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ÚVOD 
 

Podľa § 30 ods. 1 písm. c) 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 2021 (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 a inauguračné 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 kvantitatívne 
vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, doktorandov 
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 v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2021 patrila vedeckovýskumná činnosť 
k prioritným aktivitám činnosti fakulty a k najvýznamnejším kritériám hodnotenia jej kvality.  

Fakulta za rok 2021 vykazuje v súhrne celkom 70 vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov. S ohľadom na rozsah pracovného úväzku a dĺžku 
ich pôsobenia na fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 51,50. 
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM                 
  

 V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 244/2019 
Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky uskutočňuje fakulta doktorandské 
štúdium v odbore právo v akreditovaných študijných programoch: 

- Teória a dejiny štátu a práva (len externá forma) 
- Pracovné právo  
- Trestné právo 
- Ústavné právo 
- Občianske právo.  

V roku 2021 boli na doktorandské štúdium na fakulte prijatí dvaja študenti na dennú 
formu doktorandského štúdia v týchto študijných programoch: Občianske právo – jeden 
študent a Trestné právo – jeden študent. Na externú formu doktorandského štúdia bolo 
prijatých 12 študentov v týchto študijných programoch: Teória a dejiny štátu a práva – piati 
študenti,  Trestné právo – šiesti študenti a Občianske právo – jeden študent.  

Na fakulte v roku 2021 študovali celkovo traja doktorandi v dennej forme štúdia a 37 
doktorandov v externej forme štúdia, spolu 40 doktorandov. 

Celkový počet školiteľov doktorandského štúdia v roku 2021 bol 68 vysokoškolských 
pedagógov pôsobiacich na fakulte alebo iných právických fakultách.   

 
Rozvoj doktorandského štúdia v dennej a externej forme za posledných šesť rokov: 
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Doktorandi dennej formy štúdia 18 20 17 11 5 3 

Doktorandi externej formy 
štúdia 

55 48 45 39 43 37 

Študenti doktorandského štúdia 
spolu  

73 68 62 50 48 40 

 
 Doktorandský študijný program je založený na kreditovom systéme s dĺžkou trvania 
tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia.  

Starostlivosť fakulty o doktorandov v dennej a externej forme štúdia sa prejavuje 
v rôznych smeroch. Fakulta stimuluje vedecký rast mladých vedeckých pracovníkov 
zapojených do doktorandského štúdia tým, že kladie dôraz najmä na zapájanie doktorandov 
do riešenia vedeckovýskumných projektov fakulty, aktívnu účasť na medzinárodných 
a domácich vedeckých konferenciách a iných podujatiach a predovšetkým na publikačnú 
činnosť doktorandov dennej aj externej formy štúdia.   

Zastúpenie publikovaných vedeckých  a odborných prác doktorandov dennej 
a externej formy štúdia na celkovom počte publikovaných prác v rámci fakulty je veľmi 
významné. Doktorandi dennej a externej formy štúdia sa v roku 2021 v publikačnej činnosti 
zamerali na publikovanie vedeckých monografií (tri monografie publikované v zahraničných 
vydavateľstvách), štúdií a kapitol charakteru vedeckej monografie (štyri uverejnené 
v zahraničných vydavateľstvách), vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich 
recenzovaných časopisoch (22 vedeckých prác) a domácich recenzovaných zborníkoch (päť 
vedeckých prác). Napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s koronakrízou, kedy sa organizácia 
vedeckých konferencií musela premiestiť do online priestoru, doktorandi dennej a externej 
formy sa aj v roku 2021 aktívne zúčastňovali týchto online domácich a zahraničných 
konferencií a publikovali v zborníkoch z týchto konferencií 60 príspevkov.  
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Výber najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov dennej  
a externej formy štúdia v roku 2021:  
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA Dovolanie v trestnom konaní - judikatúra / Libor Duľa, Zuzana Kyjac. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2021. - 119 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-556-2 
 
AAA Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti / Marek Káčer (85%), Peter 
Šajmovič (15%); [recenzenti: Tomáš Sobek, Michal Lipták, Peter Wilfling]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 
2021. - 188 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/18008.pdf. - ISBN 978-80-7502-487-9 
 
AAA Ústava rímskej republiky / Marek Prudovič. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 179 s. - (Teoretik). 
- ISBN 978-80-7502-545-6 
 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
 
ABA Teoretické a pojmové východiská dokazovania v prípravnom konaní : [1. kapitola] / Veronika 
Poliaková. 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 13-64, [3,42 AH]. 
 
ABA Vybrané dôkazne prostriedky : [4. kapitola] / Norbert Halas (30%), Barbora Kollárová (26%), 
Veronika Poliaková (44%). 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 121-222. 
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABC Nezákonný, resp. neprípustný dôkaz : [2. kapitola] / Barbora Kollárová. 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 65-91. 
 
ABC Teória plodov z otráveného stromu : [3. kapitola] / Norbert Halas. 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 93-120. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE Cezhraničné zaisťovanie digitálnych dôkazov ako prostriedok boja proti závažnej trestnej 
činnosti [print, electronic] = Cross-border taking of digital evidence as a means of combating 
serious crime / Lucia Hrdličková. 
In: Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis. - ISSN 2533-4387. - Roč. 6, č. 3 (2021), s. 
260-284 [print, online]. 
 
ADE Human rights, freedoms and the limits of their limitation in a time of pandemic / Karin 
Vrtíková. 
In: Littera Scripta [online]. - ISSN 1805-9112. - Vol. 13, iss. 2 (2020), p. 111-121. 
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1.1. ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV FAKULTY 
 

Fakulta každoročne uskutočňuje hodnotenie doktorandov, na ktorom sa zúčastňujú 
nielen všetci doktorandi príslušných študijných programov, ale aj ich školitelia a príslušní 
garanti študijných programov, pričom hodnotenie doktorandov je súčasťou zasadnutia 
subodborovej pracovnej komisie príslušného študijného programu doktorandského štúdia. 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 plní však aj odborno-edukatívny účel, keďže si na ňom 
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. Závery subodborovej pracovnej komisie z hodnotenia 
doktorandov sú spolu s návrhmi na pokračovanie alebo ukončenie štúdia jednotlivých 
doktorandov postúpené Odborovej komisii pre doktorandské štúdium. 
 
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 20. marca 2021 sa konal v poradí už XVII. ročník „Vedeckej konferencie 
doktorandov a  školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. Vzhľadom k 
epidemiologickej situácii sa vedecká konferencia konala online formou. Vedeckej konferencie 
sa v roku 2021 aktívne zúčastnilo 30 doktorandov. Garantom konferencie bola prof. JUDr. 
Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka fakulty. Vedecké práce doktorandov boli publikované 
v recenzovanom zborníku. 

Veľmi podnetnú a tvorivú tradíciu v organizovaní vedeckej konferencie doktorandov 
a školiteľov vysoko oceňujú hlavne samotní doktorandi. Z vedeckej rozpravy k ich 
príspevkom vždy vzídu tvorivé podnety nielen zo strany ich kolegov – doktorandov, ale aj 
školiteľov alebo garantov, smerujúce ku skvalitneniu vedeckého výstupu jednotlivých 
doktorandov. 
 
1.3. ZAHRANIČNÉ POBYTY  
 

Vedenie fakulty zabezpečuje doktorandom fakulty v dennej forme štúdia 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 neabsolvovali v roku 2021 z dôvodu epidemiologickej 
situácie pandémie ochorenia COVID-19 žiadne študijné pobyty. 
 
1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 

V roku 2021 sa konalo na fakulte celkom 13 obhajob dizertačných prác 
v akreditovaných doktorandských študijných programoch, z toho boli tri obhajoby 
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doktorandov dennej formy štúdia a 10 obhajob doktorandov externej formy štúdia. Z tohto 
počtu sa konalo šesť obhajob dizertačných prác v študijnom programe Trestné právo (JUDr. 
Martin Bobok, JUDr. Karol Hrádela, JUDr. Lucia Hrdičková, JUDr. Renáta Kasenčáková, 
Mgr. Topmáš Lendacký, JUDr. Ondrej Varga.); jedna obhajoba dizertačnej práce v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva (JUDr. Michal Matulník); štyri obhajoby dizertačných 
prác v študijnom programe Pracovné právo (Mgr. Karina Divékyová, JUDr. Silvia Lattová, 
Mgr. Ivan Petkov a JUDr. Lucia Váryová); jedna obhajoba dizertačnej  práce v študijnom 
odbore Ústavné právo (Mgr. Juraj Šeliga) a jedna obhajoba dizertačnej práce v študijnom 
odbore Občianske právo (JUDr. Martin Adamička).  

 
 Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2016 – 2021 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  
 

 Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Absolventi doktorandského štúdia v 
dennej forme štúdia 

4 5 6 4 5 3 

Absolventi doktorandského štúdia v 
externej forme štúdia 

15 16 9 12 13 10 

Absolventi doktorandského štúdia 
spolu 

19 21 15 16 18 13 

 
Dizertačnú skúšku v roku 2021 vykonalo celkom deväť doktorandov, z toho 

v študijnom programe Trestné právo: jedna doktorandka v dennej forme štúdia (JUDr. Karin 
Vrtíkova) a päť doktorandov v externej forme štúdia (JUDr. Filip Korček, LL.M, JUDr. 
Simona Marciniová, JUDr. Vernika Poliaková, JUDr. Michal Solárik, Mgr. Tomáš Župík); 
v študijnom programe Občianske právo: jeden doktorand v externej forme štúdia (JUDr. 
Tomáš Pobijak) a v študijnom programe Ústavné právo: dvaja doktorandi v externej forme 
štúdia (JUDr. Mário Ernest a JUDr. Peter Šajmovič). 

