktorandov. 
Základným cieľom podujatia bolo vytvoriť príležitosť na prezentáciu projektov dizertačných 
prác, prípadne iných publikačných aktivít doktorandov, a to s dôrazom na výmenu názorov v 
moderovanej diskusii. Vo viere, že plodné myšlienky a kvalitné vedecké texty sa produkujú 
predovšetkým v konfrontácii rôznych odborných pohľadov a hodnotových presvedčení, 
organizátori akcie majú v pláne s podobnými podujatiami pokračovať aj v budúcnosti.  

 

4. 12. 2017, Trnava 

„Ľudské práva v politikách EÚ“, workshop spojený s otvorením výstavy „Laureáti ceny 
Andreja Sacharova za slobodu myslenia“, ktorý organizovala Katedra medzinárodného 
práva a európskeho práva fakulty v spolupráci s Európskym parlamentom, Informačnou 
kanceláriou na Slovensku. Podujatie bolo venované diskusii o ľudských právach v Európskej 
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únii a vo svete v súvislosti s udelením Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia za rok 
2017. V tomto roku cenu na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu získala opozícia vo 
Venezuele a vyše šesťsto politických väzňov v tejto latinskoamerickej krajine. Podujatia sa 
zúčastnili a so študentmi diskutovali poslanci Európskeho parlamentu p. Monika Beňová a p. 
Ivan Štefanec, ďalej Branislav Tichý z občianskeho združenia Človek v ohrození. Podujatie 
uviedol vedúci kancelárie EP v SR Dionýz Hochel, ktorý aj otvoril Výstavu Laureáti ceny 
Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Celé podujatie moderoval Radovan Geist z 
EURACTIV. 

 

Odborné prednášky: 
 

22. 2. 2017, Trnava 

„Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde“ , odborná prednáška JUDr. Pavla 
Sladkého, PhD., vedúceho politického a obchodno-ekonomického oddelenia Veľvyslanectva 
ČR v SR. Prednášku pre študentov organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho 
práva fakulty. 

 

8. 3. 2017, Trnava 

„Medzinárodnoprávna úprava štátneho občianstva“, odborná prednáška spojená 
s diskusiou JUDr. Metoda Špačeka, riaditeľa Medzinárodnoprávneho odboru MZVaEZ SR, 
ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov 
v rámci výučby medzinárodného práva. 

 

23. 3. 2017, Trnava 

„Zodpovednosť právnických osôb v oblasti verejného práva“, odbornú prednáška pl. Ing. 
Martina Krčmárika, zástupcu riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry organizovala Katedra 
správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty. 

 

23. 3. 2017, Trnava 

„Senior ako obeť domáceho násilia a zraniteľný spotrebiteľ – súčasné výzvy právneho 
poriadku“ , odborné prednášky na danú tému pre študentov, doktorandov aj pedagógov 
fakulty organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty. Pozvaní hostia Ľubica 
Gálisová a Ing. Edita Flimelová z Fóra pre pomoc starším a PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 
z Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave. 

 

28. 3. 2017, Trnava 

Odborné prednášky prof. Piotra Piniora, ktorý je vedúcim Katedry hospodárskeho a 
obchodného práva na Fakulte práva a verejnej správy Sliezskej univerzity v Katowiciach 
v Poľsku a na fakultu prišiel v rámci programu pre zahraničné mobility ERASMUS+. Témy 
prednášok „The Regulation of the European Company (Societas Europaea)“ a 
„Implementation of the Directive on the Exercise of Certain Rights of Shareholders in 
Listed Companies“. Obsahom prvej prednášky bola Európska spoločnosť (Societas 
Europaea) a obsahom druhej prednášky bola smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom 
trhu.  
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5. 4. 2017, Trnava 

„Konzulárne právo v praxi Slovenskej republiky“,  odborná prednáška JUDr. Martina 
Bartoňa, vedúceho oddelenia VISA na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR. Prednášku 
organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. 

 

11. 4. 2018, Trnava 

„Výsledky slovenského predsedníctva v Rade EÚ a úlohy slovenskej zahraničnej politiky 
v roku 2017“, odborná prednáška p. Martina Kača, riaditeľa odboru Spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky MZVaEZ SR, ktorý sa v novembri 2017 stal novým veľvyslancom 
SR v Bosne a Hercegovine,  organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 
fakulty.  

 

26. 4. 2017, Trnava 

„Medzinárodné kozmické právo a jeho relevancia pre Slovenskú republiku“, odborná 
prednáška, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty 
a Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku. Prednášajúcimi boli Mgr. Tomáš Hrozenský 
a Mgr. Lucius Klobučník, MICL zo Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. Prednáška 
zaujala nielen študentov, ale aj pedagógov fakulty.  

 

9. 10. 2017, Trnava 

„História notárstva, postavenie a význam funkcie notára, postavenie koncipienta 
a kandidáta notára“, odborná prednáška pre študentov práva spojená s diskusiou. K témam 
prednášky, vyplývajúcich z názvu prednášali a diskutovali JUDr. Karol Kovács, člen prezídia 
Notárskej komory SR, bývalý prezident NK SR a diskutujúcim bol aj súčasný prezident 
Notárskej komory SR JUDr. Miroslav Gregor. Prednášajúci priblížili aj súčasné problémy 
slovenského notárstva. Študentov zaujímala najmä problematika dedičského konania, register 
závetov a v neposlednom rade aj otázky týkajúce sa kariéry notára, postavenia a práce 
notárskeho koncipienta a kandidáta. 

 

17. 10. 2017, Trnava 

„Slavné případy řimského práva v kontextu moderní právní vědy“ , odborná prednáška 
z rímskeho práva, ktorú pre študentov fakulty organizovala Katedra rímskeho a cirkevného 
práva fakulty. Prednášajúci hosť JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. V rámci prednášky ponúkol rozbor dvoch slávnych súdnych sporov. 
Prvým z nich bol spor z roku 93 pr. Kr. medzi rímskym právnikom Quintom Muciom 
Scaevolom a nemenej slávnym rečníkom L. Liciniom Crassom. Druhým predstaveným 
sporom bol spor medzi právnym romanistom prof. Miroslavom Boháčkom z Právnickej 
fakulty UK v Bratislave a prof. Františkom Weyrom z Právnickej fakulty MU v Brne z prvej 
tretiny 20. storočia, na ktorom bol brilantne dokázaný fakt, že rímske právo môže byť aj 
v súčasnej dobe využiteľné pri výklade noriem občianskeho práva. 

 

26. 10. 2017, Trnava 

„Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky“ , odborná 
prednáška ThDr. Martina Šaba, PhD., ktorý pôsobí ako väzenský farár a zároveň aj ako 
výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Venoval sa 
histórii duchovenskej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch v Slovenskej 
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republike ako aj aktuálnym otázkam spojeným s duchovenskou službou v ozbrojených 
zložkách Slovenskej republiky. 

 

9. 11. 2017, Trnava 

„Koncily a právo“, odborná prednáška doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., Th.D., JC.D., 
sudcu metropolitného cirkevného súdu v Prahe, docenta v odbore konfesné právo a cirkevné 
právo  na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Č. Budejoviciach a výskumného 
pracovníka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU v Trnave. Odborná 
prednáška z cyklu Právo a náboženstvo. 

 

10. 11. 2017, Trnava 

„The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the 
Laws and Customs of ancient Greece“, odborná prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku organizovaná Katedrou dejín práva v rámci prednášky z predmetu Svetové 
dejiny práva. Odborná prednáška univerzitného profesora Dimitriosa A. Kourtisa z 
Aristotelovej univerzity v Tessalonikách v Grécku.  

 

13. 11. 2017, Trnava 

„Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku“, odborná prednáška, ktorú 
organizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty 
v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017. Pozvaným hosťom bol 
riaditeľ odboru verejného obstarávanie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky 
JUDr. Miroslav Boháč, ktorý prednášal o právnej úprave postupov verejného obstarávania 
tovarov a služieb pre štátne a iné verejnoprávne subjekty. 

 

16. 11. 2017, Trnava 

„Štát a cirkev v Českej republike“, odborná prednáška organizovaná Ústavom pre právne 
otázky náboženskej slobody fakulty v rámci cyklu "Právo a náboženstvo“. Prednášajúcim bol 
ThLic. Mgr. Damián Němec, Dr., z Cyrilometodskej teologickej fakulty UP v Olomouci a 
zároveň výskumný pracovník UPONS TU v Trnave, Právnickej fakulty. Objasnil ústavné 
princípy, základné konfesnoprávne normy, spôsob registrácie cirkví, majetkové vyrovnanie 
medzi Českou republikou a cirkvami ako aj ďalšie aktuálne otázky konfesného práva v ČR. 

 

6. 12. 2017, Trnava 

„Reformy Márie Terézie“ , cyklus odborných prednášok venovaný životu a vláde jednej 
z najvýznamnejších panovníčok habsburskej monarchie Márii Terézii (1717 – 1780), ktorý 
organizovala fakulta v spolupráci s Archívom mesta Bratislava. Prvú prednášku predniesol 
Mgr. Ján Kúkel z Archívu mesta Bratislava na tému „Vzájomná komunikácia medzi 
Máriou Teréziou a mestom Bratislava“. Priblížil v nej nielen proces plnenia úloh štátnej a 
miestnej samosprávy, ale aj osobitosti právnej a správnej praxe vtedajšieho hlavného mesta 
Uhorska – Prešporka (Bratislavy). Druhú prednášku predniesla doc. JUDr. PhDr. Adriána 
Švecová, PhD. z Katedry dejín práva fakulty na tému „Constitutio criminalis Theresiana – 
na ceste k modernizácii trestného práva v Habsburskej monarchii za vlády Márie 
Terézie“. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia fakulty. Verejnú diskusiu podporil 
účasťou aj PhDr. Michal Duchoň, pracovník Archívu mesta Bratislava, ktorý prispel ku 
kultivovanej, živej a slobodnej diskusii. 
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7. 12. 2017, Trnava 

„Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia. Čo si kánonické právo 
(ne)vzalo z biblie?“, odborná prednáška organizovaná Ústavom pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty v rámci cyklu "Právo a náboženstvo“. Prednášajúcim bol ThLic. 
Mgr. Damián Němec, Dr., z Cyrilometodskej teologickej fakulty UP v Olomouci a zároveň 
výskumný pracovník UPONS TU v Trnave, Právnickej fakulty.  

 

11. 12. 2017, Trnava 

„Vznik slobodného notárskeho stavu, samospráva notárov, etické aspekty výkonu 
funkcie notára, dohľad nad činnosťou notárov, disciplinárne konanie, postavenie notára 
de lege ferenda“ , odborná prednáška JUDr. Jozefa Opatovského, notára a prvého prezidenta 
Notárskej komory Slovenskej republiky. Podujatie bolo organizované pre študentov 
a pedagógov fakulty. 

 
Iné evidované podujatia: 
 

5. 4. 2017, Trnava 

„Česko-slovenský rímskoprávny moot court v Trnave“ -  simulovaný súdny spor. 
Na fakulte sa konalo predkolo tradičného Rímskeho simulovaného sporu (moot court). 
Zorganizovali ho členovia študentského spolku ELSA v spolupráci s členmi Katedry 
rímskeho a cirkevného práva fakulty. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktoré mali záujem 
reprezentovať našu fakultu aj na medzinárodnom česko-slovenskom kole, ktoré sa následne 
konalo na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Podstatou simulovaného sporu bola 
právna analýza rímskoprávnej kauzy zachytenej vo vybranom fragmente zbierky Digesta 
Iustiniani. Víťazom fakultného kola sa napokon stalo družstvo v zložení Radoslav Piecka, 
Marek Považan a Marko Stranovský. Celkový priebeh podujatia i záujem študentov 
dosvedčili, že rímske právo má svojich priaznivcov nielen vo vedeckej komunite, ale taktiež 
medzi študentmi fakulty.  

 

3. – 7. 7. 2017, Trnava 

„Letná škola medzinárodného práva 2017“,  III. ročník úspešného projektu prvýkrát 
v slovensko-českom rozmere pre všetkých nadšencov medzinárodného práva. 