 
Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2016 – 2021 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

 
 

2. HABILITA ČNÉ A INAUGURA ČNÉ KONANIE   
 
          Fakulta mala v roku 2021 priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania 
na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore právo, a to v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania trestné právo, pracovné právo, občianske právo a teória a dejiny 
štátu a práva. 

V roku 2021 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť externého 
uchádzača o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, konanie bolo ukončené v januári 
2022 vydaním dekrétu o udelení titulu.  

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vykonané dizertačné skúšky 15 13 12 15 9 9 

Úspešné obhajoby 
dizertačných prác 

19 21 15 16 18 13 
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V roku 2021 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť internej 
uchádzačky fakulty o udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor a v roku 2021 
pokračovalo jedno inauguračné konanie internej uchádzačky o udelenie titulu profesor z roku 
2020. Uvedené inauguračné konania boli v roku 2021 úspešne ukončené predložením návrhov 
ministrovi školstva SR. 

 

HABILITA ČNÉ KONANIE 
 
V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva 
začalo v januári 2021 habilitačné konanie externého uchádzača JUDr. Mgr. Daniela Krošláka, 
PhD., LL.M. z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.  Úspešná  habilitačná 
prednáška a  obhajoba habilitačnej práce sa konali 6. októbra 2021. Vedecká rada fakulty na 
svojom online zasadnutí 11. novembra 2021 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu 
docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva, 
habilitačné konanie bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-
pedagogického titulu docent s účinnosťou od januára 2022. 

 

INAUGURA ČNÉ KONANIA 

 
Inauguračné konanie, ktoré začalo v roku 2020 a bolo ukončené v roku 2021:  
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória 
a dejiny štátu a práva internej uchádzačky fakulty doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. 
začalo podaním žiadosti o začatie inauguračného konania v septembri 2020, 15. apríla 2021 sa 
konala online inauguračná prednáška v rámci online rokovania vedeckej rady fakulty, 
v septembri 2021 vedecká rada univerzity schválila návrh na vymenovanie za profesorku 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva. 
V októbri 2021 bol návrh na vymenovanie predložený ministrovi školstva SR.  
  
Inauguračné konanie, ktoré začalo v roku 2021: 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania občianske 
právo internej uchádzačky fakulty doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. začalo podaním 
žiadosti o začatie inauguračného konania v marci 2021, 11. novembra 2021 sa konala online 
inauguračná prednáška v rámci online rokovania vedeckej rady fakulty, v novembri 2021 
vedecká rada univerzity schválila návrh na vymenovanie za profesorku v odbore  
habilitačného konania a inauguračného konania občianske právo. V decembri 2021 bol návrh 
na vymenovanie predložený ministrovi školstva SR.  
 
 
3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV       
  

V roku 2021 vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty riešili celkovo 28 výskumných 
projektov. Z toho osem projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
(ďalej len „APVV“), desať projektov základného výskumu Vedeckej edukačnej a grantovej 
agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „VEGA“), tri 
zahraničné projekty (dva financované Vyšehradským fondom a jeden Wikimedia 
Deutschland) a sedem inštitucionálnych projektov fakulty. Na riešenie projektov bola v roku 
2021 fakulte pridelená dotácia vo výške 368.134 EUR. 
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A/  Projekty na medzinárodnej úrovni   
1.   
Fakulta ako partnerská organizácia sa v roku 2021 podieľala na riešení medzinárodného 
projektu v rámci výzvy zverejnenej International Visegrad fund pod názvom „Continuity and 
Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)” (číslo 
projektu 22030159), ktorého hlavným riešiteľom bola Jagielonska univerzita v Krakowe, 
Poľsko.   
2. 
Fakulta ako partnerská organizácia v roku 2021 pokračovala v riešení medzinárodného 
projektu finanovaného International Visegrad fund pod názvom „Workplace Whistleblowers' 
Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro)” (číslo projektu 21930021), 
ktorého hlavným riešiteľom bola Právnická fakulta Univerzity v Lodzi, Poľsko.  
3.   
V priebehu roka 2021 sa fakulta podieľala na riešení  medzinárodného projektu  číslo R 2019-
62015  pod názvom „Support of National Implementation of EU Copyright Directive”.  V 
rámci hodnotiaceho procesu bola od Wikimedia Deutschland e.V. v Berlíne, Nemecko na 
jeho riešenie pridelená dotácia. 
 
 
B/ Projekty podporované z domácich grantových schém  
  
1. Projekty APVV  
  
  Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli zapojení do riešenia ôsmich projektov 
financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom znamená pokles o jeden projekt.  
 Na riešenie projektov bola agentúrou pridelená dotácia vo výške 304.466 EUR, čo je 
o 2.344 EUR viac v porovnaní s rokom 2020. Vedeckopedagogickí zamestnanci pokračovali 
v riešení  jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2016, troch projektov v rámci 
Verejnej výzvy VV 2017, dvoch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2018, jednom projekte 
v rámci  Verejnej výzvy VV 2019 a začalo sa riešenie jedného projektu v rámci Verejnej 
výzvy VV 2020. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 38 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Do riešenia bolo zapojených 
aj osem študentov doktorandského štúdia, čo je rovnaký počet študentov ako 
v predchádzajúcom roku. V roku 2021 bolo ukončené riešenie jedného projektu VV 2016 
a riešenie všetkých ostatných APVV projektov pokračuje v roku 2022. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2021 boli predložené tri nové návrhy na 
riešenie projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2022, ktoré sú v štádiu 
hodnotenia. 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
1. 
Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky 
Číslo  projektu:  APVV-16-0106 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.  Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia:  07/2017 – 06/2021 
Finančná dotácia na rok 2021: 17.666 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
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Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
2. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 39.514 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
3.   
Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry 
Číslo  projektu:  APVV-17-0056 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Obdobie riešenia:  08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 36.734 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
4.  
Názov projektu: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem 
Číslo projektu: APVV-17-0562 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 59.926 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2018 
5. 
Názov projektu: Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 
insolvenčným a trestným právom  
Číslo projektu: APVV-18-0337 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 38.241 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
6. 
Názov projektu: Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)  
Číslo projektu: APVV-18-0443 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2021: 60.456 EUR 
Riešiteľský kolektív: 13 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2019 
7. 
Názov projektu:  Trestnoprávna ochrana slobody 
Číslo projektu: APVV-19-0050 
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Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2020 – 06/2024 
Finančná dotácia na rok 2021: 43.932 EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2020 
8. 
Názov projektu: Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných 
vzťahoch a na pomedzí zmluvného a vecného práva 
Číslo projektu: APVV-20-0171 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.  
Obdobie riešenia: 07/2021 – 06/2025 
Finančná dotácia na rok 2021: 7.997 EUR 
Riešiteľský kolektív: 10 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
  
2. Projekty VEGA   
  

V roku 2021 boli vedeckopedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia desiatich 
VEGA projektov (jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2018, päť projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2019, jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2020 a tri projekty 
so začiatkom riešenia v roku 2021), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená 
rovnaký počet projektov ako v roku 2021. 
 Na riešenie VEGA projektov bola fakulte v roku 2021 pridelená dotácia vo výške 
60.668 EUR, čo je o 7.144 EUR viac v porovnaní s rokom 2020. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 37 riešiteľov, čo je o jedného 
riešiteľa menej v porovnaní s rokom 2020. Členmi riešiteľských kolektívov boli dvaja 
študenti doktorandského štúdia, čo je o dvoch doktorandov menej v porovnaní s rokom 2020.  
 V roku 2021 bolo ukončené riešenie šiestich VEGA projektov a štyri projekty  
pokračujú v riešení aj v roku 2022.  
 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2022 bolo predložených päť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
 
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
1. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 6.641EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2019 
2. 
Názov projektu: Renesancia zabudnutých a znovu objavených inštitútov dedičského práva na 
Slovensku  
Číslo projektu: 1/0018/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
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Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022 
Dotácia na rok 2021: 7.574 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
3. 
Názov projektu: Európsky sociálny model a jeho tendencie 
Číslo projektu: 1/0081/19 
Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 5.703 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského 
 
4. 
Názov projektu: Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku 
Číslo projektu: 1/0329/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 6.180 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
Názov projektu: Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby 
Číslo projektu: 1/0535/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.  
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 6.245 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
6. 
Názov projektu: Dispozície s obchodným podielom 
Číslo projektu: 1/0571/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 1.983 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 
7. 
Názov projektu: Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja 
Číslo projektu: 1/0269/20 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2020 – 12/2021 
Dotácia na rok 2021: 2.618 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2021 
8. 
Názov projektu: Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania 
Katolíckej cirkvi 
Číslo projektu: 1/0170/21 
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Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková,Th.D. 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2024 
Dotácia na rok 2021: 7.006 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
9. 
Názov projektu: Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na 
konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky 
Číslo projektu: 1/0162/21 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Eva Szabová PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2023 
Dotácia na rok 2021: 7.490 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
10. 
Názov projektu: Záujmové korporácie ako subjekt a objekt výkonu verejnej správy 
Číslo projektu: 1/0089/21 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2021 – 12/2023 
Dotácia na rok 2021: 9.228 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov  
  
 
C/Vnútorná grantová schéma  
  
1. Inštitucionálne projekty fakulty  
  

Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2021 boli vedeckopedagogickí zamestnanci  
fakulty zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2021 bolo riešených  
šesť inštitucionálnych výskumných projektov so začiatkom riešenia v roku 2021 a jeden 
pokračujúci inštitucionálny projekt so začiatkom riešenia v roku 2020. Do riešenia tohto typu 
projektu bolo zapojených 12 vedeckopedagogických zamestnancov. 
 