Letná škola sa konala na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. Záštitu nad 
ňou prevzal rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., otvorila ju dekanka fakulty 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zorganizovali ju Slovenská spoločnosť pre 
medzinárodné právo, ELSA – SR, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave pod taktovkou vedúcej Katedry medzinárodného práva a európskeho práva PF 
TU doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. Účastníkom pripravili vyčerpávajúci týždeň, 
v rámci ktorého odzneli prednášky na aktuálne témy súvisiace s problematickou aplikáciou 
medzinárodného humanitárneho práva, deklarácie o bezpečných školách a ochranou 
vzdelávania počas ozbrojených konfliktov, medzinárodnoprávnymi aspektmi manželstiev 
uzatváraných v zahraničí, slovenskou zahraničnou službou, medzinárodných sankcií, 
problematikou terorizmu, migrácie, konzulárnej pomoci, medzinárodných zmlúv a podobne. 
Prednášali nielen akademici zo špičkových vedeckých pracovísk, ale aj profesionáli 
z ministerstiev zahraničných vecí, vládnych aj mimovládnych organizácií. Nechýbal ani 
spoločenský a športový program. 
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5. 10. 2017, Trnava 

Fakulta každoročne organizuje „Deň právnickej fakulty“, v rámci ktorého pozýva 
zaujímavých hostí, odborníkov z praxe alebo akademikov, aby svojimi prednáškami priblížili 
aktuálne dianie alebo výskum vo svojej sfére pôsobenia a zároveň ponúkli jeho reflexiu. „Deň 
právnickej fakulty 2017“ sa 5. 10. 2017 konal v znamení česko-slovenských vzťahov, 
spoločnej slovenskej a českej histórie. V spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky sme 
si pripomenuli vlastnú históriu – 350. výročie založenia právnickej fakulty historickej 
Trnavskej univerzity, 25. výročie obnovenia našej alma mater, a tiež, v neposlednom rade aj 
80. výročie úmrtia T. G. Masaryka. O Masarykovi prednášali poprední historici z oboch 
krajín, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v 
Prahe, PhDr. Dagmar Hájková, PhD. z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied 
Českej republiky a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied. Podujatie otvorila dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a 
zástupca veľvyslankyne ČR v SR JUDr. Pavel Sladký, PhD., ktorý z rúk dekanky PF TU 
prevzal Pamätnú medailu PF TU udelenú Veľvyslanectvu ČR v SR ako výraz vďaky za 
dlhotrvajúcu a plodnú spoluprácu. Po diskusii, ktorá ukončila vedecké kolokvium nasledoval 
ešte krátky koncert harfovej virtuózky a spoločenské stretnutie akademickej obce a hostí. 

 

9. 11. 2017, Trnava 

„Stáž pre stredoškolákov“, fakulta usporiadala pre študentov stredných škôl stáž, v rámci 
ktorej sa mohli dozvedieť základné informácie o zaujímavých inštitútoch trestného, 
medzinárodného, občianskeho práva a iných právnych odvetví ako aj o fungovaní fakulty. 
Pedagógovia fakulty sa snažili zaujať zaujímavými prednáškami budúcich vysokoškolákov. 
Predniesli prednášky na témy ako napr. Terorizmus a medzinárodné právo; Výklad právnych 
predpisov; Základné ľudské práva a slobody; Občianske právo hmotné v každodennom živote 
človeka; Za aké konanie ma (ne)možno postihnúť podľa trestného práva; Aktuálne otázky 
stavu demokracie. O stáž bol zo strany študentov vysoký záujem.  

 

Ostatné podujatia: 
 
16. – 22. 5. 2017, Jalta, Krym 

„Charakské fórum Politický priestor a sociálny čas. 1917 - 2017: Významy a hodnoty 
minulého storočia.“ 
Fakulta sa v roku 2017 stala spoluorganizátorom  XXXII. Charaxkého fóra, medzinárodnej 
vedeckej konferencie na tému Politický priestor a sociálny čas. 1917 - 2017: Významy a 
hodnoty minulého storočia.  

Viac ako sto vedcov z Ruska, Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Bulharska, Bieloruska, Maďarska, 
Nórska, Fínska, Indie, Číny a Nikaraguy sa 16. – 22. mája. 2017 stretlo v Charakse, aby 
vedecky posúdili politické, právne, ekonomické a sociálno-kultúrne procesy za posledných 
100 rokov. Konferenciu zorganizovali Krymská federálna univerzita v Simferopole, 
Kubaňská štátna univerzita v Krasnodare, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a 
Bulharské euroázijské výskumné centrum. Charakské fórum sa koná každoročne, dvakrát do 
roka - v máji a novembri - a začalo svoju históriu v roku 1997, kedy sa v Jalte zhromaždilo 
viac ako 300 účastníkov z 15 krajín. V roku 2017 oslavuje 20. výročie. 
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7. – 12. 11. 2017, Jalta, Krym 

„Charakské fórum - „Political Space and Socal Time“ – medzinárodné fórum. 

Fakulta sa po druhý raz stala spoluorganizátorom Charakského fóra, ktoré sa konalo už po 
tridsiaty tretí raz. V dňoch 7. – 12. novembra 2017 v Jalte, Simferopole a v Sevastopole ho 
zorganizovali Krymská federálna univerzita V. I. Vernadského, Čiernomorské informačno-
analytické centrum a PF TU. Ide o vedecké podujatie, ktoré pozostáva z konferencií, 
seminárov, okrúhlych stolov, panelových diskusií a kolokvií. V rámci tohto podujatia sme 
zorganizovali aj on-line konferenciu v spolupráci s Centrom pre ruské a stredoázijské štúdiá 
Univerzity JawaharlalaNehrua v Novom Dílí v Indii. Rámcovou témou podujatia bol 
Politický priestor a sociálny čas – dialóg epoch a hodnoty pokolení, v ktorom sa nieslo 
plenárne zasadnutie. Pod moderátorskou taktovkou PF TU sa okrem plenárneho zasadnutia 
niesol aj medzinárodný okrúhly stôl Slovanský vektor v geopolitike 21. storočia 
a medzinárodný vedecký seminár Náboženstvo a občianska spoločnosť 

 

25. 4. 2017, Trnava 

Premietanie filmu „Hotel Úsvit“ spojené s diskusiou s režisérkou Máriou Rumanovou. 
V apríli 2017 sa v priestoroch fakulty pod záštitou dekanky fakulty premietal slovenský 
dokumentárny film s názvom „Hotel Úsvit“. Po ňom diváci diskutovali s režisérkou Máriou 
Rumanovou. Film bol premietaný v rámci projektu „Dokument na kolesách“. Bol 
prezentovaný na viacerých domácich i medzinárodných festivaloch, kde získal viaceré 
ocenenia. Sleduje príbeh štyroch postáv žijúcich na ukrajinsko-slovenských hraniciach. 
Postavy filmu si vytvárajú vlastné cestičky, ako v nepriaznivom systéme fungovať, často na 
hranici zákona či logiky bežného človeka. Ich spoločnou realitou je mesto Čierna nad Tisou - 
kedysi "Zlatá brána socializmu", dnes brána do temných vôd východnej Európy. Diváci mali 
po filme možnosť diskutovať s režisérkou na rôzne témy. Zaujímali ich najmä dôvody, prečo 
si autorka vybrala Čiernu nad Tisou, prečo práve tie postavy, ktoré videli, ako sa vyvíjal ich 
osud ďalej po vypnutí kamery, či ako taký film slovenskej produkcie vzniká. Napriek tomu, 
že film mal pomerne pochmúrnu atmosféru, záverom diváci s režisérkou skonštatovali, že 
väčšina ľudí, žijúcich na hrane životnej situácie, túto nevníma ako tragédiu, práve naopak, 
ľudia sú so svojím životom spokojní a našli si spôsob, akým ho „najlepšie prežiť“. 

 

5. 4. 2017, Trnava 

Premietanie filmu „Únos“ a odborná diskusia o „Mečiarových amnestiách“. 
V Trnave v kine „Hviezda“ sa pre študentov, zamestnancov a učiteľov fakulty konalo 
premietanie filmu „Únos“. Bezprostredne po ňom nasledovala odborná diskusia na tému 
zrušenia takzvaných „Mečiarových amnestií“, ktorú viedol člen Katedry teórie práva a 
ústavného práva fakulty JUDr. Juraj Šeliga, diskutovali doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. 
z Katedry trestného práva a kriminológie fakulty a bývalý podpredseda vlády a minister 
spravodlivosti, a tiež bývalý minister vnútra, advokát JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. 

 

12. 10. 2017, Trnava 

Návšteva veľvyslanca USA na Právnickej fakulte TU v Trnave – v októbri 2017 navštívil 
fakultu veľvyslanec USA J. E. p. Adam Sterling spoločne s kľúčovými pracovníkmi 
Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike. Na úvod stretnutia mu dekanka fakulty udelila 
„Pamätnú medailu fakulty“ za dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania o ľudských 
právach a tiež v oblasti právnej etiky. Rovnako ocenila aj p. Zuzanu Dlugošovú, ktorá sa 
zúčastnila stretnutia, za spoluprácu najmä, ale nielen v oblasti výučby ľudských práv. 
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Spoločne s vedením fakulty zúčastnení následne diskutovali o pokračovaní a nových 
možnostiach spolupráce. Vymenili si tiež informácie a skúsenosti z oblasti právnického 
vzdelávania, fungovania súdnictva a právnických povolaní v USA a na Slovensku. 

 

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2017 

v porovnaní s rokom 2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

5. AKTÍVNA Ú ČASŤ NA VEDECKÝCH PODUJATIACH 

 

Výsledkom aktívnej vedeckovýskumnej činnosť profesorov, docentov, odborných 

asistentov a ďalších vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakulte v pracovnom pomere 

na plný pracovný úväzok a doktorandov v dennej forme štúdia je aj prezentácia ich výsledkov 

výskumu a bádania na vedeckých a odborných podujatiach doma a 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 2017 sa vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme štúdia aktívne 

zúčastnili celkom 57 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 37 

domácich podujatiach a 20 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 190. Všetky 

príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych 

monografiách alebo vo vedeckých časopisoch. Celkový počet publikovaných výstupov 

pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia vo vedeckých zborníkoch z domácich 

a zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov v roku 2017 bol 191 

výstupov (uvedený stav k 29. 3. 2018).  

 

 
Rok Medzinárodné 

vedecké 
konferencie  

On-line 
konferencie 
a vedecké 
konferencie    

Odborné 
semináre 

Vedecké 
kolokviá, 
diskusné 
fóra, 
workshopy 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
podujatia 

 
Spolu 
 

2016 10 4 5 6 21 1 47 

2017 14 6 4 19 18 4 65 
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Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 

a odborných podujatiach v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nasledovná 

tabuľka: 

Rok Celkový počet 
organizovaných 
podujatí 

Podujatia 
organizované 
v zahraničí 

Podujatia 
organizované 
v SR 

Počet 
prihlásených 
(prednesených) 
príspevkov 

Počet 
publikovaných 
príspevkov 

2016 62 34 28 192 163 

2017 57 20 37 190 191 

 

Výber aktívnej účasti pedagógov fakulty na medzinárodných sympóziách,  kongresoch 

a medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí:   

 

Členka Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, 

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

náboženskej slobody fakulty sa v dňoch 17. – 21. 5. 2017 aktívne zúčastnili na Jalte v Ruskej 

Federácii  medzinárodného fóra pod názvom „XXXII Kharax forum“ na tému:  „Political 

Space and Social Time“, organizátorom bol V. I.  Vernadsky Crimean Federal Univesity. 

Jedným zo zahraničných spoluorganizátorov medzinárodného fóra bola aj naša fakulta.  

 

Ďalej sa doc. Gajdošová, PhD. spolu s ThLic. Moravčíkovou zúčastnili aktívne v dňoch 4. – 

6. 6. 2017 v Tartu medzinárodnej konferencie „Second Annual Tartu Conference on Russian 

and East European Studies. The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century 

Later.“, organizátorom ktorej bola Univerzita v Tartu, Estónsko.  

 

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

slobody fakulty sa aktívne zúčastnila viacerých  zahraničných medzinárodných konferencií,  

v dňoch 20. - 22. 4. 2017 v Užhorode IX. medzinárodnej vedeckej konferencie „Zakarpatski 

pravovi čitania“, hlavným organizátorom bolo Ministerstvo osviti a nauky Ukrajiny. Jedným 

zo zahraničných spoluorganizátorov bola aj naša fakulta. V dňoch 15. – 17. 9. 2017 sa vo 

Varšave zúčastnila medzinárodného kongresu „The Seventh International Congress of 

Belarusian Studies“, ktorý organizoval Institut of Political Studies. V Krasnodare v Rusku sa 

v dňoch 20. – 22. 10. 2017 zúčastnila konferencie  „Filosofia religii i teologija v duchovnom 
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prostranstve sovremennovo universiteta“, organizátorom bol Kubanskij gosudarstvennych 

universitet v Krasnodare, Ruská federácia. V dňoch 8. 12. 11. 2017 sa zúčastnila ďalšieho 

medzinárodného fóra „XXXIII Kharax forum“ na tému:  „Political Space and Social Time : 

dialogue of epochs and values of generations“, ktorý organizoval V. I.  Vernadsky Crimean 

Federal Univesity. V dňoch 30. 11 – 1. 12. 2017 sa zúčastnila medzinárodnej konferencie na 

tému „Obraz“ religii: religioznoe obrazovanie v mnogoobrazii religioznych kuľtur“, 

organizátorom bol Orlovskij gosudarstvennyj universitet v Orlove, Ruská federácia.  

 

Člen Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. sa 

v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2017 aktívne zúčastnil jubilejného desiateho ročníka sympózia vo 

Viedni  „Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform 2007 – 

2017“ na tému  „Der Einfluss des EU-Rechts in den Jahren 2007 – 2017 auf die 

Privatrechtsordnungen der CEE-Staaten“, ktorého organizátorom bola Právnická fakulta 

Viedenskej univerzity vo Viedni, Rakúsko. 