Inštitucionálne projekty so začiatkom riešenia v roku 2021 
1. 
Názov projektu: Právo životného prostredia. Všeobecná časť. 
Číslo projektu: 1/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2021-12/2022 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
2. 
Názov projektu: Správne právo procesné. Osobitná časť.  
Číslo projektu: 2/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2021-12/2023 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
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Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
3. 
Názov projektu: Generácia Z 
Číslo projektu: 3/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 9/2021- 9/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
4. 
Názov projektu: Prednášky  z vysokoškolskej pedagogiky 
Číslo projektu: 4/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2021- 10/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív:  2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
5. 
Názov projektu: Kariérové poradenstvo 
Číslo projektu : 5/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 11/2021- 12/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív:  1 vedeckopedagogický zamestnanec 
 
6. 
Názov projektu: Medzinárodné právo v praxi 
Číslo projektu: 06/2021 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 2/2021- 12/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
 
Inštitucionálny projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 
7. 
Názov projektu: Medzi Trianonom a retribúciou 
Číslo projektu: 13/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2020- 5/2021 
Dotácia na rok 2021: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
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D/ Financovanie   projektov   
    

Prehľad o výške finančnej dotácie v EUR pridelenej na riešenie projektov fakulty v roku 2021 

(finančné zdroje mimo univerzity alebo fakulty)  

Typ 
projektu  

Číslo projektu Názov projektu   Zodpovedný  

riešiteľ projektu  

Obdobie 
riešenia  
projektu  

(od - do)  

Dotácia v 
EUR  

VEGA  1/0193/18 Environmentalizácia 
medzinárodného verejného práva 

Jankuv Juraj,  

prof. JUDr., PhD. 

2018-2021 6 641 

VEGA  1/0329/19 Žalobné právo v rekodifikovanom 
civilnom procese na Slovensku 

Gešková Katarína, 
JUDr., PhD. 

2019-2021 6 180 

VEGA  1/0081/19 Európsky sociálny model a jeho 
tendencie 

Lacko Miloš,  

doc. JUDr., PhD. 

2019-2021 5 703 

VEGA  1/0018/19 Renesancia zabudnutých a znovu 
obnovených inštitútov dedičského 
práva na Slovensku 

Švecová Adriana, 
doc. JUDr. PhDr., 
PhD. 

2019-2022 7 574 

VEGA  1/0535/19 Náhrada nemajetkovej ujmy 
sekundárnych obetí pri usmrtení 
blízkej osoby 

Novotná Marianna, 
doc. JUDr., PhD., 
mim. prof.  

2019-2021 6 245 

VEGA  1/0571/19 Dispozície s obchodným 
podielom 

Nevolná Zuzana, 
JUDr., PhD. 

2019-2021 1 983 

VEGA  1/0269/20 Právne aspekty zmluvnej podpory 
výskumu a vývoja 

Žitňanská Lucia,  

doc. JUDr., PhD. 

2020-2021 2 618 

VEGA  1/0089/21 Záujmové korporácie ak subjekt 
a objekt výkonu verejnej správy 

Košičiarová Soňa, 
prof. JUDr., PhD. 

2021-2023 9 228 

VEGA  1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky 
Slovenskej republiky v oblasti 
financovania Katolíckej cirkvi 

Moravčíková 
Michaela, 

ThLic. Mgr., Th.D. 

2021-2024 7 006 

VEGA  1/0162/21 Implementácia európskych 
nástrojov proti praniu špinavých 
peňazí a na konfiškáciu príjmov 
z trestnej činnosti v podmienkach 
Slovenskej republiky 

Szabová Eva,  

doc. JUDr., PhD. 

2021-2023 7 490 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov VEGA v EUR:   60 668  

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

Vráblová Miroslava, 
doc. JUDr., PhD. 

2017-2021 17 666 
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APVV  APVV-17-0022 Rímsko-kánonické vplyvy na 
slovenské verejné právo  

Vladár Vojtech,  

prof. JUDr. Mgr., 
PhD. 

2018-2022 39 514 

APVV  APVV-17-0056 Ústava liberálno-demokratického 
štátu a radikalizácia politickej 
kultúry 

Káčer Marek,  

doc. Mgr., PhD. 

2018-2022 36 734 

APVV  APVV-17-0562 Zmluvy uzatvárané 
prostredníctvom elektronických 
platforiem 

Csach Kristián,  

doc. JUDr., PhD., 
LL.M. 

2018-2022 59 926 

APVV  APVV-18-0337 Zodpovednosť členov orgánov 
obchodných spoločností medzi 
korporačným, insolvenčným a 
trestným právom 

Žitňanská Lucia,  

doc. JUDr., PhD. 

2019-2022 38 241 

APVV  APVV-18-0443 Prieniky pracovného práva do 
iných odvetví súkromného práva 

(a vice versa) 

Olšovská Andrea, 
prof. JUDr. Mgr., 
PhD. 

2019-2022 60 456 

APVV  APVV-19-0050 Trestnoprávna ochrana slobody Szabová Eva, 

doc. JUDr., PhD. 

2020-2024 43 932 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov APVV v EUR:   304 466 

Medziná- 

rodný 
projekt 

Wikimedia 
Deutschland 

R-2019-62015 

Support of National 
Implementation of EU Copyright 
Directive 

Adamová Zuzana,  
JUDr., PhD. 

2020-2022 3 000 

Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2021 v EUR:  368 134   

 
 
4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ  
 

Potreba vzájomného prepájania vedeckého výskumu a vzdelávania sa odzrkadľuje   vo 
vedeckom a spoločenskom živote fakulty. Každoročne fakulta organizuje alebo 
spoluorganizuje významné podujatia ako medzinárodné vedecké konferencie a kolokviá, 
vedecké konferencie, odborné semináre, workshopy, odborné diskusie, prednášky a iné 
vedecké a spoločenské podujatia.  

Aj v roku 2021 v čase pandemickej situácie v spoločnosti a vo svete sa osobný kontakt  
účastníkov vedeckých a odborných podujatí fakulty opätovne preniesol do online priestoru.  

V roku 2021 fakulta v spolupráci s katedrami, ústavmi a inými organizáciami 
a partnermi z akademického a spoločenského prostredia organizovala alebo spoluorganizovala 
98 podujatí, z toho 13 medzinárodných vedeckých konferencií a kolokvií, tri vedecké  
konferencie, štyri odborné diskusné semináre, tri diskusie, jeden workshop a 45 odborných 
prednášok. V roku 2021 pokračoval cyklus  „Trnavské právnické debaty“, v rámci ktorého sa 
konal jeden odborný diskusný seminár. Fakulta v rámci cyklu „Správne debaty na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte“ zorganizovala šesť podujatí. S cieľom budovať univerzitného 
ducha na Trnavskej univerzite v Trnave, bol v spolupráci s fakultami vytvorený priestor pre 
dialóg akademickej obce univerzity pod názvom „Truniverzitné debaty“, v rámci tohto cyklu 
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fakulta zorganizovala deväť odborných prednášok spojených s diskusiou. Fakulta v roku 2021 
zorganizovala osem podujatí v  rámci ďalšieho odborné vzdelávania študentov, pedagógov 
a zamestnancov fakulty, boli to napr. stáž pre stredoškolákov a študentov fakulty, letné školy 
práva, cyklus odborných kurzov a prednášok zameraných a vzdelávanie a manažérske 
schopnosti pedagógov a zamestnancov fakulty. V rámci ďalších aktivít pre študentov 
a zamestnancov fakulty vytvorila fakulta cyklus online „literárnych večerov“. Počas troch 
stretnutí sa prepájali zaujímavé literárne postavy a príbehy s právnickou praxou. Tak ako aj po 
minulé roky, aj v roku 2021 sa konal virtuálny „Deň právnickej fakulty“ a vianočné stretnutie 
študentov, členov akademickej obce a zamestnancov fakulty. 

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2021 na Slovensku (8. – 14. 11. 2021) 
a počas celého mesiaca november 2021, ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR fakulta zorganizovala 26 online vedeckých podujatí.  

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že sa fakulte podarilo zrealizovať sériu 
hodnotných podujatí, ktorou vytvorila priestor a príležitosť pre odborníkov z jednotlivých 
oblastí, študentov, ale aj návštevníkov z radov širokej verejnosti nahliadnuť do rôznych 
oblastí právnej problematiky a zdieľať navzájom vedomosti, skúsenosti, dobré praxe, postrehy 
a názory. 

Organizované podujatia fakulty by sa nemohli konať bez účasti pozvaných 
a oslovených hostí, ktorí zastupujú rôzne akademické, profesijné a spoločenské organizácie 
doma a v zahraničí. Vzhľadom na úspešnú spoluprácu fakulty s týmito organizáciami, ktoré 
svojou účasťou prispeli ku kvalite konaných podujatí, sme mali možnosť zorganizovať 
podujatia so zástupcami napr. Institut of Hungarian Studies v Maďarsku, Polish Academy of 
Science Branch v Lubline v Poľsku, Ústavného súdu ČR,  Najvyššieho súdu ČR, Ústavu státu 
a práva Akademie věd ČR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ústavu štátu 
a práva SAV, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Kancelárie 
verejného ochrancu práv ČR, Najvyššieho súdu SR, Úradu špeciálnej prokuratúry SR,  
Špecializovaného trestného súdu, Národného bezpečnostného úradu SR, Generálnej 
prokuratúry SR, Slovenskej komory psychológov, Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Potravinárskej komory 
Slovenska, Slovenského združenie pre značkové výrobky, Kancelárie prezidenta SR, 
Sociálnej poisťovne, organizácie Via Iuris, Nadácie Zastavme korupciu, Úradu verejnej 
ochrankyne práv, Agentúry OSN pre utečencov, Najvyššieho správneho súdu SR, Úradu na 
ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, organizácie Správca zálohového systému, Národnej banky Slovenska, 
zástupcami Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a poslancami EP, advokátmi, 
notármi a zástupcami z právnických a iných fakúlt a univerzít zo Slovensku a  zahraničia ako 
napr. z ČR, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rakúska.  

 

Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2021 
 
Medzinárodné vedecké konferencie a kolokviá:  
 

Trnava, 21.- 22. 1. 2021 

„Medzi Trianonom a retribúciou – slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu“, ) 
online medzinárodná vedecká konferencia, ktorú pri príležitosti stého výročia prijatia 
Trianonskej mierovej zmluvy (4. jún 1920) ako aj vyslovenia súhlasu s ňou Národným 
zhromaždením Československej republiky (28. január 1921) organizovala Katedra 
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medzinárodného práva a európskeho práva fakulty s finančnou podporou Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom konferencie bolo sprostredkovať 
názory slovenských ako aj maďarských akademikov a odborníkov z praxe nielen na 
Trianonskú zmluvu, ale aj na vzájomné slovensko-maďarské vzťahy v uplynulom storočí. 
Konferencie sa zúčastnili okrem zástupcov zo slovenských právnických fakúlt aj maďarskí 
kolegovia z Eötvös Loránd University a Széchenyi István University, ďalej hostia z 
výskumného ústavu Magyarságkutató Intézet a Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. Príspevky zamerané tak na historicko-právny ako aj medzinárodnoprávny 
pohľad na danú problematiku boli publikované v recenzovanom zborníku. 

 
Trnava, 28. 1. 2021 
„Law and Values – Právo a hodnoty“, online medzinárodná vedecká konferencia, ktorú 
organizovala fakulta v spolupráci s Fakultou práva a administratívy Warmsko-Mazurskej 
univerzity v Olsztyne v Poľsku. Účastníci konferencie sa zaoberali otázkami  primeranosti 
obmedzovania práva na verejné prejavy náboženskej slobody, zvlášť v období celosvetovej 
pandémie, ktorú práve prežívame. Na rad však prišli aj iné témy, od historicko-právnych, cez 
otázky hodnôt v ústave, problematika profesionálnej etiky, otázky náboženských, morálnych a 
spoločenských presvedčení ako manželských prekážok, nechýbala téma výhrad vo svedomí či 
rituálnych porážok. Pozvaní vedci z Krakova, Varšavy a Olomouca sa tiež zaoberali 
problematikou hodnôt, práva a sociálnej spravodlivosti ako aj ďalšími oblasťami, najmä 
interferenciami cirkevného a sekulárneho práva.  
 
Černovice (Chernivtsi), Ukrajina,  21. 5. 2021 

„Human Rights and Public Governance“, online medzinárodné právnické fórum venované  
téme ľudských práv, ktorého spoluorganizátorom bola fakulta. Podujatie spoločne 
zorganizovali Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine), Chernivtsi 
Regional Council, Wismar University of Applied Sciences, Technology, Business and Design 
(Germany), Centre for East European Law, University of Graz (Austria), "Angel Kanchev" 
University of Ruse (Bulgaria), Trnava University in Trnava, Faculty of Law (Slovakia), 
Ștefan cel Mare University (Romania), Ovidius University of Constanta (Romania), Moldova 
State University (Moldova), Zaporizhzhia National University (Ukraine), University of the 
State Fiscal Service of Ukraine (Ukraine), Notary Chamber of Ukraine, Scientific Research 
Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of 
Ukraine, Educational and scientific laboratory for research of problems of service law of the 
National Academy of Law Sciences of Ukraine, NGO "Association of Administrative Law 
Specialists" (Ukraine), NGO «Legal shield».  Fórum bolo zároveň venované aj 30. výročiu 
znovuobnovenia Právnickej fakulty Národnej univerzity Yurija Fedkoviča v Chernivtsi. 

 

Trnava, 24. 8. 2021 

„Catholic Church in Economic and Legal Relations“, online slovensko-poľská vedecká 
konferencia, ktorú spoločne zorganizovali Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 
fakulty a Katedra verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva 
a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko) Podujatie sa konalo 
v rámci riešenia projektu VEGA 1/0170/21 pod názvom Medzinárodnoprávne záväzky SR 
v oblasti financovania Katolíckej cirkvi. Hlavné témy konferencie sa týkali predovšetkým 
majetkových a finančných záležitostí a postavenia duchovných Katolíckej cirkvi. Konferencie 
sa aktívne zúčastnili odborníci na danú problematiku z radov našich pedagógov ale aj pozvaní 
hostia z poľskej Katolíckej univerzity v Lubline (prof. Krukowski, prof. Kaleta a Dr. 
Lewandowski)  a indickej Univerzity v Novom Dillí (prof. Das).   
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Trnava, 10. 9. 2021 

„Constitutional Bases of Religious Law in Slovakia and Poland“, online slovensko-poľské 
vedecké kolokvium, ktoré zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. 
Účastníci podujatia z našej fakulty a Fakulty práva a verejnej správy Warmsko-Mazurskej 
univerzity v Olštýne sa venovali predovšetkým axiologickým fundamentom práva na 
náboženskú slobodu v ústavách oboch krajín, ako aj princípom, na ktorých je založená 
spolupráca medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Slovenskej republike a 
Poľskej republike.  

 

Lublin, Poľsko, 17. – 18. 9. 2021 

„Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach 
demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – 
Niemcy“, online medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod čestným patronátom 
Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky. Hlavným organizátorom bola Právnická 
komisia Poľskej akadémie vied v Lubline a spoluorganizátormi boli okrem našej Právnickej 
fakulty TU aj Združenie absolventov a priateľov Fakulty práva, kánonického práva a verejnej 
správy KUL ako aj samotná fakulta, Fakulta Práva a verejnej správy Univerzity Marie Curie 
Sklodowskej v Lubline, Nadácia Poľskej akadémie vied, Právnická fakulta Univerzity 
ministerstva vnútra vo Ľvove a Oddelenie právnych vied Vedeckej spoločnosti KUL v 
Lubline. Téme konferencie „Právna istota v oblasti slobody svedomia a náboženského 
vyznania v demokratických krajinách v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - 
Ukrajina – Nemecko“ sa za našu fakultu venovali a aktívne s príspevkami vystúpili prof. 
Marek Šmid, Dr. Martin Šabo a Dr. Michaela Moravčíková, ktorá zároveň moderovala jednu 
zo sekcií konferencie a podieľala sa na organizovaní konferencie.  

 
Smolenice, 21. – 22. 9. 2021    
„Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií“, 7. ročník tradičnej vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou venovanej právu obchodných spoločností, ktorú organizovala 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Ústavom štátu a práva 
SAV, Ústavom štátu a práva AV ČR a advokátskou kanceláriou PRK Partners.  
V poradí už siedmy ročník konferencie ponúkol pohľad a diskusiu na problematiku zmlúv 
o prevode účastí na spoločnosti (východiská, účinky zmlúv), obmedzenia prevoditeľnosti 
účastí na spoločnosti a nedostatky prevodov, vecno-právne súvislosti a špecifické situácie pri 
prevodoch účastí na spoločnosti. Zazneli zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe 
práva obchodných spoločností zo Slovenska, Česka a Poľska.  

 

Smolenice, 23. – 24. 9. 2021 

„XV. Lubyho právnické dni“  na tému „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada 
v súkromnom práve“, pravidelná medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
Nadáciou Štefana Lubyho, fakultou a Ústavom štátu a práva SAV sa  konala pri príležitosti 
30. výročia vzniku Nadácie Štefana Lubyho už tradične na zámku v Smoleniciach.  
15. ročník bol venovaný špecifickej téme náhrad súvisiacich s ujmou na zdraví a smrťou v 
súkromnom práve. Zvolená téma vyvolala značný záujem odbornej verejnosti a na 
konferencii sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, súdnej moci, ale aj odborníci z praxe 
pôsobiaci v Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej 
republike a Slovensku. Konferenciu osobne otvoril spoluzakladateľ nadácie prof. JUDr. Ján 
Lazar, DrSc.. Náhrada za ujmu pri strate ľudského života patrí jednoznačne medzi témy, ktoré 
vzbudzujú rozporuplné názory a postoje. Bolo zaujímavé spoznať najnovší vývoj riešenia 
tejto otázky v rôznych národných právnych úpravách, v odbornom výskume, ako aj 
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oboznámiť sa s najnovšou judikatúrou u nás aj v zahraničí. Z prednesených príspevkov 
jednoznačne vyplynula potreba ďalšieho vedeckého skúmania tohto problému, ale hlavne jeho 
riešenia v právnych úpravách, ako aj v súdnej praxi. Obsahom prednesených príspevkov bol 
uverejnený vo vedeckom zborníku.  

 
Krakov, Poľsko, 7. 10. 2021 
„Difficult Heritage: Interwar Codification Movement  in Central and Eastern Europe  
(1918 – 1939)“ – online medzinárodná vedecká konferencia v anglickom jazyku. Online 
konferencia bola organizovaná v rámci riešenia medzinárodného projektu Višehradského 
fondu, na riešení ktorého sa podieľali právnické fakulty Jagellonskej univerzity v Krakove, 
Univerzity v Segedi, Západočeskej univerzity v Plzni a Trnavskej univerzity. Do riešenia 
medzinárodného projektu boli zapojení pedagógovia z Katedry dejín práva fakulty. Témou 
konferencie bol proces kodifikácie v krajinách V4 v medzivojnovom období. 
 