 

Členka Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty Mgr. et Mgr. Lucia Berdisová, PhD., 

LL.M. sa  v New Yorku v dňoch 8. – 9. 12. 2017 aktívne zúčastnila medzinárodnej 

konferencie „Regulation of Legal and Judicial Services Conference: Comparative and 

International Perspektives.“, ktorú organizovala Fordham University, Law School, Stein 

Center for Law and Ethics v New Yorku, USA. 

 

 

6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE  

 

Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych 

partnerstiev a vytvárať priestor na možnú realizáciu významných medzinárodných projektov 

na pôde fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce 

s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Fakulta vychádza 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 
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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 

University of Rzeszów, Poland 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika 

Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina 

 
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 
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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. PhDr. Adriana Švecová, PhD. študijný pobyt na Univerzite vo Viedni,      

Rakúsko;  

- JUDr. Viktor Križan, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Londýne, Veľká Británia;  

- JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.  študijný pobyt na Max Planck Inštitúte    

v Hamburgu, Nemecko; 

- doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. študijný pobyt na Max Planck Inštitúte vo Freiburgu,    

Nemecko;  

- prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Burgase,      

Bulharsko; 

- JUDr. Matúš Filo, PhD. študijný pobyt na Univerzite Palackého v Olomouci, ČR; 

- doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. študijný pobyt na Tribunáli Rímskej Roty 

(Rota Romana) na Pápežskej univerzite Gregoriana a na Pápežskej  univerzite sv. 

Tomáša Akvinského (Angelicum); 

- doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne,  

ČR; 

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

- JUDr. Katarína Gešková, PhD. študijný pobyt na Unidroit v Ríme, Taliansko; 

- Mgr. Peter Mészáros, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Barcelone, Španielsko; 

-  doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. stáž na Univerzite v Moskve, Ruská 

federácia. 

 
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 pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na medzinárodných 

konferenciách, vedeckých a odborných seminároch, zahraničných študijných 
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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 pedagógov a doktorandov dennej formy 

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

častiach správy. 

 

ZAHRANI ČNÍ HOSTIA  

 
Zahraniční profesori a hostia na fakulte v priebehu roka 2017: 

 
prof. Piotr Pinior, Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľsko 

prof. Helmut Kury, MaxPlanck Institute, Freiburg, Nemecko 

prof. Gary B. Doxey, PhD., Brigham Young University, Provo, USA 

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

Dr. Kostiantyn V. Gorobets, Národná univerzita v Odese, Ukrajina 

prof. Don Jesu pudumai Doss, JCD, Universita Pontificia Salesiana, Rím, Taliansko 

prof. Don Jozef Slivoň, JCD, Universita Pontificia Salesiana, Rím, Taliansko 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

prof. JUDr. Milan Damohorský, CSc., Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Univerzita Karolova v Prahe, Ústav českých dejín,  

PhDr. Dagma Hájková, Ph.D., Akadémia vied ČR, Masarykov ústav a archív v Prahe, ČR 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

JUDr. Jakub Morávek, PhD., Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

Mgr. Bc. Jan Ullmann, Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

Mgr.  Adam Csukás, Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D, Univerzita Karolova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, ČR 

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, ČR 

Mgr. Michal Dittrich, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, ČR 

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

Mgr. Matej Pekarik, PhD., Vysoká škola podníkání a práva v Ostrave, ČR 

Dr. Dimitrios A. Kourtis, Aristotelova univerzita v Thessalonikách, Grécko 
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JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Praha, ČR 

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D., Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, ČR 

Mgr. et Mgr. Jana Kursová, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, ČR 

JUDr. Petra Masopust Šachová, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, ČR 

ThLic. Mgr. Monika Menke, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská 
teologická fakulta, ČR 

Dr. Alexandra Illic, Univerzita v Belehrade, Srbsko 

PhDr. Alena Marešová, Ph.D., Policajná akadémia ČR v Prahe, ČR 

doc. PhDr. Darina Havrlentová, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, ČR 

JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, ČR 

JUDr. Kamil Nedvědický, Ministerstvo spravodlivosti ČR 

PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., Vysoká škola finanční a správní, Praha, ČR 

J. E. p. Adam Sterling, Veľvyslanec USA na Slovensku  

Dr. Piotr Samerek, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR  

Dr. Pawel Ukielski, Múzeum Varšavského povstania vo Varšave, Poľsko 

JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., Veľvyslanectvo ČR v SR 

 

 
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 2017 vyšli štyri čísla piateho 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 súvisiacej najmä s oblasťou práva. 
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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 2017 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 zo všetkých oblastí 

práva. V časopise môžu byť publikované aj medziodborové štúdie s interdisciplinárnym 

prienikom do príbuzných humanitných a spoločenských vied. 

Časopis umožňuje publikovanie vedeckých prác vysokoškolských pedagógov 

a vedeckých pracovníkov, zároveň dáva príležitosť pre publikovanie príspevkov doktorandov 

a odborných pracovníkov z aplikačnej praxe.   

Podpora medzinárodnej spolupráce a výmena informácií v našej technologickej, 

postmodernej dobe vytvára priestor pre publikovanie v prednostne etablovaných, 
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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. PUBLIKA ČNÁ ČINNOSŤ – VÝBER   

 

Výber publikácií  učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 

2017 (spracované za rok 2017 dňa 29. 3. 2018) tvorí Prílohu č. 1 správy. 

Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2017 vysokoškolskí učitelia 

a doktorandi v dennej forme štúdia fakulty publikovali 13 vedeckých monografií vydaných 

v zahraničných vydavateľstvách, dve vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách, 14 štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách  a 16 kapitol vo vedeckých 

monografiách vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách.    

Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých 

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

2017 pedagógovia fakulty publikovali päť  vedeckých prác uverejnených v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a dve odborné práce 

publikované  domácom karentovanom časopise.  Významný je aj podiel publikovaných 

vedeckých prác pedagógov, výskumných pracovníkov a denných doktorandov fakulty  

v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch (spolu 98  vedeckých prác) ako aj vo 

vedeckých  zborníkoch uverejnených v zahraničných vydavateľstvách (spolu 48 príspevkov). 

 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov,  výskumných pracovníkov  a 

doktorandov  fakulty za rok 2017 (spracované za rok 2017 dňa 29. 3. 2018) 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 popredné miesto medzi právnickými fakultami na Slovensku. 
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Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2017 patrili 

najmä prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. JUDr. Soňa 

Košičiarová, PhD., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doc. 

JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., doc. JUDr. Eva 

Szabová, PhD., doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. a doc. JUDr. Darina Mašľanyová, 

CSc.  

 Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných  pracovníkov a 

doktorandov fakulty za rok 2017 spolu so zoznamom najvýznamnejších ohlasov evidovaných 

v databázach WoS a SCOPUS (údaje k 30. 7. 2018) tvorí prílohu č. 2 správy. 
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Citácie a ohlasy na publikované práce

 
 

Uvedený graf znázorňuje vývoj počtu citácií v rokoch 2012 - 2017. Napriek zmene 

právnej úpravy evidencie citácií a ohlasov od januára 2013 sa vývoj počtu citácií výrazne 

nezmenil a je relatívne stabilný.   

 

 

10. OCENENIA  

 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
V máji 2017 udelil prof. Dianiškovi rektor Trnavskej univerzity v Trnave ocenenie univerzity 
„Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom 
Trnavskej univerzity v Trnave“. 
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prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc. 
V októbri 2017 rektor Trnavskej univerzity udelil prof. Mosnému  ocenenie „Jubilejná 
medaila Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave“. 

 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
V októbri 2017 rektor Trnavskej univerzity udelil doc. Laclavíkovej  ocenenie „Jubilejná 
medaila Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave“. 

 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.  
V októbri 2017 rektor Trnavskej univerzity udelil JUDr. Nevolnej ocenenie „Jubilejná 
medaila Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave“. 

 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
V roku 2017 udelil rektor Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode doc. Olšovskej, 
dekanke fakulty  „čestné uznanie“ - „Honorary Certificate of SU „UzhNU“ Rector“ – v rámci 
vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov s Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode . 

 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Od apríla 2017 je doc. Jurčová členkou medzinárodnej organizácie MICHR – Mediterranea 
International Center for Human Rights Research. 
  

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách a komisiách: 
 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  
Od júna 2017 je doc. Laclavíková členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 
Bratislava. 
 

Od októbra 2017 bola doc. Laclavíková predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za 
členku výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Od októbra 2017 bola doc. Novotná predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 
výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 

 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.  
Od októbra 2017 bola doc. Szabová predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 
výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 
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Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Od júla 2017 bola doc. Olšovská menovaná do redakčnej rady časopisu Právnické listy, 
vydavateľ Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR 
(ISSN 2533-736X). 

 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Od júla 2017 bola doc. Švecová menovaná do redakčnej rady časopisu Právnické listy, 
vydavateľ Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR 
(ISSN 2533-736X). 

 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
Od augusta 2017 sa Th.Lic. Moravčíková stala členkou medzinárodnej redakčnej rady 
vedeckého on-line časopisu  - Žurnal „Archont“ (Arkhont), zaregistrovaný v systéme 
eLIBRARY.ru  pod ISSN  2587-9464. 

 
Vyžiadané prednášky v zahraničí: 
 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

Doc. Káčer uskutočnil  na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci dňa 6. 10. 
2017 vyžiadanú prednášku pre doktorandov na tému „Úvod do právnej metodológie“  a dňa 
13. 10. 2017 vyžiadanú prednášku pre študentov magisterského štúdia na tému „Filozofické 
koncepcie demokracie“. Dekanka Právnickej fakulty UP Olomouc zaslala doc. Káčerovi 
osobné poďakovanie za prednesenie mimoriadnych prednášok.  

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.  
Doc. Lantajová uskutočnila 11. 11. 2017 na Užhorodskej národnej univerzite, Právnickej 
fakulte vyžiadanú prednášku na tému: „International Legal Regulation of the Institute of 
Succession“. 

 

Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 

ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
V roku 2017 bola ThLic. Moravčíková členkou organizačného alebo vedeckého výboru 
nasledujúcich zahraničných medzinárodných konferencií: 

 

Užhorod, Ukrajina, 20. - 22. 4.. 2017, IX. medzinárodná vedecká konferencia „Zakarpatski 
pravovi čitania“, organizátor Ministerstvo osviti a nauky Ukrajina, Užgorodský nacionaľnyj 
universitet, Institut zakonodarstva Verchovnoj rady Ukrajiny, Segedskij universitet, Trnavská 
univerzita, Universita Danubis, Liga studetnov asociacii pravnikov Ukrajiny a Európska 
asociácia studentov prava – ELSA Užhorod, členka organizačného výboru konferencie za 
fakultu. 

Jalta, Rusko, 17. – 21. 5. 2017, medzinárodné fórum XXXII Kharax forum na tému:  
„Political Space and Social Time“, organizátor V.I. Vernadsky Crimean Federal Univesity, 
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Kuban State University, the Bulgarian Eurasian research centre a Faculty of Law Trnava 
University, členka medzinárodného  vedeckého a programového výboru konferencie za 
fakultu. 

Krasnodar, Rusko, 20. – 22. 10. 2017, medzinárodná vedecká konferencia  „Filosofia religii 
i teologija v duchovnom prostranstve sovremennovo universiteta“, organizátor  Kubanskij 
gosudarstvennych universitet v Krasnodare, Russia, aktívna účasť, členka medzinárodného 
programového výboru konferencie za fakultu. 

Jalta, Rusko, 8. – 12. 11. 2017, medzinárodné fórum XXXIII Kharax forum na tému:  
„Political Space and Social Time : dialogue of epochs and values of generations“, organizátor 
V.I. Vernadsky Crimean Federal Univesity, Černomorskij informacijno-analytičeskij centr, 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, členka medzinárodného  vedeckého 
a programového výboru konferencie za fakultu. 

Orlov (Kirovská oblasť) Rusko, 30. 11. – 1. 12. 2017, medzinárodná vedecká konferencia na 
tému: „Obraz“ religii: religioznoe obrazovanie v mnogoobrazii religioznych kuľtur“, 
organizátor Orlovskij gosudarstvennyj universitet imeni Turgeneva, Orlov, Rusko, aktívna 
účasť a člnka medzinárodného organizačného výboru. 

 

Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.  

Na základe vyžiadanej spolupráce pôsobil JUDr. Dobrovodský od januára 2017 ako národný 
expert (National Correspondent) v medzinárodnom projekte Európskej komisie pod názvom 
„Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU“.  

 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Od januára 2017 bola doc. Olšovská zvolená Súdnou radou SR podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) 
Ústavy SR za členku Disciplinárneho senátu v pozícii „iná osoba ako sudca“, menovanie 
predsedníčkou Súdnej rady SR. 
 
V septembri 2017 sa doc. Olšovská stala členkou pracovnej skupiny pre súkromné právo v 
rámci Slovenskej advokátskej komory.  

 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
 S účinnosťou od 20. 9. 2017 bola prof. Košičiarová ministrom životného prostredia SR 
menovaná za členku Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo 
veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.  
 