Týždeň vedy a techniky 2021 (8. – 14. 11. 2021 a  počas celého mesiaca november 2021): 
 
Trnava, 10. 11. 2021 

„Human Resources in the Catholic Church and Their Funding“,  online medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021. Ústav 
pre právne otázky náboženskej slobody fakulty organizoval konferenciu v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0170/21 v spolupráci s dlhoročným spolupracujúcim pracoviskom, 
Katedrou verejného a ústavného cirkevného práva z Inštitútu kánonického práva Fakulty 
práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline 
v Poľsku. Účastníci konferencie z oboch pracovísk sa venovali problematike finančného 
zabezpečenia duchovných a ostatných zamestnancov cirkvi. 
 
Trnava, 12. 11. 2021 
„Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve“, online 
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci TVT 2021 Katedrou správneho 
práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty. Konferencia bola zameraná na 
autonómiu záujmových korporácií či už súkromnoprávnych (občianske združenia, odborové 
organizácie, organizácie zamestnávateľov, politické strany a hnutia, cirkvi a náboženské 
spoločnosti, združenia obcí, konzorciá, spoločenstvá vlastníkov atď.) alebo verejnoprávnych. 
Cieľom bolo na základe medzinárodných zmlúv, ústavnoprávnej a zákonnej úpravy:  
analyzovať právny stav týkajúci sa garancií autonómie záujmových korporácií v európskom 
právnom priestore, vysvetliť spoločné črty, načrtnúť perspektívy ďalšieho vývoja, definovať 
kľúčové zásady právnej úpravy postavenia záujmových korporácií, formulovať námety de 
lege ferenda za účelom podpory vzniku, fungovania a ochrany záujmových korporácií. 
Konferencie sa zúčastnili okrem domácich účastníkov aj zahraniční účastníci z českých, 
poľských a ukrajinských právnických fakúlt.  
 
Trnava, 16. 11. 2021 

„Actual Topics of State Ecclesiastical Law“, online  medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná v rámci TVT 2021. Podujatie v rámci riešenia projektu VEGA 1/01170/21 
zorganizovali Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty, Katolícka univerzita Jána 
Pavla II. v Lubline, Inštitút pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej 
národnej univerzity v Užhorode a Teologická fakulta svätých Cyrila a Metoda Univerzity 
Palackého v Olomouci. Konferencia sa zamerala na aktuálne otázky v oblasti štátno-
cirkevných vzťahov. Účastníci sa zaoberali súčasnou diskusiou o antidiskriminačnom práve 
na Ukrajine a reakciami cirkví a cirkevných predstaviteľov na ne, cirkevnou autonómiou, 
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právnymi aspektmi manželstva uzatvoreného podľa kánonického práva a prienikmi medzi 
kánonickým a konfesným právom, najmä v Poľsku, ako aj problematikou náboženských 
symbolov vo verejnom priestore, najmä na školách v Českej republike. 
 

Černovice (Chernivtsi), Ukrajina,  26. 11. 2021 

„Bukovynian Autumn Administrative Readings” , online medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorej spoluorganizátorom bola aj fakulta. Ďalšími organizátormi boli Yuriy 
Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine), Taras Shevchenko National University 
of Kyiv (Ukraine), Yaroslav the Wise National University of Law (Ukraine), Zaporizhzhia 
National University (Ukraine), Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine), National 
Aviation University(Ukraine), V.I. Vernadsky Taurida National University(Ukraine), State 
Tax University (Ukraine), Center for German Law (Ukraine), Centre for East European Law, 
University of Graz (Austria, "Angel Kanchev" University of Ruse (Bulgaria), Ștefan cel Mare 
University (Romania), Moldova State University (Moldova Matej Bel University in Banska 
Bystrica (Slovakia), EU project „Pravo-Justice. Členkou medzinárodnho výboru konferencie 
bola prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a na konferencii aktívne vystúpila riaditeľka 
Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

 
Vedecké konferencie: 
 
Trnava, 20. 3. 2021 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty“. Tradične, v poradí už 17. rok, sa konala konferencia doktorandov 
a školiteľov fakulty (konferencia sa pravidelne koná od roku 2005). Aj v roku 2021 sa 
konferencia vzhľadom na pandemickú situáciu konala online formou.  
Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: trestné právo, teória a dejiny štátu 
a práva a ústavné právo, pracovné právo a sekcia občianske právo Na online konferencii 
vystúpilo so zaujímavými príspevkami 30 doktorandov dennej a externej formy štúdia. 
Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bol 
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.  
 
Trnava, 8. 4. 2021 
„Študentská vedecká konferencia 2021“, v poradí už XIII. ročník vedeckej konferencie 
študentov, ktorý organizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava.  
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa konala online formou.  
Pravidelná konferencia bola prehliadkou študentských prác a poskytla študentom 
bakalárskeho a magisterského štúdia v oboch formách príležitosť podeliť sa o svoje 
myšlienky a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. 
Novinkou konferencie v roku 2021 bola možnosť prihlásiť svoju prácu do novej sekcie 
fakultné kolo súťaže o najlepšiu odbornú a vedeckú prácu (ŠVOČ). Ďalšie už tradičné sekcie 
boli sekcia trestného práva, ústavného práva a teórie práva, správneho práva a práva 
životného prostredia, súkromného práva a sekcia právnych dejín.  
Príspevky študentov posúdila odborná komisia zložená z pedagógov a študentov. 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.  
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Trnava, 25.6. 2021 
„Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja“, online vedecká konferencia, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu 
VEGA č. 1/0269/20 pod názvom Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja. 
Konferencia bola rozdelená do troch blokov, v rámci ktorých sa účastníci venovali témam ako 
napr. projektové výzvy a hodnotiaci proces, zmluvná podpora výskumu a realizačná fáza 
a výsledky projektov a ich hodnotenie, efektivita grantových schém.  
 
 
Diskusie, odborné debaty, workshopy, diskusné semináre: 
 
Trnava, 3. 3. 2021 
V rámci výučby predmetu Klinika právnickej žurnalistiky sa pre študentov fakulty konala 
online odborná diskusia na tému Ako tvori ť zaujímavé čitateľsky pútavé texty podávajúce 
overené informácie, najmä odborného charakteru? Diskutujúcim bol JUDr. Viktor 
Vincze, absolvent Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, televízny 
moderátor, redaktor a novinár.   
 
Trnava, 7. 4. 2021 
„Ako oživi ť dôveru v súdnictvo?“ – odborná online diskusia.  Fakulta v spolupráci 
s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizovala online diskusiu na tému dôvery v súdnictvo. 
Diskutujúcimi boli JUDr. Eva Kováčechová, advokátka z Via Iuris, JUDr. Ján Hrubala, 
predseda Špecializovaného trestného súdu a Mgr. Lucia Berdisová, PhD. právnička a odborná 
asistentka fakulty. Podujatie moderovala pani Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme 
korupciu. Pozvaní hostia diskutovali na aktuálne témy ako napr. Čo by mali sudcovia robiť, 
aby si získali späť dôveru verejnosti?, Ako vidia túto situáciu samotní sudcovia a aká je ich 
sebareflexia?, Aký je ich vzťah k médiám? a Aký je názor sudcov aj ne-sudcov na novú súdnu 
mapu?  
 
Týždeň vedy a techniky 2021 (8. – 14. 11. 2021 a  počas celého mesiaca november 2021): 
 
Trnava, 3. 11. 2011 

„Oplatí sa byť fér? (Ne)podvádzanie počas štúdia a pri písaní záverečných prác.“, online 
workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021. Fakulta v spolupráci 
s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizovala pre študentky a študentov fakulty online 
workshop, ktorý viedla Zuzana Vasičák Očenášová, expertka nadácie, ktorá sa téme 
hodnotového vzdelávania aktívne venuje. Účastníci diskutovali o situáciách, s ktorými sa 
môžu stretnúť počas vysokoškolského štúdia a ktoré ich môžu priviesť k etickej dileme.  
 
Trnava, 8. 11. 2021 
„Od januára Slovensko zálohuje“, online diskusný seminár v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2021, ktorý pre študentov fakulty zorganizovala Katedra správneho práva, práva 
životného prostredia a finančného práva fakulty v spolupráci s Potravinárskou komorou 
Slovenska. Diskusiu na aktuálne témy Prečo Slovensko zálohuje?; Ako bude fungovať 
zálohový systém?; Aké sú výhody zálohového systému“ viedla Mgr. Lucia Morvai, riaditeľka 
pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu organizácie Správca zálohového systému. Ide 
o neziskovú organizáciu, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového 
systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku. 
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Trnava, 27. 11. 2021 

„Uplat ňovanie antidiskriminačnej legislatívy z pohľadu praxe Slovenského národného 
strediska pre ľudské práva“, online odborný seminár (webinár), ktorý v rámci TVT 2021 v 
spolupráci s fakultou zorganizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Program 
podujatia bola zameraný na fungovanie a riešenie aktuálnych problémov v rámci SNSĽP 
akými sú Zásada rovnakého zaobchádzania zo spoločenského hľadiska;  Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva ako národná inštitúcia pre ľudské práva a národný 
antidiskriminačný orgán. Národný a medzinárodný rozmer fungovania SNSĽP; Aké prípady 
riešilo SNSĽP? Pohľad na kazuistiku a právne možnosti SNSĽP v jednotlivých prípadoch.  
 
Trnava, 9. 12. 2021 

„Práca s judikatúrou – označovanie a vyhľadávanie súdnych rozhodnutí“, online 
odborný seminár organizovaný Katedrou správneho práva, práva životného prostredia 
a finančného práva fakulty. Lektorom seminára bol Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., člen 
katedry a asistent sudcu Najvyššieho súdu SR, ktorý ako odborník z praxe poskytol 
účastníkom seminára odborné aj praktické rady ako sa orientovať v súdnych rozhodnutiach.  