 

11. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 

ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2017 
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 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 

2017 predstavuje  nasledovná tabuľka: 

 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty 

 
Doktorandské štúdium rok 2017 

Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia k 31.10. 
sledovaného roka 20 

Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia k 31.10. 
sledovaného roka 48 

Vykonané dizertačné skúšky  13 
Počet obhajob dizertačných prác 21 

 
Publikačná činnosť pedagógov a interných doktorandov 

 

rok 2017 
(k 29. 3.2018) 

vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 13 
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 2 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v zahraničných vydavateľstvách 

1 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v domácich vydavateľstvách 

13 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách 10 
kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách 6 
vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách 2 
vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách 2 
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich vydavateľstvách 1 
skriptá a učebné texty 5 
odborné knižné práce v zahraničných a domácich vydavateľstvách 4 
kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) 5 
zostavovateľské práce (knižné) 14 

spolu knižné publikácie: 78 

vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch 
registrovaných v databázach WOS, SCOPUS 

5 

vedecké práce v zahraničných časopisoch 35 
vedecké práce v domácich časopisoch 63 
vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 20 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 13 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

4 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

7 
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recenzie v časopisoch a zborníkoch 16 
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 12 
publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách 

10 

publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách 

144 

zverejnené na internete a rôzne nezaradené 84 
 

Citácie a iné ohlasy na publikované práce  
 

1231 
(k 30. 7. 2018) 

 
Odborné podujatia a prezentácie 

 
rok 2017 

Konferencie 20 
Odborné semináre, workshopy, diskusné fóra a iné 27 
Odborné prednášky 18 
Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 
a v zahraničí (prihlásený referát) 190 

 
Riešené projekty 

 
rok 2017 

Projekty APVV 5 
Projekty VEGA 9 
Iné domáce 1 
Fakultné – inštitucionálne 21 
Spolu riešené projekty:  36 

 Celková suma dotácie v roku 2017 pridelená na riešenie projektov 
fakulty v € 
 

215.426,10 

 

Napriek negatívnym trendom vo financovaní vedy a školstva si fakulta udržuje stály 

medziročný rast záujmu o doktorandské štúdium, ako aj rast záujmu mladých absolventov 

o akademickú kariéru univerzitného učiteľa. 

Fakulta sa od začiatku svojej existencie profiluje ako vedeckovýskumná súčasť 

univerzity, čoho dôkazom je aj každoročná široká aktívna účasť vedecko-pedagogických 

zamestnancov fakulty a doktorandov v riešiteľských kolektívoch rôznych vedeckých  

projektov. 

V porovnaní s uplynulými rokmi si fakulta zachováva trend vysokého počtu 

prezentácií vysokoškolských učiteľov na vedeckých a odborných podujatiach 

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

účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 

2017 nie sú dnes ešte definitívne. V dôsledku každoročného časového posunu v edičnej 
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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 2018.  

 

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. Hlavným poslaním knižnice fakulty je informačná podpora 

vedeckej a pedagogickej činnosti na fakulte. 

 

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.  

Vo fonde knižnice fakulty je ku dňu 31. 12. 2017 evidovaných 18 350 knižničných jednotiek. 

Prírastok za rok 2017 je 984 knižničných jednotiek, z tohto počtu je 471 záverečných a 

kvalifikačných prác. 

 

1.2  Periodiká 

V roku 2017 knižnica fakulty odoberala 58 titulov periodík, z toho 35 zahraničných. 

Zoznam všetkých periodík, dochádzajúcich do knižnice fakulty je dostupný prostredníctvom 

internetovej stránky fakulty.  

 

1.3 Databázy – elektronické informačné zdroje (EIZ) 

Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, 

rozširujú prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 
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V kategórii elektronických informačných zdrojov majú záujemcovia o tieto služby 

k dispozícii databázu Aspi a plnotextovú databázu periodík Oxford Journals Law, ktorá 

ponúka prístup k 38 titulom právnických periodík vydavateľstva Oxford University Press. 

 

1.4   Akvizícia a jej financovanie 

Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi 

boli granty a vedecké projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty. 

Prírastok akvizície kníh bol tvorený nákupom 414 knižničných jednotiek a darmi 570 

k.j., z ktorých bolo 471 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. 

Ostatné boli knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty (99 titulov). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 

knižničného fondu poukázalo 18 462,10 € (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom období 

podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 331 titulov 

najmä od renomovaných zahraničných vydavateľov. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu  

zakúpených ďalších 83 titulov, prevažne učebnicovej literatúry. Celková suma za všetky 

informačné zdroje (knihy, periodiká, elektronické inf. zdroje) vynaložená fakultou v roku 

2017 bola 25 409, 94 €. 

Z knižničného fondu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity je každoročne 

poskytnutá fakultám univerzity dotácia na nákup knižných titulov, ktoré zostávajú k dispozícii 

na absenčné požičiavanie v Univerzitnej knižnici TU. V roku 2017 táto čiastka pre fakultu 

predstavovala 3850 €, z čoho boli zakúpené publikácie z oblasti práva a právnych vied pre 

študentov a učiteľov univerzity. 

 

 

 1.5  Spracovanie knižničného fondu 

Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica fakulty celouniverzitný 

knižnično–informačný systém DaWinci. V roku 2017 sme do súborného katalógu Trnavskej 

univerzity prispeli 984 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 471 záverečných 

a kvalifikačných prác. 

Produkt spracovania dokumentov, on-line katalóg knižnice je dostupný z webovej 

stránky fakulty, resp. zo stránky univerzity. 
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2. Služby čitateľom 

 

Základným zmyslom knihovníckej práce sú služby čitateľom, t. j. uspokojenie ich 

informačných potrieb. Primárnou službou knižnice fakulty je prezenčné vypožičiavanie 

dokumentov, konzultačné a informačné služby, informačná výchova používateľov. 

Štruktúra používateľov knižnice fakulty sa oproti minulému roku nezmenila, knižnica 

poskytuje svoje služby v prvom rade interným používateľom, študentom, doktorandom, 

výskumným pracovníkom a pedagógom fakulty.  

Externí používatelia sú uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných fakúlt 

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

používateľov registrujeme stály záujem o služby knižnice. 

Počas kalendárneho roka 2017 knižnica fakulty registrovala viac ako 4000 návštev. 

Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v uplynulom roku počet 10 606. 

 K základným službám knižnice fakulty patrí aj medziknižničná výpožičná služba 

(MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 
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Príloha č. 1: 
Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za  rok 2017 
(k 29. 3. 2018):  
 
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie:   
Počet záznamov: 45 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (13) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (1) 
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (13) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (6) 
 
 
Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch:  
Počet záznamov: 2 
 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (2) 
 
Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach 
WoS alebo Scopus  
Počet záznamov: 5 
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (5) 
 
Ostatné publikácie:  
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (35) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (63) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (20) 
 
 
Menný zoznam publikácií: 

 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 13 
 
AAA001 Agentúrne zamestnávanie v kontexte ochrany zamestnanca a zachovania flexibility trhu 
práce / Jakub Vojtko. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 157 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-214-1 
 
AAA002 Cezhraničná spolupráca a dočasné vysielanie zamestnancov / Helena Barancová (73%), 
Martin Štefko, Jozef Greguš (13%); [recenzenti: Ján Matlák, Mária Rybárová]. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2017. - 159 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-222-6 
 
AAA003 Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave / Miriam Laclavíková 
(50%), Adriana Švecová (50%); [recenzenti: Miroslav Lysý, Peter Mosný, Marek Šmid, Henrieta 
Žažová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 158 s. - (Teoretik) . - ISBN 978-80-7502-273-8 
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AAA004 Internet a trestné činy extrémizmu / Ivan Smieško; [recenze: Eduard Burda, Jaroslav 
Klátik]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 246 s. - (Slovenské 
monografie). -  ISBN 978-80-7380-691-0 
 
AAA005 Materská a rodičovská dovolenka / Miloš Lacko; [recenzenti: Andrea Olšovská, Ján Matlák, 
Martin Štefko]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 160 s. - (Teoretik) . - ISBN 978-80-7502-191-5 
 
AAA006 Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch / Helena Barancová; [recenzenti: Ján 
Matlák, Mária Rybárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 191 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-
253-0 
 
AAA007 Poškodený v predsúdnom konaní / Kristína Jurišová; [recenzenti: Adrián Jalč, Eva 
Szabová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 128 s. - (Litera scripta manet). - ISBN 978-80-7502-244-8 
 
AAA008 Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike / Michal Maslen; [recenzenti: 
Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 112 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-
7502-193-9 
 
AAA009 Princípy nadnárodného civilného procesu a ich pendanty v slovenskom civilnom práve 
procesnom / Jozef Zámožík (34%), Peter Mészáros (33%), Jozef Štefanko (33%); [recenze: Alexander 
J. Bělohlávek, Radka Zahradníková]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2017. - 110 s. - (Slovenské monografie). - ISBN 978-80-7380-643-9 
 
AAA010 Princípy správneho trestania / Soňa Košičiarová; [recenze: Jozef Čentéš, Ida Hanzelová]. - 
[1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 357 s. - (Slovenské monografie).  
-  ISBN 978-80-7380-696-5 
 
AAA011 Teoreticko-aplikačné implikácie cezhraničného vysielania / Viktor Križan (34%), Miloš 
Lacko (35%), Jakub Vojtko (31%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Bulla]. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2017. - 121 s. - (Teoretik) . - ISBN 978-80-7502-242-4 
 
AAA012 Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie : vedecká monografia / Michal 
Maslen; [recenzenti: Peter Škultéty, Mária Srebalová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 248 s. - 
(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-198-4 
 
AAA013 Zákon o spotrebiteľskom a rozhodcovskom konaní : komentár / Marek Maslák; [recenzenti: 
Kristián Csach, Alexander Škrinár]. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 494 s. - (Komentáre) 
. - ISBN 978-80-7552-898-8 
 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
 
AAB001 Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi / Andrea Olšovská(10%), Jozef Toman, 
Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla(21%) ; [recenzenti: Miloš Lacko, Jana Žuľová, 
Marcel Dolobáč]. - [2. aktualizov. vyd.]. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2017. 
- 301 s. -  ISBN 978-80-89149-54-4  
 
AAB002 Vývojové tendencie princípov civilného procesu po rekodifikácii civilného práva 
procesného = Development trends of principles of civil process after the recodification of civil 
procedural law / Petra Lukáčiková, Jozef Zámožík (15%); recenzenti: Andrea Olšovská, Katarína 
Gešková. - [1. vyd.]. - Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. - 133 s. - 
ISBN 978-80-224-1568-2 
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Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
 
ABA001 Procesné uplatňovanie exceptio spolii v období stredoveku : 4. kapitola / Vojtech Vladár. 
In: Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - 
ISBN 978-80-7502-125-0. - S. 65-99, [3,44 AH]. 
 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 13 
 
ABB001 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy : desiata časť : §229-250a / Helena Barancová. 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 1269-1334. 
 
ABB002 Náhrada škody : ôsma časť : §177-222 / Helena Barancová (79%), Miloš Lacko (21%). 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 1183-1254. 
 
ABB003 Ochrana práce : šiesta časť : §146-150 / Viktor Križan. 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 1059-1104, [4,10 AH]. 
 
ABB004 Opravné prostriedky : § 59-86 / Katarína Gešková (92%), Marek Števček, Alexandra 
Kotrecová. 
In: Civilný mimosporový poriadok : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-
80-89603-54-1. - S. 212-282. 
 
ABB005 Pracovný čas a doba odpočinku : tretia časť : §85-117 / Helena Barancová (95%), Miroslav 
Mačuha. 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 757-873. 
 
ABB006 Pracovný pomer : druhá časť : §41-84 / Helena Barancová (56%), Andrea Olšovská (16%), 
Miloš Lacko (1%), Soňa Mesiarkinová, Mária Rybárová, Jakub Vojtko (16%). 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 403-756.  
 
ABB007 Prekážky v práci : piata časť : §136-145 / Helena Barancová (84%), Miloš Lacko (16%). 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 1013-1058, [3,84 AH]. 
 
ABB008 Sociálna politika zamestnávateľa : siedma časť : §151-176 / Helena Barancová (80%), 
Miloš Lacko (15%), Miroslav Mačuha. 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 1105-1181.  
 
ABB009 Všeobecné ustanovenia : prvá časť : §1-40 / Helena Barancová (92%), Miloš Lacko (2%), 
Jakub Vojtko (6%). 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 93-401.  
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ABB010 Všeobecné ustanovenia : § 56-67 / Kristián Csach (41%),Miriam Galandová, Žofia 
Šuleková. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 1 až 260). Zväzok 1. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [1.zv.]. - S. 368-497. 
 
ABB011 Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých : § 370-391 / Katarína Gešková. 
In: Civilný mimosporový poriadok : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-
80-89603-54-1. - S. 1007-1062, [6,38 AH]. 
 
ABB012 Základné zásady : čl. 1-11 / Helena Barancová. 
In: Zákonník práce : komentár. - [1. vyd.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2017. - ISBN 978-80-89603-53-4. 
- S. 1-92. 
 