 
Trnava, 9. 12. 2021 

„Sacharovova cena 2021“ online diskusia na tému „Európsky parlament a ľudské práva“. 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s fakultou 
organizovali  online diskusiu k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia pri príležitosti 
jej odovzdania, ktorú v roku 2021 Európsky parlament udelil ruskému opozičnému 
a protikorupčnému aktivistovi Alexejovi Navaľnému. Sacharovova cena je najvyšším 
ocenením, ktoré od roku 1988 Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva.  

Problematiku boja za ľudské práva rozberali v diskusii Miriam Lexmann, poslankyňa 
Európskeho parlamentu, Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky a Peter Varga, 
docent fakulty. Podujatie moderoval Lukáš Onderčanin, novinár denníka SME.  
 
Trnava, 10. 12. 2021 
„Úradná kontrola potravín: legislatíva a súdna prax“ , online odborný seminár, ktorý 
v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska zorganizovala fakulta. Lektorom seminára 
bol Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., odborný asistent Katedry správneho práva, práva životného 
prostredia a finančného práva fakulty. Účastníci seminára sa zaoberali témami ako právna 
úprava úradnej kontroly potravín, pojem úradná kontrola potravín, orgány, priebeh úradnej 
kontroly potravín, oprávnenia inšpektorov a ukladanie nápravných právnych opatrení. 
 
 
Cyklus „Správne debaty na TU, Právnickej fakulte 2021“  
 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty počas roka 
2021 v rámci cyklu „Správne debaty na TU v Trnave, Právnickej fakulte“ zorganizovala sériu 
diskusií a  odborných diskusných seminárov pre študentky a študentov fakulty a priateľov 
správneho práva so zaujímavými hosťami pôsobiacimi v oblasti administratívneho práva 
a praxe. 
 
 
Trnava, 23. 3. 2021 
Online odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s JUDr. Elenou Berthotyovou, 
PhD., predsedníčkou senátu Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
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a členkou Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá účastníkom debaty priblížila svoje 
študentské časy, kariérne začiatky a názor na zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Zo 
zúčastnených študentov boli na záver správnej debaty vyžrebované dve študentky, ktoré 
získali knihu s podpisom pani predsedníčky senátu. 
 
Trnava, 26. 3. 2021 

Online odborný diskusný seminár  v rámci cyklu „Správne debaty“  na tému „Dvojaká 
kvalita potravín“. Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 
v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska zorganizovala pre študentky a študentov 
fakulty diskusný seminár, ktorého témou bola často diskutovaná problematika dvojaká kvalita 
potravín. V rámci diskusií sledovanú problematiku priblížili odborníčka na potravinárstvo a 
poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová, Ing. Jaroslav Remža, PhD. z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prof. Ing. Jozef Golian Dr. zo Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej 
komory Slovenska a pán Ľubomír Tuchscher zo Slovenského združenia pre značkové 
výrobky. 
 
Trnava, 21. 4. 2021 
Online odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s JUDr. Mariánom Fečíkom, 
prokurátorom netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR. Pozvaný hosť účastníkom 
správnej debaty priblížil svoje študentské časy, kariérne začiatky a predstavil tiež niektoré 
zaujímavé prípady na úseku katastra nehnuteľností, ktoré pri výkone svojej profesie riešil. Zo 
zúčastnených študentov bol na záver správnej debaty vyžrebovaný študent, ktorý získali 
najnovší komentár ku Katastrálnemu zákonu, ktorého spoluautorom je pán prokurátor. 
 
Trnava, 23. 4. 2021 

Online odborný diskusný seminár  v rámci cyklu „Správne debaty“  na tému „É čka v 
potravinách“. Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 
v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska zorganizovala pre študentky a študentov 
fakulty ďalší diskusný seminár venovaný aktuálnej problematike éčok v potravinách. 
Diskutujúcimi boli traja odborníci na potravinárstvo, Mgr. Martin Venhart, PhD. zo 
Slovenskej akadémie vied, Ing. Eva Forrai zo Slovenského zväzu spracovateľov mäsa a  
JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej komory Slovenska. Účastníci debaty dostali i 
odpovede na otázky Je všetka chémia škodlivá?, Na čo slúžia Éčka v potravinách? Dajú sa 
vyrobiť potraviny bez Éčok?, Ako nakupovať kvalitné potraviny a čo si všímať na etiketách?, 
Ako sa cena odráža na kvalite potravín? 
 
Trnava, 28. 4. 2021 
Online odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s prof. JUDr. Máriou 
Patakyovou, PhD., verejnou ochrankyňou práv a univerzitnou profesorkou, v ktorej pani 
profesorka účastníkom debaty priblížila svoje študentské časy, prácu verejnej ochrankyne 
práv a jej motiváciu stať sa ňou. V diskusii zodpovedala študentom aj na otázky ohľadom 
úrovne ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. Na záver boli zo zúčastnených 
študentov vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí získali knihu s podpisom pani verejnej 
ochrankyne práv. 
 
Trnava, 5. 5. 2021 
Online odborná diskusia v rámci cyklu „Správne debaty“ s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, 
Ph.D. sudkyňou Ústavného súdu Českej republiky. Pani sudkyňa účastníkom diskusie 
priblížila svoje študentské časy a jej motiváciu stať sa sudkyňou Ústavného súdu. Venovala sa 
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problematike rovnosti mužov a žien, ktorej sa venuje aj vo svojich publikáciách, vyjadrila  
svoj názor na fungovanie českého Najvyššieho správneho súdu a zriadenie Najvyššieho 
správneho súdu Slovenskej republiky. Zo zúčastnených študentov boli na záver správnej 
debaty vyžrebovaní dvaja študenti, ktorí získali knihu s podpisom pani ústavnej sudkyne. 
 

„Truniverzitné debaty“ – miesto dialógu celej akademickej obce univerzity 
 
V roku 2021 Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s jej fakultami vytvorila priestor pre 
dialóg akademickej obce univerzity pod názvom Truniverzitné debaty. Debaty sú  miestom 
dialógu akademickej obce univerzity a platformou zdieľania sa učiteľov, študentov a 
zamestnancov našej alma mater a priestorom konštruktívnych diskusií, prezentáciou hodnôt a 
formáciou nás všetkých. Snahou bolo vytvoriť priestor na stretnutia nielen na svojich 
katedrách či fakultách, ale na univerzitnej úrovni zatiaľ, vzhľadom na pandemickú situáciu  
v online priestore. 
 

Trnava, 6. 5. 2021 

„Ľudia so zdravotným postihnutím medzi nami. Skutočné príbehy.“ bol názov prvej 
online odbornej prednášky spojenej s diskusiou, ktorú zorganizovala fakulta v rámci cyklu 
Truniverzitné debaty.  Prednáška JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD., LL.M., generálnej 
riaditeľky Sekcie sociálnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a externej učiteľky fakulty. Debatovalo sa o závažných problémoch ľudí so zdravotným 
postihnutím, či už dospelých alebo detí, ktoré prezentovali z vlastnej skúsenosti aj pozvaní 
hostia. Diskusia odhalila ťažkosti, o ktorých mnohí ani netušili a s ktorými sa naši 
spoluobčania stretávajú a prispela k bližšiemu poznaniu tejto závažnej problematiky.  
 
Trnava, 12. 5. 2021 
„H ľadanie spravodlivosti na ministerstve spravodlivosti“ , v rámci cyklu Truniverzitné 
debaty fakulta zorganizovala online odbornú prednášku spojenú s diskusiou k reforme 
súdnictva s bývalou pedagogičkou fakulty a súčasnou ministerskou spravodlivosti SR Mgr. 
Máriou Kolíkovou. Prvá časť bola venovaná predovšetkým reforme súdnictva, tvorbe novej 
súdnej mapy ako procesu, v rámci ktorého sa skúmala aj dopravná dostupnosť, finančná 
náročnosť a predpokladaná odbornosť a celková kvalita súdov. Osobitná pozornosť bola 
venovaná postaveniu Najvyššieho správneho súdu. V rámci diskusie sa účastníci pýtali na 
najaktuálnejšie otázky súvisiace s politickou kariérou ministerky, aktuálne kauzy, ale aj 
retrospektívu jej pôsobenia v rezorte spravodlivosti a vo vrcholovej politike. Nechýbali ani 
otázky týkajúce sa jej odvolávania z funkcie, prežívania politických útokov a emocionálneho i 
racionálneho vyrovnávania sa s nimi. Diskutovalo sa aj o konkrétnych otázkach možnosti 
znefunkčnenia parlamentu vzdaním sa mandátu a nenastúpením náhradníkov, dostupnosti 
konkrétnych (aj odvolacích) súdov, obmedzení a riešení v rámci protipandemických opatrení 
ale aj životných právnických vzorov.  
 
Trnava, 19. 5. 2021 
„Forenzné vedy a právo“, online prednáška spojená s diskusiou v rámci cyklu Truniverzitné 
debaty, ktorú viedol doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. z Katedry trestného práva a 
kriminológie fakulty, ktorý okrem akademickej a praktickej sféry práva pôsobí ako advokát 
a zároveň  ako lekár  - súdny znalec. V úvode oboznámil zúčastnených s historickým 
vývojom forenzných vied, ďalej v prednáške informoval o aktuálnych problémoch v danej 
oblasti, o súčasných možnostiach forenzných vied. Prednáška vyústila do bohatej debaty 
medzi zúčastnenými a lektorom.  
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Trnava, 26. 5. 2021 
„Predmanželská zmluva, rozvod – čo Váš čaká a neminie?“, online odborná prednáška 
v rámci cyklu Truniverzitné debaty, ktorú pre zúčastnených pripravil a prezentoval Mgr. Peter 
Mészáros, PhD., prodekan fakulty a člen Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty. 
Prednáška bola zameraná na majetkové aspekty manželského spolužitia, ktoré sa napriek 
poklesu obľuby u Slovákov v nultých rokoch tohto storočia stáva čoraz početnejším.  Značne 
obmedzené možnosti vyhnutia sa režimu spoločného majetku medzi manželmi (BSM) sú 
častým dôvodom pre spory.  Spájanie hodnotových a majetkových otázok pri snahe o právnu 
reguláciu majetku manželov predstavuje obľúbenú debatnú tému, čo sa potvrdilo aj v 
diskusnej časti prednášky. 
 