ABB013 Zmluva o dielo : § 536-565 / Alexander Škrinár. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 261 až 775). Zväzok 2. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [2.zv.]. - S. 846-960. 
 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 10 
 
ABC001 Dohody medzi spoločníkmi (akcionárske dohody) : kapitola 1 / Kristián Csach (50%), 
Bohumil Havel. 
In: Akcionářské dohody. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. - ISBN 978-80-7552-784-4. - S. 
3-47. 
 
ABC002 Forests as objects of protection in Slovakia : chapter 14 / Michal Maslen. 
In: Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and 
Slovakia. - 1st ed. - Brno: Masaryk University. - ISBN 978-80-210-8815-3. - P. 235-256. 
 
ABC003 Identita Evropy - základy a východiska : [kapitola 1] / Jan Hurdík, Marek Maslák (38%). 
In: Evropské soukromé právo v čase a prostoru : 1. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. - 
1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8648-7. - S. 13-51. 
 
ABC004 Remedia spolii v novom českom občianskom zákonníku? : 10. kapitola / Vojtech Vladár. 
In: Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - 
ISBN 978-80-7502-125-0. - S. 205-232. 
 
ABC005 Riešenie problematiky ochrany klímy v Európe prostriedkami medzinárodného práva a 
práva Európskej únie / Juraj Jankuv. 
In: Európa v ohrození : (sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore). - 1. vyd. - 
Brno: Tribun EU, 2017. - ISBN 978-80-263-1313-7. - S. 73-100. 
 
ABC006 Right of appeal in criminal matters : [kapitola 8] / Ivan Šimovček. 
In: Principles of modern criminal procedure. - [1 st ed.]. - Budapest: Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 
978-963-295-689-3. - P. 176-197. 
 
ABC007 Right to a fair trial : [kapitola 2] / Ivan Šimovček. 
In: Principles of modern criminal procedure. - [1 st ed.]. - Budapest: Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 
978-963-295-689-3. - P. 41-61. 
 
ABC008 Soudní přezkum ve věcech správního trestání : 5. část. Právní úprava v České republice. 
Právní úprava ve Slovenské republice. Právní úprava v Polské republice / Filip Dienstbier, Soňa 
Košičiarová (52%), Lucia Madleňáková. 
In: Správní trestání. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 978-80-7502-250-9. - S. 206-237. 
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ABC009 Systémové otázky Evropského soukromého práva : [kapitola 5] / Marek Maslák. 
In: Evropské soukromé právo v čase a prostoru : 1. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. - 
1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-210-8648-7. - S. 143-162, [1AH]. 
 
ABC010 Use of psychological examinations of employees and job applicants in personnel 
management / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. 
In: Issues of human resource management. - 1st ed. - Rijeka: InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3227-
1. - P. 23-41, [1,66AH]. 
 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 6 
 
ABD001 Konanie podnikateľa : § 13-16 / Kristián Csach. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 1 až 260). Zväzok 1. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [1.zv.]. - S. 141-197. 
 
ABD002 Likvidácia spoločnosti : § 70-75a / Kristián Csach (50%),Miriam Galandová. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 1 až 260). Zväzok 1. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [1.zv.]. - S. 624-667. 
 
ABD003 Obchodné meno : § 8-12 / Kristián Csach. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 1 až 260). Zväzok 1. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [1.zv.]. - S. 100-141. 
 
ABD004 Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode : § 729-755 / 
Kristián Csach. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 261 až 775). Zväzok 2. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [2.zv.]. - S. 1241-1280. 
 
ABD005 Podnikanie zahraničných osôb : § 21-26 / Kristián Csach. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 1 až 260). Zväzok 1. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [1.zv.]. - S. 212-247. 
 
ABD006 Zmluva o predaji podniku : § 476-488 / Kristián Csach. 
In: Obchodný zákonník : veľký komentár : (§ 261 až 775). Zväzok 2. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-573-6 [2.zv.]. - S. 684-739. 
 
 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
Počet záznamov: 5 
 
ADM001 Defection from Communion with the Catholic Church by a Formal Act = Odpadnutie od 
spoločenstva s Katolíckou cirkvou formálnym úkonom / Vladar, V. (Vladar, Vojtech). 
In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, 
Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy. - ISSN 1212-8570. - Vol. 19, iss. 2 (2017), p. 125-150. - WOS. 
- SCOPUS.  WOS 
 
ADM002 On evictio in libertatem = Zur evictio in libertatem / Klenova, Veronika. 
In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = The legal history review. - ISSN 0040-7585. - Vol. 85, iss. 3-
4 (2017), p. 434-473. - WOS.  
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WOS 
 
ADM003 Roman-canon reflections of the institution of betrothal in Hungarian, Czechoslovak and 
Slovak law = Rímsko-kánonické reflexie inštitútu zasnúbenia v uhorskom, československom a 
slovenskom práve / Laclavikova, M. (Laclavikova, Miriam) (50%), Vladar, V. (Vladar, Vojtech) 
(50%). 
In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, 
Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy. - ISSN 1212-8570. - Vol. 19, iss. 4 (2017), p. 185-218. - WOS. 
- SCOPUS.  
WOS 
 
ADM004 The admissibility of arbitration proceedings in labour law disputes in Slovak Republic / 
Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. 
In: E-Journal of International and Comparative Labour Studies = elektronický zdroj. - ISSN 2280-
4056. - online; Vol. 6, no. 3 (2017), p. 112-123. - WOS.  
WOS 
 
ADM005 The question of secular state, recognition of religious subjects and their economical 
support / Moravcikova, M.. 
In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta = Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy 
and conflict studies : Filosofija i konfliktologija. - ISSN 2542-2278. - Vol. 33, iss. 3 (2017), p. 374-
380. - WOS.  
WOS 
 
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 2 
 
BDD001 19 International scientific conference from the cycle "Culture of Central Europe" on the 
theme "Representative system and parliamentarism in Central Europe in historical development" / 
Laclavikova, M (Laclavikova, Miriam) (50%); Siskovic, S (Siskovic, Stefan) (50%). 
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 65, iss. 1 (2017), p. 174-177. - CCC.  
CCC 
 
BDD002 20 International scientific conference from the cycle "Culture of Central Europea" on the 
topic "The role of aristocracy in Central Europe with particular emphasis on Upper Silesia" / 
Laclavikova, M (Laclavikova, Miriam) (50%); Siskovic, S (Siskovic, Stefan) (50%). 
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 65, iss. 1 (2017), p. 182-184. - CCC.  
CCC 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 35 
 
ADE001 Arizácia - negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939-1945) = The exclusion of 
ownership right in the legal order of wartime Slovak State (1939-1945) as the part of the solution of 
Jewish matter / Kristína Novanská Kručayová, Adriana Švecová (50%). 
In: Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - [Roč. neuved.], č. 46/2 (2017), s. 76-99. 
 
ADE002 Automatizované rozhodovanie a profilovanie v pracovnoprávnych vzťahoch podľa 
Všeobecného nariadenia o ochrane údajov = Automated decision-making and profiling in 
employment relationships under general data protection regulation / Jakub Vojtko. 
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal. - ISSN 1210-9126. - Roč. 25, 
č. 2 (2017), s. 255-274. 
 
ADE003 Ban on competition in limited liability company (Slovakia) / Mészáros P.. 
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In: Pravo i suspiľstvo = Law and society : mižnarodnyj žurnal : international journal. - ISSN 2410-
4787. - [Roč. neuved.], no 5 (2017), s. 89-96. 
 
ADE004 Between public and private responsibility: The case of inter-state transport of radioactive 
waste / Jakub Handrlica, Marianna Novotná (50%). 
In: Advances in law studies : scientific and theoretical journal. - ISSN 2409-5087. - Vol. 5, iss. 3 (25), 
(2017), p. 306-311. 
 
ADE005 Crime and punishment in pre-Hispanic Nahua city-states Tenochtitlan and Texcoco / 
Peter Vyšný. 
In: Ethnologia actualis : the journal of ethnographical research. - ISSN 1339-7877. - online; Vol. 17, 
No. 1 (2017), p. 39-59. 
 
ADE006 Das Familienfideikommiss in der ungarischen Rechtsordnung und seine Auflösung in der 
ersten Tschechoslowakischen Republik zwischen zwei Weltkriegen = Feel tail in the Hungarian 
legal order and its abolition in the first Czechoslovak Republic in the interwar period / Adriana 
Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%). 
In: Czasopismo prawno-historyczne. - ISSN 0070-2471. - Tom 69, zesz. 1 (2017), s. 131-146. 
 
ADE007 De concordia inter Codices - aktuálne zmeny v kódexovom kánonickom práve = De 
concordia inter Codices - current changes to Codex canon law / Vojtech Vladár. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 12, no. 3 (2017), s. 49-71. 
 
ADE008 Historické paralely a perspektíva rozvoja pracovného súdnictva = Historical parallels and 
prospects of the development of employment judiciary / Andrea Olšovská(34%), Miriam 
Laclavíková(33%), Marek Švec. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 9-29. 
 
ADE009 How facts become norms : (Part 2) / Marek Káčer. 
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 7, iss. 1 
(2017), p. 1-11. 
 
ADE010 International and supranational aspects of nuclear liability  / Marianna Novotná (50%), 
Peter Varga (50%). 
In: Law review [elektronický zdroj] = Teisės apžvalga. - ISSN 2029-4239. - online; No. 1 (15), 
(2017), p. 38-60. 
 
ADE011 Komparácia transpozície Smernice 2003/4/ES vo vybraných členských štátoch EÚ = 
Comparison of the transposition of 2003/4/EC Directive in selected member states of the EU / Denis 
Bede. 
In: České právo životního prostředí. - ISSN 1213-5542. - Roč. 17, č. 2 (44) (2017), s. 77-92. 
 
ADE012 Kriminologický profil odsúdeného na alternatívne tresty v okrese Trnava = Das 
kriminologische Profil eines für alternative Strafen Verurteilten im Bezirk Trnava / Lucia Šimunová 
(50%), Ivan Smieško (50%). 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 16, 
č. 4 (2017), s. 88-94 + s. 104. 
 
ADE013 Migračná kríza a možnosti prevencie trestných činov extrémizmu / Miloš Deset. 
In: Všehrd [elektronický zdroj] : časopis českých právníků. - ISSN 1801-3678. - online; [Roč. 
neuved.], (2017-03-06), [4 s.]. 
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ADE014 Minority shareholders rights protection in limited liability company (Slovakia) / Mészáros 
P.. 
In: Pravo i suspiľstvo = Law and society : mižnarodnyj žurnal : international journal. - ISSN 2410-
4787. - [Roč. neuved.], vypusk 3 (2016), s. 83-87. 
 
ADE015 Náhradné materstvo a materská dovolenka = Surrogacy and maternity leave / Jozef 
Greguš. 
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal. - ISSN 1210-9126. - Roč. 25, 
č. 1 (2017), s. 163-177. 
 
ADE016 New technologies and the existing model of protection of motherhood and parenthood / 
Helena Barancová. 
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 7, iss. 4 
(2017), p. 231-242. 
 
ADE017 Niekoľko úvah k odmeňovaniu duchovných : 1. část / Viktor Križan. 
In: Všehrd [elektronický zdroj] : časopis českých právníků. - ISSN 1801-3678. - online; [Roč. 
neuved.], (2017,10.10.), [4 s.]. 
 
ADE018 Niekoľko úvah k odmeňovaniu duchovných : 2. část / Viktor Križan. 
In: Všehrd [elektronický zdroj] : časopis českých právníků. - ISSN 1801-3678. - online; [Roč. 
neuved.], (2017, 03.12.), [5 s.]. 
 
ADE019 Odraz sociálneho prístupu pravidla eggshell skull v deliktnom práve európskeho soft law = 
The reflection of social approach of the eggshell skull rule in tort law of the European soft law / 
Marianna Novotná (50%), Jozef Štefanko (50%). 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 61-73. 
 
ADE020 Policajná provokácia / Miloš Deset. 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 16, 
č. 5 (2017), s. 118-122. 
 
ADE021 Politika: vôľa k moci či vôľa k spoločnému dobru? = Politics: will to power or will to 
common good? / Marek Káčer. 
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal. - ISSN 1210-9126. - Roč. 25, 
č. 3 (2017), s. 391-402. 
 
ADE022 Postavenie účastníkov dočasného vyslania v novej úprave Slovenskej republiky = Status of 
participants of the temporary posting according to the new legislation of the Slovac Republic / 
Viktor Križan. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 12, no. 2 (2017), s. 60-75. 
 
ADE023 Potrebuje Slovenská republika zákon o zospovednosti za správne delikty? = In the act on 
responsibility for administrative delicts necessary in the Slovak Republic? / Soňa Košičiarová. 
In: Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. - ISSN 0139-6005. - 
Roč. 50, č. 7-8 (2017), s. 447-456. 
 
ADE024 Právo na splnenie a možnosti jeho obmedzenia = Right to performance / Monika Jurčová. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 156, č. 2 (2017), s. 
114-133 + s. 175. 
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ADE025 Princípy správneho trestania pri ukladaní úhrnnej pokuty za daňové delikty = The 
principles of administrative sanctioning by the imposing of an aggregated fine for tax delicts / 
Matúš Filo. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 84-97. 
 
ADE026 Rakúsko-uhorské vyrovnanie a jeho ústavné zakotvenie v zákonnom článku 12/1867 = The 
Austro-Hungarian compromise and its constitutional regulation by the law no. 12/1867 / Miriam 
Laclavíková (70%), Adriana Švecová (30%). 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 156, č. 12 (2017), 
s. 1153-1171 + s. 1178. 
 
ADE027 Rozhodovanie o zákaze vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín podľa práva Európskej 
únie a Slovenskej republiky = Decision making on ban of entry of third country nationals according 
to European and Slovak law / Nataša Just Hrnčárová. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 282-292. 
 
ADE028 Sledovanie osôb a vecí v slovenskom trestnom práve procesnom / Miloš Deset. 
In: Všehrd [elektronický zdroj] : časopis českých právníků. - ISSN 1801-3678. - online; [Roč. 
neuved.], (2017,3.10.), [4 s.]. 
 
ADE029 Sociálna náuka Katolíckej cirkvi ako inšpirácia pre právnu úpravu pracovného času = 
Social doctrine of the Catholic Church as an inspiration for legislation of working time / Viktor 
Križan. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 199-212. 
 
ADE030 Súdne rozhodnutia a oznamovanie protispoločenskej činnosti = The judicial decisions and 
announcement of anti-social activities / Andrea Olšovská. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 12, no. 3 (2017), s. 32-48. 
 
ADE031 Transport of radioactive waste: Liability issues revisited = Transport de de deşeuri 
radioactive: probleme de răspundere revizate / Handrlica Jakub, Novotná Marianna (50%). 
In: Revista Moldoveneasca de Drept International si Relatii Internationale = Moldavian Journal of 
International Law and International Relations. - ISSN 2345-1963. - online; Vol. 12, nr. 2 (2017), p. 
219-228. 
 
ADE032 Úrazové poistenie zamestnávateľa v SR = Injury insurance of the employer in the Slovak 
Republic / Miloš Lacko. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 31-60. 
 
ADE033 Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na postihovanie správnych daňových 
deliktov = The impact of the case law of the European Court of Human Rights on the punishment 
of administrative tax offenses / Ľubica Masárová. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 98-107. 
 
ADE034 Výlučné vlastníctvo vody štátom a zákaz vývozu vody cez hranice štátu, prekážky voľného 
pohybu tovarov na území Európskej únie? = Exclusive property of waters by the state and the 
prohibition of its export through state boundaries, is it an obstacle to the freedom of movement of 
goods in the territory of the European Union? / Michal Maslen. 
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In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 246-263. 
 
ADE035 Zásady ukladania sankcií za správne delikty = The principles of imposing sanctions for 
administrative offenses / Soňa Košičiarová. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 49-65. 
 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 63 
 
ADF001 "Ne bis in idem" principle, double jeopardy guarantee and their application in the fields of 
punishment and sanctioning: differences, merits and demerits / Ľubica Masárová (50%), Michal 
Maslen (50%). 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 3 (2017), s. 60-81. 
 
ADF002 Aarhuský dohovor ako medzinárodný nástroj ochrany procesných environmentálnych 
práv a jeho premietnutie do slovenského právneho poriadku / Denis Bede. 
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 
1339-4401. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 21-34. 
 
ADF003 Ako ponúknuť jednu prácu piatim zamestnancom / Marek Káčer (50%), Andrea Olšovská 
(50%). 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 4 (2017), s. 154-157, [0,50AH]. 
 
ADF004 Alternative sanctions in the Spanish criminal law / Gustáv Dianiška (34%), Tomáš Strémy, 
Ondrej Laciak. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 2 (2017), s. 38-49. 
 
ADF005 Alternatívne tresty a ich účinky v aplikačnej praxi (z pohľadu odsúdených) = Alternative 
penalties and their effects in application practice (from the point of view of convicted persons) / 
Viliam Hečko. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 1 (2017), s. 77-
86. 
 
ADF006 Comparative law making: a case study in Slovak company law / Csach, K.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Vol. 100, special 
issue (2017), p. 78-87. 
 
ADF007 Comparison of applying the skip navigation links in the context of the websites’ 
accessibility of central public administration bodies in the Bratislava Region between the years 2014 
and 2017 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 3 (2017), s. 134-155. 
 
ADF008 Comparison of applying the skip navigation links in the context of the websites’ 
accessibility of central state administration bodies in the Slovak Republic between the years 2014 
and 2017 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 1 (2017), s. 142-189. 
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ADF009 Comparison of applying the skip navigation links in the context of the websites’ 
accessibility of self-governing regions bodies in the Slovak Republic between the years 2014 and 
2017 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 2 (2017), s. 173-192. 
 
ADF010 Employment protection according to the European Union law and international labour 
law / Daniela Hlobíková. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 3 (2017), s. 114-133. 
 
ADF011 Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva = Wording of the 
relief sought in civil actions for determining that the property is a part of a decedent's estate / Marek 
Maslák. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 23, č. 12 (2017), s. 24-32. 
 
ADF012 K fenoménu kodifikácie súkromného práva = On the phenomenon of codification of 
private law / Štefanko, J.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 100, č. 1 
(2017), s.16-37. 
 
ADF013 Kľúčové momenty vývoja, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie 
medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies = Key Moments of 
development, present shape and institutionals Support of international legal regime of outer space 
and celestial bodies / Juraj Jankuv. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 2 (2017), s. 50-84. 
 
ADF014 Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? = 
Collective actions in consumer cases - terra incognita in The Slovak Republic? The nature if the 
required claims, effects of decision, funding of collective actions, reimbursement of legal costs and 
cross-border casses - Part 2. : povaha požadovaných nárokov, financovanie, náhrada trov konania, 
účinky rozhodnutia a cezhraničné uplatnenie kolektívnych práv. 2. časť / Maslák, M.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 100, č. 3 
(2017), s. 268-288. 
 
ADF015 Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? = 
Collective actions in consumer cases - terra incognita in The Slovak Republic? Collective actions 
and procedural requirements - Part 1. : kolektívne žaloby a podmienky konania. 1. časť / Maslák, M.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 100, č. 2 
(2017), s. 162-182. 
 
ADF016 Kúpne zmluvy uzatvárané on-line a kúpa digitálneho obsahu - úvahy o novej regulácii = 
Online purchase contracts and purchase of digital contents - reflections on a new regulation / 
Jurčová, M.(25%), Novotná, M.(25%), Adamová, Z.(25%), Dobrovodský, R.(25%). 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 100, č. 2 
(2017), s. 143-161.  
[Spoluautori: Jurčová, Monika ; Novotná, Marianna ; Adamová, Zuzana ; Dobrovodský, Róbert] 
 
ADF017 Materská dovolenka a materské = Maternity leave and maternity benefit / Miloš Lacko. 
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 
1339-4401. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 41-66. 
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ADF018 Miera nebezpečenstva ako kritérium prísnosti deliktnej zodpovednosti = Extent of risk as 
criterion of strictness of tort liability / Marianna Novotná. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 2 (2017), s. 85-107. 
 
ADF019 Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 5 (2017), s. 179-184. 
 
ADF020 Náhrada škody pri porušení zmluvnej povinnosti v občianskoprávnych a 
obchodnoprávnych vzťahoch a možnosti zlúčenia právnej úpravy = Compensation of damage after 
violation of contractual obligation in civil and commercial relations and possibilities of fusion of 
legal regulations / Marek Maslák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 4 (2017), s. 511-
520. 
 
ADF021 Námietka nedostatku právomoci súdu z dôvodu, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v 
rozhodcovskom konaní a tzv. "nútené rozhodcovské konania"  / Jozef Zámožík. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 5 (2017), s. 212-219. 
 
ADF022 Novelizácia Trestného zákona a Trestného poriadku so zreteľom na extrémizmus = 
Amendments of Criminal Code and Criminal Procedure with regard to extremism / Monika 
Škrovánková. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 5 (2017), s. 638-
648. 
 
ADF023 Nutná obrana v kontexte domáceho násilia = Necessary self-defence in the context of 
domestic violence / Monika Škrovánková. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 1 (2017), s. 47-
55. 
 
ADF024 O kumulácii dôvodov prípustnosti dovolania podľa civilného sporového poriadku / 
Katarína Gešková. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 4 (2017), s. 136-149. 
 
ADF025 O zaručených konverziách dokumentov / Marián Mészáros. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 10 (2017), s. 
1248-1260. 
 
ADF026 Obchodná spoločnosť v kríze / Kristián Csach. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 4 (2017), s. 166-175. 
 
ADF027 Odstúpenie a výpoveď vo vzťahu k pracovnoprávnym zmluvám a dohodám = Rescission of 
contract and termination by notice concerning labour law relations / Andrea Olšovská (50%), 
Marianna Novotná (50%). 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 4 (2017), s. 42-59. 
 
ADF028 Ochrana súkromného života zamestnancov a kontrola e-mailovej korešpondencie vo svetle 
rozsudku v právnej veci Bărbulescu = The protection of private life of the employees and checking 
of the e-mail correspondence in the light of the judgment in the Bărbulescu case / Helena 
Barancová. 
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In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 
1339-4401. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 5-20. 
 
ADF029 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu v kontexte medicínskej praxe = Circumstances 
excluding unlawfulness of an act in the context of medical practise / Monika Škrovánková. 
In: Magister officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 1, 
č. 1 (2017), s. 31-37. 
 
ADF030 Osobný bankrot : nová právna úprava / Róbert Dobrovodský. 
In: Sociálna prevencia. - ISSN 1336-9679. - Roč. 12, č. 2 (2017), s. 13-15, [6 stĺpcov]. 
 
ADF031 Ovplyvní trend "Back to Nature" legislatívu domácich pôrodov? / Ingrid Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 8, č. 12 (2017), s. 7-11. 
 
ADF032 Pluralita zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa - kto je partnerom v kolektívnych 
pracovnoprávnych vzťahoch? = The plurality of employees' representatives at the employer - who is 
the employee's partner in collective employment relations? / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. 
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 
1339-4401. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 55-68. 
 
ADF033 Podmienka petície a zákaz hazardu na území obce = Petition request and prohibition of 
hazard on the territory of a municipality / Juraj Šeliga. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 8-9 (2017), s. 
1053-1064. 
 
ADF034 Ponuková povinnosť zamestnávateľa a právna istota = Job-offering obligation of 
employer and legal cortainty / Andrea Olšovská. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 3 (2017), s. 42-59. 
 
ADF035 Poprvopovojnový vzrast maďarského antisemitizmu ako predpoklad prijatia prvého 
protižidovského zákona v Maďarsku i v Európe v 20. storočí = Rise of the Hungarian anti-Semitism 
during the interwar period as reason for the first anti-Semitic law adoption in both Hungary and 
Europe in the 20th century / Peter Mosný. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 2 (2017), s. 23-37. 
 
ADF036 Postavenie prezidenta v ústavnom systéme Slovenskej republiky vo fáze hľadania = 
Presidential status in the constitutional system of the Slovak Republic in the stage of a research / 
Jakub Neumann. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 12 (2017), s. 
1514-1529. 
 
ADF037 Postavenie žien v medzinárodnom práve - rodová rovnosť v mierových misiách 
Organizácie Spojených národov = Status of women in international law - gender equality in the 
United Nations peacekeeping / Kristián Blaškovič. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 1 (2017), s. 97-119. 
 
ADF038 Použitie nutnej obrany v prípadoch vybraných trestných činov extrémizmu = Use of 
necessary self-defence in cases of selected criminal offences of extremism / Ivan Smieško. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 1 (2017), s. 56-
64. 
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ADF039 Pracovné právo v digitálnej dobe a rozvoj kolaboratívnej ekonomiky = Labor law in digital 
time and development of collaborative economy / Helena Barancová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 10 (2017), s. 
1138-1154. 
 
ADF040 Právna úprava klinického skúšania liekov v slovenskej republike / Ingrid Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 8, č. 6 (2017), s. 2-7. 
 
ADF041 Právne aspekty domáckej práce a telepráca = Legal aspects of home office and teleworking 
/ Jozef Greguš. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 4 (2017), s. 471-
485. 
 
ADF042 Právne úskalia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku / Martin 
Bulla. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 2 (2017), s. 81-91. 
 
ADF043 Právní slušnost (ekvita) a soukromé právo = Equity and private law / Eliáš, K.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 100, č. 4 
(2017), s. 337-360. 
 
ADF044 Prípustnosť, resp. neprípustnosť sukcesívneho uloženia trestnej a administratívnej sankcie 
za totožný skutok = Admissibility or inadmissibility of successive imposition of criminal and 
administrative sanction for the identical act / Eva Szabová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 2 (2017), s. 203-
209. 
 
ADF045 Prostriedky nahradenia väzby a možnosti ich efektívnejšieho uplatňovania v praxi = 
Alternatives to detention and the possibility of their more effective application in practice / Eva 
Szabová. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 23, č. 5 (2017), s. 21-31. 
 
ADF046 Rozprava o smernici o právnej pomoci v trestnom konaní = Discussion about the directive 
on legal aid in criminal proceedings / Monika Škrovánková. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 23, č. 1-2 (2017), s. 26-33. 
 