Týždeň vedy a techniky 2021 (8. – 14. 11. 2021 a  počas celého mesiaca november 2021): 
 
Trnava, 3. 11. 2021 
„Hindu mythology and religious practices in India“ , online odborná prednáška s diskusiou  
v rámci cyklu Truniverzitné debaty a konania Týždňa vedy a techniky 2021, ktorú 
zorganizovala fakulta pre všetkých študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a 
priateľov univerzity. 
Prednášajúca doc. Preeti D. Das (School of International Studies, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, India) pútavo hovorila nielen o hinduistickej mytológii a náboženskej 
praxi v Indii, ale zároveň porovnávala najstaršie ázijské a európske príklady mytológií a vývoj 
náboženských praktík na oboch kontinentoch. Problematiku prepojila so súčasnou sociálnou 
a politickou situáciu v Indii, so zvláštnym dôrazom na vznik a pôsobenie pravicových 
radikálnych hnutí. 
 
Trnava, 24. 11. 2021 
„Crime and punishment in international politics, or on the birth of international 
community“, online odborná prednáška spojená s diskusiou v rámci celouniverzitného cyklus 
prednášok Truniverzitné debaty a TVT 2021 zorganizovala fakulty prednášku dekana fakulty 
Medzinárodných vzťahov a politických vied zo Severo-západného inštitútu Ruskej 
prezidentskej akadémie národného hospodárstva a verejnej správy Jevgenija Nikolaeviča 
Roščina. Tému trestania krajín pútavým spôsobom pomocou analýzy udalostí a citátov 
svetových politikov predstavil účastníkom debaty. Diskusia sa týkala najnovších téz a tiež 
afrického kontinentu. 
 
Trnava, 25. 11. 2021 
„Opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím: zákon verzus prax“, online odborná 
prednáška spojená s diskusiou, ktorú fakulta organizovala v rámci cyklu podujatí 
Truniverzitné debaty a TVT 2021. Pozvaní hostia, ktorí sa profesijne aj ľudsky venujú 
problematike ľudí zo zdravotným postihnutím Zuzana Suchová, Martin Smutný, Martina 
Jardeková, Katarína Brešťanská, Ľudmila Belinová a moderátorka JUDr. Katarína Fedorová, 
PhD., LL.M. diskutovali spolu s účastníkmi podujatia na aktuálnu tému spojenú 
s opatrovaním ľudí so zdravotným postihnutím.    
 
Trnava, 1. 12. 2021 
„Japanese Lessons from Natural Disasters“, online odborná prednáška spojená s diskusiou, 
ktorú fakulta organizovala v rámci cyklu podujatí Truniverzitné debaty. Prednáška bola 
venovaná japonským lekciám z prírodných katastrof. Prednášal profesor Tadaatsu Tajima, 
hosťujúci profesor The Research Institute of Moral Science and Education v Kashia a 
emeritný profesor Tenshi College, Sapporo. Objasnil špecifické geografické umiestnenie 
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japonských ostrovov, tektonické línie, hydrológiu a prúdenie vetrov. Hovoril o horách a 
moriach, o tajfúnoch a zemetraseniach, o tom ako živly formovali životnú filozofiu a japonské 
sekulárne náboženské predstavy, ako aj o dejinách a súčasnosti Japonska. 
 
„Trnavské právnické debaty“ (séria diskusných seminárov fakulty) 
 
Modra, 22. – 23. 6. 2021 
„Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej 
ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva.“, online 
diskusný seminár pre odbornú verejnosť, ktorý organizovala v rámci cyklu „Trnavské 
právnické debaty“ Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu 
VEGA č. 1/0535/19.  
Diskusný seminár bol zameraný na mimoriadne aktuálnu tému náhrady nemajetkovej ujmy 
sekundárnych obetí. V rámci diskusie vystúpili okrem pedagógov fakulty aj pozvaní 
odborníci na danú problematiku napr. doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. z Právnickej 
fakulty UP v Olomouci, doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. z Právnickej fakulty UK v Prahe, či 
ústavný sudca JUDr. Róbert Šorl, PhD. Diskusného seminára sa zúčastnilo niekoľko desiatok 
účastníkov z radov advokátov, právnikov pracujúcich v poistnom sektore, či predstaviteľov 
ministerstiev a štátnych orgánov, vďaka čomu bola diskusia na predkladané otázky 
mimoriadne živá a konštruktívna.  
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 12. 2. 2021 
„Písanie záverečných prác“, online odborná prednáška JUDr. Milana Hlušáka, PhD., 
odborného asistenta Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty, ktorú organizovala 
fakulty pre študentky a študentov fakulty zameraná na problematiku písania záverečných 
prác.  
 
Trnava, február, marec 2021 
„Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva“ – cyklus online vzdelávacích prednášok 
venovaný profesijnej etike a etickým dilemám učiteliek a učiteľov práva viedla prednášajúca 
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. z Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty, 
ktorá je zároveň aj vedeckou pracovníčkou Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave.  
Prvé stretnutie, ktoré sa konalo 12. 2. 2021 sa venovalo otázkam etického kódexu. Ďalšie 
stretnutie 26. 2. 2021 bolo zamerané na otázky publikovania, dvojitého slepého recenzného 
konania, spoluautorstva vedeckých diel a jeho rozmeru, hodnotenia študentov a hodnotenia 
vedeckej úrovne, neopomenuté boli aj otázky loajálnosti či falošnej solidarity. Po tretí raz 19. 
3. 2021 sa učiteľky a učitelia fakulty zamýšľali nad etickými dilemami, ktoré prináša výučba 
právnických predmetov, pedagogický a hodnotiaci proces, rôzne akademické aktivity ako aj 
samotné právnické povolanie. Cyklus prednášok a bohatá diskusia nepochybne prispeli k 
lepšiemu pochopeniu nastolených otázok a k skvalitneniu výučby právnickej etiky, ako aj ku 
skvalitneniu samotného vedecko-pedagogického procesu. 
 
Trnava, február, marec, apríl 2021 
15. 2. 2021 
„Etické dilemy študentiek a študentov práva“, cyklus online vzdelávacích prednášok 
venovaných študentom fakulty na tému etické dilemy, ktoré sa konali 15. 2. 2021,  1. 3. 2021 
a 13. 4. 2021. Prednášajúca Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. z Katedry teórie práva 
a ústavného práva fakulty a Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave. Prednášky a na ne 
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nadväzujúce diskusie o etických dilemách boli prostriedkom na harmonizovanie ľudských  
morálnych kompasov a utriedenie si správnych hodnotových postojov, ktoré sú efektívne a 
účelné v spolupráci s vedomosťami. 
 

Trnava, 19. 2. 2021 

„Ako tvori ť etické pravidlá“ , ďalšia online odborná prednáška spojená s diskusiou 
venovaná právnickej etike. Prednášal Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, člen Súdnej rady Slovenskej 
republiky, ktorý pracuje v Kancelárii verejného ochrancu práv Českej republiky. Podujatie 
moderovala Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LLM. z Katedry teórie práva a ústavného 
práva fakulty. Tentoraz sa pedagógovia a študenti fakulty venovali otázkam tvorby etických 
pravidiel a ich uvádzania do praxe. Téma bola bohato ilustrovaná rôznymi vzorovými 
kauzami a dilemami, ktoré pri ich riešení vznikajú.  
 
Trnava, 3. 3. 2021 
V rámci výučby predmetu Klinika právnickej žurnalistiky sa pre študentov fakulty konala 
online odborná diskusia na tému Ako tvori ť zaujímavé čitateľsky pútavé texty podávajúce 
overené informácie, najmä odborného charakteru? Diskutujúcim bol JUDr. Viktor 
Vincze, absolvent Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, televízny 
moderátor, redaktor a novinár.   
 
Trnava, 4. 3. 2021 
„Register partnerov verejného sektora“, online odborná prednáška spojená s diskusiou 
s predsedom Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslavom Macekom. Prednášajúci priblížil 
myšlienku a genézu vzniku Registra partnerov verejného sektora ako zákonom stanoveného 
zoznamu údajov o partneroch verejného sektora. Charakterizoval subjekty verejného sektora a 
spôsob zapisovania. Témou tiež bolo overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod či 
automatický výmaz z registra. Kľúčovou časťou bol zmysel a význam registra ako takého, 
úskalia a problematické body, ako aj prognózy do budúcnosti. 
 
Trnava, 10. 3. 2021 
„Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska. Štátny 
príspevok registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na základe zákona č. 
370/2019 Z. z.“, odborná online prednáška. V čase, kedy na Slovensku prebiehalo sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov zorganizovala fakulta prednášku ThDr. ThLic. Mgr. Martina 
Šaba, PhD., výskumného pracovníka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty 
a väzenského farára z Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Dr. Šabo vo 
svoje prednáške objasnil podstatné náležitosti prebiehajúceho sčítania vo vzťahu k 
vnútornému vedomiu príslušnosti obyvateľov Slovenska k cirkvám a náboženským 
spoločnostiam a financovaniu cirkví a náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu. 
 