ADF047 Sankcie a tzv. kvázisankčné opatrenia vo verejnej správe = Sanctions and so-called quasi-
sanction measures in public administration / Soňa Košičiarová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 10 (2017), s. 
1155-1163. 
 
ADF048 Súbeh výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovného pomeru zamestnanca - 
revolúcia na obzore? : (k nálezu Ústavného súdu ČR sp.zn. I. ÚS 190/15 z 13.9.2016) / Kristián 
Csach. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 1 (2017), s. 2-8. 
 
ADF049 Systém denných sadzieb pri peňažnom treste vo vybraných zahraničných právnych 
úpravách / Adrián Jalč (50%), Kristína Jurišová (50%). 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 4 (2017), s. 572-
583. 
 



 75 

ADF050 Ubytovanie vs. nájom, podnikateľ vs. nepodnikateľ / Monika Jurčová. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 3 (2017), s. 93-98. 
 
ADF051 Unfair commercial practices und unfair contract terms in the Slovak Republic and their 
reflection in the Slovak case law / Monika Jurčová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 1 (2017), s. 38-63. 
 
ADF052 Určenie začiatku a konca pracovného času zamestnávateľom / Marek Švec, Andrea 
Olšovská (50%). 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 8, č. 11 (2017), s. 14-17, [0,43 AH]. 
 
ADF053 Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty - nová právna úprava účinná od 1. 
januára 2017 = Interest on the excess VAT deduction - new legislation effective from 1 January 
2017 / Matúš Filo. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 23, č. 5 (2017), s. 10-20. 
 
ADF054 Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských 
veciach / Marek Maslák. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 3 (2017), s. 103-112. 
 
ADF055 Vintage je v móde: Odluka od stola a lože ako inšpirácia pre de lege ferenda rozvodú 
právnu úpravu v Slovenskej republike = Vintage is in: Separation from bed and board as a possible 
inspiration for de lege ferenda legal regulation of divorce in the Slovak Republic / Ingrid Lanczová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 11 (2017), s. 
1364-1372. 
 
ADF056 Vplyv postmoderny na úvahy o rozvoji diskurzu v rámci výučby = Influence of 
postmodernism on development of the discourse teaching / Štefan Siskovič(34%), Matúš Repka, 
Roman Gorelka. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 2 (2017), s. 108-125. 
 
ADF057 Vybrané trestno-procesné aspekty použitia agenta = Selected criminal procedural aspects 
of using of agent / Miloš Deset. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 6-7 (2017), s. 87-
822. 
 
ADF058 Výchovné opatrenia a ich význam v prevencii sociálnopatologických javov / Róbert 
Dobrovodský(70%), Eva Farkašová. 
In: Sociálna prevencia. - ISSN 1336-9679. - [Roč. 12], č. 1 (2017), s. 5-8; [7 stĺpcov]. 
 
ADF059 Vývoj, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu 
vzdušného priestoru = Development, present shape and institutional support of international legal 
regime of air space / Juraj Jankuv. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 4 (2017), s. 60-101. 
 
ADF060 Započítavanie času stráveného vo väzbe v zahraničí do výkonu trestu odňatia slobody = 
Crediting periods of remands to custody abroad towards prison sentences "A matter of applying a 1 
: 1 ratio"  : problematika uplatňovania pomeru 1 : 1 / Viliam Hečko. 
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In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 23, č. 9 (2017), s. 29-37. 
 
ADF061 Zmier v rozhodcovskom konaní = Settlement in arbitration / Jozef Zámožík. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - online; Roč. 5, č. 1 (2017), s. 120-141. 
 
ADF062 Zohľadnenie požiadavky zamestnávateľa na náboženskú, politickú a filozofickú neutralitu 
zamestnanca / Peter Varga. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 10 (2017), s. 
1237-1247. 
 
ADF063 Zrušenie zamestnávateľa - otázniky nad výpovedným dôvodom / Andrea Olšovská (50%), 
Mikuláš Füleky. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 
3, č. 6 (2017), s. 251-255. 
 
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 20 
 
AEC001 Cirkevná reforma a pramene práva / Vojtech Vladár. 
In: Caro amico : 60 kapitol pro Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. - [1. vyd.]. - 
Praha: Auditorium, 2017. - ISBN 978-80-87284-64-3. - S. 538-549. 
 
AEC002 Derivatívny spôsob nadobudnutia vlastníctva podľa rímskeho práva / Peter Blaho. 
In: Caro amico : 60 kapitol pro Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. - [1. vyd.]. - 
Praha: Auditorium, 2017. - ISBN 978-80-87284-64-3. - S. 77-86. 
 
AEC003 Formovanie "českej" a "slovenskej" právnej vedy v podmienkach ČSR = Formation of the 
"Czech" and "Slovak" legal scholarship in Czechoslovakia / Štefan Siskovič. 
In: Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: The 
European society for history of law, 2017. - ISBN 978-80-87475-51-5. - S. 455-464. 
 
AEC004 Je možné považovať člena štatutárneho orgánu za slabšiu stranu? : kapitola 6 / Alexander 
Škrinár. 
In: Obchodní korporace a ochrana slabší strany. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-
80-7552-555-0. - S. 92-106. 
 
AEC005 Je náš morálny kompas vrodený alebo formovaný spoločnosťou? = Is our moral compass 
inbuilt or built up by the society? Cogitation about the place of ethics in our society : úvaha nad 
miestom etiky v našej spoločnosti / Monika Martišková. 
In: Právno-historické trendy a výhľady : 2. - ISSN 2544-4441. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov 
v Poľsku - Towarzystwo Słowaków v Polsce, 2017. - ISBN 978-83-8111-000-6. - S. 130-135. 
 
AEC006 JUDr. Emil Stodola a prvky jeho slovenskej národnej štátotvornosti = JUDr. Emil Stodola 
and elements of his Slovak national statebuilding role / Peter Mosný. 
In: Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: The 
European society for history of law, 2017. - ISBN 978-80-87475-51-5. - S. 370-380. 
 
AEC007 K niektorým formám diskriminácie slovenských Židov vo sfére verejného práva v rokoch 
1939 až 1942 = About certain forms of discrimination against Slovak Jews in the sphere of public 
law between 1939 and 1942 / Peter Vyšný. 
In: Právno-historické trendy a výhľady : 2. - ISSN 2544-4441. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov 
v Poľsku - Towarzystwo Słowaków v Polsce, 2017. - ISBN 978-83-8111-000-6. - S. 101-114. 
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AEC008 K niektorým trestnoprávnym otázkam v kontexte všeobecného boja proti terorizmu = To 
some criminal issues in the context of combating terrorism / Ivan Šimovček (50%), Adrián Jalč 
(50%). 
In: Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 
978-80-7502-256-1. - S. 42-50. 
 
AEC009 Niektoré osobitosti trestného stíhania právnických osôb = Specifics of criminal 
proceedings against legal entities / Ivan Šimovček. 
In: Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 978-
80-7502-205-9. - S. 146-153. 
 
AEC010 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní vedenom proti 
právnickej osobe = Eavesdropping and telecommunications recording in criminal proceedengs 
against legal entities / Miloš Deset. 
In: Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 978-
80-7502-205-9. - S. 189-196. 
 
AEC011 Počiatky protižidovskej normotvorby v Maďarskom kráľovstve prijatím zák. čl. IV/1939 = 
Anfänge der antisemitischen Rechtsbildung im Königreich Ungarn durch die Gesetzannahme Art. 
IV/1939 / Adriana Švecová. 
In: Právno-historické trendy a výhľady : 2. - ISSN 2544-4441. - [1. vyd.]. - Kraków: Spolok Slovákov 
v Poľsku - Towarzystwo Słowaków v Polsce, 2017. - ISBN 978-83-8111-000-6. - S. 115-129. 
 
AEC012 Počiatky, tradícia a výzvy právnického štúdia a právnej vedy na Slovensku v kontexte 
historického dedičstva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (1667-1777) = Beginnings, 
tradition, and challenges of legal studies and legal scholarship in Slovakia in the context of 
historical tradition of the Faculty of law of the Trnava University in Trnava (1667-1777) / Miriam 
Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%). 
In: Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: The 
European society for history of law, 2017. - ISBN 978-80-87475-51-5. - S. 285-304. 
 
AEC013 Predaj s doložkou "ne manumittatur" a pokuta pre prípad porušenia : (ad D. 18,7, 6 pr. 
Pap. 27 qaest.) / Veronika Kleňová. 
In: Caro amico : 60 kapitol pro Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. - [1. vyd.]. - 
Praha: Auditorium, 2017. - ISBN 978-80-87284-64-3. - S. 212-226. 
 
AEC014 Presadzovanie práva na priaznivé životné prostredie prostredníctvom rozhodovacej 
činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky : kapitola 14. / Soňa Košičiarová. 
In: Veřejná subjektivní práva. - 1. vyd. - Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. - ISBN 
978-80-87956-48-9. - S. 192-207. 
 
AEC015 Prozessrechtliche Aspekte des Schutzes der Reisenden nach der Reform des 
Zivilprozessrechts in der Slowakei ab 1. Juli 2016 / Róbert Dobrovodský; [recenzenti: Alexander 
Schmidt, Gerhard Saria]. 
In: Tourismusrecht : Jahrbuch 2017. - [1. Aufl.]. - Wien: Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2017. - 
ISBN 978-3-7083-1189-0. - S. 171-179. 
 
AEC016 Teória spravodlivej vojny Francisca Suáreza = Theory of just war by Francisco Suarez / 
Peter Vyšný. 
In: Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: The 
European society for history of law, 2017. - ISBN 978-80-87475-51-5. - S. 597-608. 
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AEC017 Uplatnenie základných zásad trestného konania v oblasti boja proti terorizmu = 
Application of fundamental principles of penal proceedings in the range of combating terrorism / 
Eva Szabová. 
In: Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 
978-80-7502-256-1. - S. 113-126. 
 
AEC018 Vplyv gregoriánskej reformy na vývoj kánonického práva / Vojtech Vladár. 
In: Caro amico : 60 kapitol pro Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. - [1. vyd.]. - 
Praha: Auditorium, 2017. - ISBN 978-80-87284-64-3. - S. 519-537. 
 
AEC019 Vybrané kriminologické, kriminalistické a bezpečnostné aspekty terorizmu = Selective 
criminological, forensic and security aspects of terrorism / Miloš Deset. 
In: Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2017. - ISBN 
978-80-7502-256-1. - S. 103-112. 
 
AEC020 Zákaz konkurencie v SRO ako znevýhodňujúci faktor : kapitola 7 / Peter Mészáros. 
In: Obchodní korporace a ochrana slabší strany. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-
80-7552-555-0. - S. 107-119. 
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Príloha č. 2: 
 
Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2017 (k 30. 7. 2018) 
 
 
Štatistika ohlasov za rok 2017 (k 30. 7. 2018): 
 

kód ohlasu – 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 21 

kód ohlasu – 2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 10 

kód ohlasu – 3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 
465 

kód ohlasu – 4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 716 
kód ohlasu – 5 - recenzie v zahraničných publikáciách : 7 

kód ohlasu – 6 - recenzie v domácich publikáciách: 12 

Počet ohlasov spolu: 1231 
 
 
Menný zoznam publikácií s SCI ohlasmi: 
 
AAA001 Deržavno-pravovyj status Zakarpattja (Pidkarpatskoji Rusi) v skladi Čechoslovaččyny / 
Mychajlo Boldyžar, Peter Mosni. - [1. vyd.]. - Užgorod : Užgorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002. - 
237 s. - ISBN 966-7400-19-8  
Ohlasy:  
[2 - 2017] MAGOCSI, P.R. The Heritage of Autonomy in Carpathian Rus. In Historicky casopis, vol. 
65, iss. 1, 2017, p. 79-98. ISSN 0018-2575. - CCC  
 
AAA002 Employment conditions of business in Slovakia / Helena Barancová. - [1st ed.]. - Frankfurt 
am Main : Peter Lang, 2013. - 216 p. - ISBN 978-3-631-65001-1 
Ohlasy:  
[1 - 2017] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. The admissibility of arbitration proceedings in labour law 
disputes in Slovak Republic. In E-Journal of International and Comparative Labour Studies [online], 
vol. 6, no. 3, 2017, p. 112-123. ISSN 2280-4056. Dostupné na: 
<http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/view/171>. - WOS 
 
AAA003 Pracovné právo v európskej perspektíve / Helena Barancová, Ivica Hodálová, Miloš Lacko, 
Ján Matlák, Andrea Olšovská, Dana Skičková, Jozef Toman. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - 374 s. - ISBN 978-80-7380-241-7  
Ohlasy:  
[1 - 2017] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Legal frameworks for the phygital concept. In European 
Journal of Science and Theology, vol. 13, iss. 6, 2017, p. 209-217 (H.B.). ISSN 1841-0464. - 
SCOPUS  
 
AAA004 Skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. 
- 199 s. - ISBN 978-80-7552-001-2  
Ohlasy:  
[1 - 2017] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Legal frameworks for the phygital concept. In European 
Journal of Science and Theology, vol. 13, iss. 6, 2017, p. 209-217. ISSN 1841-0464. - SCOPUS 
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AAB001 Podkarpatská Rus : nerealizovaná autonómia / Peter Mosný. - [1. vyd.]. - Bratislava : Slovak 
Academic Press, 2001. - 216 s. - ISBN 80-85665-43-3  
Ohlasy:  
[2 - 2017] MAGOCSI, P.R. The Heritage of Autonomy in Carpathian Rus. In Historicky casopis, vol. 
65, iss. 1, 2017, p. 79-98. ISSN 0018-2575. - CCC  
 
AAB002 Prvé ženy v slovenskej advokácii / Martina Gajdošová, Peter Kerecman. - 1. vyd. - 
Bratislava : Veda, 2015. - 318 s. - ISBN 978-80-224-1430-2  
Ohlasy:  
[2 - 2017] MOSNY, P. - LACLAVIKOVA, M. First women in the legal profession. In Historicky 
casopis, vol. 65, iss. 1, 2017, p. 165-167. ISSN 0018-2575. - CCC 
 
AAB003 Trnavské meštianske závety. 1. zväzok / Adriana Švecová. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, 2014. - 718 s. - ISBN 978-80-8082-700-7  
Ohlasy:  
[1 - 2017] LACLAVIKOVA, M. - VLADAR, V. Roman-canon reflections of the institution of 
betrothal in Hungarian, Czechoslovak and Slovak law. In Studia theologica, vol. 19, iss. 4, 2017, p. 
185-218. ISSN 1212-8570. - WOS 
[2 - 2017] GERGEL, P. Form of the testaments written by citizens of Trnava in the first half of the 
19th century considered from a stylistic point of view (Part I). In Slovenska rec, vol. 82, iss. 2, 2017, 
p. 129-138. ISSN 0037-6981. - SCOPUS  
 
ACA001 Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku / Adriana Švecová, Tomáš Gábriš. - [1. vyd.]. 
- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - 267 s. - ISBN 978-80-7380-161-8  
Ohlasy:  
[2 - 2017] FRANKO, M. Organization and administration of viniculture in the town of Sainf George 
in the mid-17th century. In Mesto a dejiny, vol. 6, iss. 2, p. 64-76. ISSN 1339-0163. - WOS 
 
ACA002 Fundamentals of Slovak commercial law / Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš 
Kvokačka . - [1st ed.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - 143 p. - ISBN 978-
80-7380-222-6  
Ohlasy:  
[1 - 2017] GUBINIOVA, K. - BARTAKOVA PAJTINKOVA, G. - MRUSKOVICOVA, J. - 
TREĽOVA, S. Appraisal of driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak Republic. 
In Procedia Engineering, vol. 192, 2017, p. 277-282. ISSN 1877-7058. - WOS. - Scopus 
[1 - 2017] GUBINIOVA, K. - TREĽOVA, S. - BARTAKOVA PAJTINKOVA, G. Assessment of 
Selected Components of Consumer Rights Awareness in Slovak Republic. In Soliman, KS (ed.) 
Sustainable economic growth, education excellence, and innovation management through vision 2020, 
vols i-vii. Norristown : Int business information management assoc-ibima, 2017, p. 3650-3661. 978-0-
9860419-7-6. - WOS. - Scopus  
 
ACB001 Podnikateľské právo / Daniel Krošlák, Zuzana Nevoln, Andrea Olšovská. - 2. aktualizov. 
vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 288 s. - ISBN 978-80-8168-045-8  
Ohlasy:  
[1 - 2017] GUBINIOVA, K. - BARTAKOVA PAJTINKOVA, G. - MRUSKOVICOVA, J. - 
TREĽOVA, S. Appraisal of driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak Republic. 
In Procedia Engineering, vol. 192, 2017, p. 277-282. ISSN 1877-7058. - WOS. - Scopus. 
[1 - 2017] GUBINIOVA, K. - TREĽOVA, S. - PAJTINKOVA BARTAKOVA, G. Assessment of 
Selected Components of Consumer Rights Awareness in Slovak Republic. In Soliman, KS (ed.) 
Sustainable economic growth, education excellence, and innovation management through vision 2020, 
vols i-vii. Norristown : Int business information management assoc-ibima, 2017, p. 3650-3661. 978-0-
9860419-7-6. - WOS. - SCOPUS  
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ADD001 Najstaršia úprava dedičského práva na príklade slobodného kráľovského mesta Trnavy do 
konca 16. storočia = The Oldest Amendment of the Inheritance Law Taking the Royal Borough of 
Trnava up to the End of the 16th Century as an Example / Adriana Švecová. 
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 27-44. - CCC 
Ohlasy:  
[2 - 2017] GERGEL, P. Form of the testaments written by citizens of Trnava in the first half of the 
19th century considered from a stylistic point of view (Part I). In Slovenska rec, vol. 82, iss. 2, 2017, 
p. 129-138. ISSN 0037-6981. - SCOPUS 
 
ADE001 Collective redress of posted workers’ claims / Martin Bulla. 
In: CLR news [online]. - ISSN 1997-1745. - [Roč. neuved.], iss. 1 (2012), p. 17-29.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. The admissibility of arbitration proceedings in labour law 
disputes in Slovak Republic. In E-Journal of International and Comparative Labour Studies [online], 
vol. 6, no. 3, 2017, p. 112-123. ISSN 2280-4056. Dostupné na: 
<http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/view/171>. - WOS  
 
ADE002 Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby = Canon marriage in Hungary at 
the outset of the modern era (general substantive basis) : (všeobecný hmotnoprávny základ) / Adriána 
Švecová. 
In: Revue církevního práva = Church law review. - ISSN 1211-1635. - Roč. 21, č. 3 (62) (2015), s. 23-
43.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] LACLAVIKOVA, M. - VLADAR, V. Roman-canon reflections of the institution of 
betrothal in Hungarian, Czechoslovak and Slovak law. In Studia theologica, vol. 19, iss. 4, 2017, p. 
185-218. ISSN 1212-8570. - WOS  
 
ADF001 Labour law in the Slovak Republic during the post-crisis period. Selected issues = Pracovné 
právo v Slovenskej republike v postkrízovom období. Vybrané otázky / Helena Barancová. 
In: Forum iuris Europaeum. - ISSN 1339-4401. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 5-21.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. The admissibility of arbitration proceedings in labour law 
disputes in Slovak Republic. In E-Journal of International and Comparative Labour Studies [online], 
vol. 6, no. 3, 2017, p. 112-123. ISSN 2280-4056. Dostupné na: 
<http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/view/171>. - WOS  
 
ADF002 Vonkajšie náležitosti úkonov mortis causa slobodného kráľovského mesta Trnavy v rokoch 
1700 - 1870 = The outer requisites of the acts mortis causa in the royal free city of Trnava in the 
period of 1700 - 1870 / Adriana Švecová. 
In: Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč. 46, č. 1-2 (2011), s. 71-93.  
Ohlasy:  
[2 - 2017] GERGEL, P. Form of the testaments written by citizens of Trnava in the first half of the 
19th century considered from a stylistic point of view (Part I). In Slovenska rec, vol. 82, iss. 2, 2017, 
p. 129-138. ISSN 0037-6981. - SCOPUS  
 
ADM001 Personnel management in Slovakia: An explanation of the latent issues = Zarządzanie 
personelem na Słowacji: Objaśnienie ukrytych kwestii / Olšovská A., Mura L., Švec M. 
In: Polish Journal of Management Studies. - ISSN 2081-7452. - Vol. 13, iss. 2 (2016), p. 110-120. - 
WOS. - SCOPUS.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] LIŽBETINOVÁ, L. - HITKA, M. - LI, C. - CAHA, Z. Motivation of employees of 
transport and logistics companies in the Czech Republic and in a selected Region of the PRC. In 
MATEC Web of conferences [online], vol. 134, 8 november, 2017, article number 00032. - ISSN 
2261-236X. - SCOPUS 
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[1 - 2017] KAMPF, R. - LORINCOVA, S. - HITKA, M. - STOPKA, O. Generational differences in 
the perception of corporate culture in European transport enterprises. In Sustainability [online], vol. 9, 
iss. 9, 2017, article number 1561. ISSN 2071-1050. - CCC. - SCOPUS.- Dostupné na: 
<http://www.mdpi.com/2071-1050/9/9/1561> 
[2 - 2017] KAMPF, R. - LORINCOVA, S. - KAPUSTINA, L.M. - LIZBETINOVA, L. Motivation 
level and its comparison between senior managers and blue-collar workers in small and medium-sized 
transport enterprises. In Communications : scientific letters of the University of Žilina, vol. 19, iss. 4, 
2017, p. 43-49. ISSN 1335-4205. - SCOPUS  
 
ADM002The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency 
employment: What is next in human resource management? / Olšovská, A., Mura, L., Švec, M. 
In: Problems and perspectives in management. - ISSN 1727-7051. - Vol. 13, iss. 3 (2015), p. 47-54. - 
SCOPUS.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] BENCSIK, A. - JUHASZ, T. - MACHOVA, R. The Problems Created by the Arrival of 
Generations Z and Y in the Workplace. In Ndaba, Z. - Mokoteli, T. (eds.) Proceedings of the 5th 
International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading: 
ACAD Conferences, 2017, p. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. - ISSN 2049-6818. - WOS 
[1 - 2017] OKRĘGLICKA, M. - HAVIERNIKOVÁ, K. - MYNARZOVÁ, M. - LEM AŃSKA-
MAJDZIK, A. Entrepreneurial intention creation of students in Poland, Slovakia and Czechia. In 
Polish Journal of Management Studies, vol. 15, iss 2, 2017, p. 162-172. ISSN 2081-7452. - SCOPUS 
 
AED001 Stav a perspektívy bádania trnavských meštianskych závetov z 19. storočia / Adriana 
Švecová. 
In: Fons Tyrnaviensis 4. - [1. vyd.]. - Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - 
ISBN 978-80-8082-352-8. - S. 51-67.  
Ohlasy:  
[2 - 2017] GERGEL, P. Form of the testaments written by citizens of Trnava in the first half of the 
19th century considered from a stylistic point of view (Part I). In Slovenska rec, vol. 82, iss. 2, 2017, 
p. 129-138. ISSN 0037-6981. - SCOPUS  
 
AFA001 The impact of the Rome 1 regulation on the legal protection of employees within 
employment relations / Martin Bulla; [recenzent Jiří Valdhans]. 
In: Cofola 2010: the conference proceedings [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Brno: Masarykova 
univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5151-5. - S. 408-427.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Legal frameworks for the phygital concept. In European 
Journal of Science and Theology, vol. 13, iss. 6, 2017, p. 209-217. ISSN 1841-0464. - SCOPUS  
 
AFD001 Protection of an "average consumer" in the digital society - European context / Marek Švec, 
Andrea Olšovská, Ladislav Mura. 
In: Marketing identity : conference proceedings from International scientific conference 10th - 11th 
November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic. - 
ISSN 1339-5726. - [1st ed.]. - Trnava: Faculty of mass media communication, University of Ss. Cyril 
and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - P. 273-282. - WOS.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] KLIESTIKOVA, J. - JANOSKOVA, K. Branding with understanding: how national profile 
of consumer influences brand value perception. In Marketing and Management of Innovations, iss. 3, 
2017, p. 149-157. - ISSN 2218-4511. - WOS 
[2 - 2017] MUSOVA, Z. - MUSA, H. Consumer's perception of ethical aspects of marketing activities. 
In Kosiciarova, I. - Kadekova, Z. (eds.) Managerial trends in the development of enterprises in 
globalization era. Nitra : Slovak university of Agriculture in Nitra, 2017, p. 642-648. ISBN 978-80-
552-1739-0. - WOS 
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AFD002 Zákon o rodine - prvý československý socialistický kódex / Peter Mosný. 
In: Velké kodifikace : (sborník příspěvků z mezinárodní konference, konané v Praze ve dnech 5. až 8. 
září 1988). 2. - 1. vyd. - Praha: Univerzita Karlova, 1989. - ISBN [bez ISBN]. - S. 243-257.  
Ohlasy:  
[1 - 2017] LACLAVIKOVA, M. - VLADAR, V. Roman-canon reflections of the institution of 
betrothal in Hungarian, Czechoslovak and Slovak law. In Studia theologica, vol. 19, iss. 4, 2017, p. 
185-218. ISSN 1212-8570. - WOS  
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Príloha č. 3: 
Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2017 (k 29. 3. 2018) 
 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 45 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (13) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (1) 
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (13) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (6) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 
CAB, EAI, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 23 
 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
BCI Skriptá a učebné texty (5) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (14) 
 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, 
CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 2 
 
BDD Odborné 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: 5 
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (5) 
 
Skupina D - Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, 
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, B BB, BCK, BDA, BDB, 
BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 
Počet záznamov: 299 
 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom.vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (35) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (63) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (20) 
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (13) 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (8) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (26) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (118) 
BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách (1) 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (7) 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (3) 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1) 
 
 
Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 110 
 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (5) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (16) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (12) 
GHG Práce zverejnené na internete (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (75) 
 
Počet záznamov spolu: 484 
 
 
 
Trnava 29. 3. 2018 
 
 