Trnava, 15. 3. 2021 
„Daňová optimalizácia“, online odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra trestného 
práva a kriminológie fakulty. Pozvanie na prednesenie prednášky prijal JUDr. Ján Šanta, 
PhD., LL.M., MBA, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, 
ktorý študentom priblížil jednu z najkomplikovanejších kriminalít súčasnosti zaraďovanej do 
tzv. kriminality bielych golierov. Vo svojej prednáške sa zameral na vysvetlenie kľúčových 
aspektov, ktoré sú previazané s daňovou trestnou činnosťou, pričom poukazoval na rôzne 
praktické príklady a prípady zo svojej bohatej aplikačnej praxe. Po skončení prednášky sa 
konala živá diskusia, do ktorej zapojili študenti so svojimi otázkami a postrehmi.  
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Trnava, 17. 3. 2021 
„Zákony biohackingu mozgu: ako na učenie, spánok a pohyb“, online prednáška pre 
študentov fakulty. Prednášajúcim bol Tomáš Eichler, slovenský neurogenetik pôsobiaci vo 
Viedenskom biocentre, vo svojej práci sa venuje skúmaniu mozgu a spánku genetickými 
metódami.  
 
Trnava, 24. 3. 2021 
„Ženy z prvých transportov“,  online odborná prednáška. V rámci smutného 79. výročia 
prvého transportu slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora, ktorý bol vypravený zo 
železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 fakulta zorganizovala odbornú prednášku Mgr. 
Mateja Beránka, PhD. zo Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry: Múzeum 
holokaust v Seredi.  Prednášajúci priblížil situáciu prenasledovaných Židov v rokoch 1938 – 
1941, obmedzenia, ktoré vyplývali z niektorých protižidovských zákonov ako zákaz alebo 
radikálne oklieštenie možnosti vykonávať advokátske povolanie u Židov. Venoval sa tiež 
otázke definovania Židov podľa náboženstva a podľa rasy (Židovský kódex). Napokon 
objasnil problematiku samotných transportov a osudov žien v transportoch a vo 
vyhladzovacích táboroch. Na záver si študenti a pedagógovia mohli pozrieť medailóny troch 
žien z transportov a ich výpovede. 
 
Trnava, 31. 3. 2021 
„Medieval castles and modern Servers. Cyber Security.“,  online odborná prednáška 
v anglickom jazyku. Pre študentky a študentov fakulty prednášal Dr. Christian Folini, 
švajčiarsky špecialista na počítačovú bezpečnosť. Téma prednášky: Ako sa správať 
v kyberpriestore, ako sa vyhnúť kyber útokom a ako sa môže právnik uplatniť v sektore 
kyberbezpečnosti. 
 
Trnava, 12. 4. 2021 

„O sociálnej poisťovni s generálnym riaditeľom Ing. Jurajom Káčerom“ , online odborná 
prednáška spojená s diskusiou pre študentky a študentov fakulty. V rámci prednášky mali 
študenti možnosť diskutovať s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ing. Jurajom 
Káčerom spolu s JUDr. Danicou Bognárovou, riaditeľkou odboru nemocenského poistenia, 
úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a s JUDr. Hedvigou 
Polcíkovou, vedúcou oddelenia legislatívy. Online prednáška priamo z ústredia Sociálnej 
poisťovne priblížila študentom fungovanie Sociálnej poisťovne zvnútra, na podklade 
aktuálnych informácií z rokov 2020 a 2021, v tejto súvislosti nebolo možné opomenúť ani 
súvisiaci dopad COVID-19. Ďalej odzneli informácie o možnom uplatnení sa absolventa 
právnickej fakulty, o odvodových povinnostiach študenta a brigádach, ale aj o špecifických 
prípadoch z praxe, najmä v súvislosti s dôchodkovým, úrazovým a nemocenským poistením. 
V diskusii zaujímala študentov aj otázka o možnosti stáže v Sociálnej poisťovni. 
 
Trnava, apríl 2021 
„Syndróm vyhorenia“,  online odborný webinár.  Vedenie fakulty zorganizovalo pre 
vyučujúcich  (14. 4. 2011) a študentky a študentov fakulty (20. 4. 2021) webinár  venovaný 
syndrómu vyhorenia. Lektorka PhDr. Kristína Grendová, PhD. z Fakulty zdravotníctva a 
sociálnej práce TU v Trnave. sa vo svojom výklade zamerala nielen na popis syndrómu, ale 
predovšetkým na jeho elimináciu a prevenciu. Ponúkla základné zásady, ktorými je potrebné 
sa riadiť v snahe predísť systému vyhorenia, spočívajúce predovšetkým v prístupe k práce a 
dodržiavaní duševnej hygieny. Predstavila konkrétne zásady a princípy, ktorými je potrebné 
sa riadiť, aby nedošlo k vyčerpaniu a strate entuziazmu. 
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Trnava, 14. 4. 2021 

„Prípad Gabčíkovo-Nagymaros – história a súčasnosť“ , online odborná prednáška JUDr. 
Metoda Špačeka, PhD., riaditeľa Kancelárie prezidenta SR a splnomocnenca vlády SR 
v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel 
Gabčíkovo-Nagymaros. Prednášku zorganizovala Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva fakulty.  

 

Trnava, 15. 4. 2021 

„Znalecká činnosť v trestnom konaní“, online odborná prednáška s psychiatrom a súdnym 
znalcom MUDr. Svetozarom Drobom. Pozvaný hosť predstavil základy súdno-znaleckej 
činnosti a jej dôležitosť, rozoberal vzťah právnych vied a psychiatrie. V závere prednášky 
priblížil prípady z praxe, kedy bolo potreba prizvať do konania aj znalca. Prednáška bola 
určená pre študentov fakulty a moderoval ju študent práva Richard Mažonas.  

 

Trnava, 19. 4. 2021 

„Právo na informácie a ochrana utajovaných skutočností“, online odborná prednáška, 
ktorú  pre študentov  fakulty zorganizovala Katedra správneho práva, práva životného 
prostredia a finančného práva fakulty. Prednášajúca kpt. JUDr. Katarína Kvasňovská, 
riaditeľka kancelárie Národného bezpečnostného úradu SR v úvode prednášky najskôr 
priblížila študentom základné úlohy, ktoré plní Národný bezpečnostný úrad Slovenskej 
republiky. Následne prednášajúca vysvetlila študentom právne aspekty procesu 
bezpečnostných previerok a priblížila im napr. problematiku bezpečnostného pohovoru alebo 
právnych podmienok použitia tzv. vyšetrenia pravdovravnosti prostredníctvom polygrafu. 
 
Trnava, 22. 4. 2021 

„Morské právo v kontexte klimatických zmien a ochrany Biodiverzity“.  Katedra 
správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty pri príležitosti 
environmentálneho sviatku Deň Zeme zorganizovala pre študentky a študentov fakulty online 
odbornú prednášku. Pozvaným hosťom bol riaditeľ kancelárie prezidenta Slovenskej 
republiky JUDr. Metod Špaček, Ph.D., ktorý sa odborne a vedecky venuje otázkam 
medzinárodného práva životného prostredia. V úvode prednášky najskôr priblížil študentom 
základné aspekty morského práva a následne uvedenú problematiku prepojil s témou ochrany 
biodiverzity v kontexte medzinárodného práva verejného a s témou predchádzania 
klimatickým zmenám.  
 
Trnava, 27. 4. 2021 

„Ako sa pripravi ť na pohovor do zamestnania?“, online odborná prednáška Mgr. Evy 
Klimovej, prezidentky Slovenskej komory psychológov. Témou prednášky boli rady 
psychologičky pre budúcich absolventov fakulty. 

 

Trnava, 28. 4. 2021 

„Reforma justície očami novinárky Veroniky Prušovej“,  online odborná prednáška pre 
študentky a študentov fakulty v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky. Novinárka 
Veronika Prušová, redaktorka Denníka N priblížila tému reformy justície a v rámci diskusie 
odpovedala na otázky študentov k novinárskej práci.  
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Trnava, 18. 5. 2021 
„Čo by ste chceli vedieť o sudcoch, ale nemali ste sa koho opýtať?“, online prednáška 
spojená s diskusiou  o súdnictve, sudcoch a sudkyniach ako prežívajú svoje povolanie.  Na 
úlohu priblížiť históriu a súčasnosť súdnej moci študentom a študentkám a hlavne to, aké je to 
byť sudkyňou sa podujala JUDr. Daniela Baranová sudkyňa z Okresného súdu v Prešove.   
 

Trnava, 20. 5. 2021 

„Hate Speech – prejavy nenávisti“, online odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra 
teórie práva a ústavného práva fakulty. Prednášajúci doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. sa pokúsil 
odpovedať na závažné spoločenské otázky: Mali by byť nenávistné prejavy zakázané?, Nie je 
takýto zákaz v rozpore so slobodou prejavu?, Nezašla snaha o kultivovanú verejnú diskusiu a 
politickú korektnosť priďaleko?, V čom sa líši americký prístup k šíreniu nenávisti od toho 
európskeho?,  Kde v tejto debate stoja liberáli a konzervatívci? Je cancel culture hrozbou pre 
slobodu slova? 

 
Trnava, 13. 10. 2021 
„Vedecký odkaz profesora Lubyho pre rozvoj súkromného práva“, v rámci 
spoločenského online podujatia „Deň právnickej fakulty“ sa konala online odborná prednáška 
doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc., riaditeľa Ústavu štátu a práva SAK v Bratislave. Prednáška  
bola venovaná vedeckému odkazu profesora Štefana Lubyho pre rozvoj súkromného práva. 
 
Trnava, 13. 10. 2021 
„Majú seniori na Slovensku nárok na sociálne služby? Legislaíva vs realita.“, online 
odborná prednáška v rámci podujatia „Deň právnickej fakulty“, ktorou sme si pripomenuli 
mesiac úcty k starším. Prednáška Mgr. Vladislava Mateja, PhD., správcu nadácie SOCIA.  
 
Trnava, 20. 10. 2021 
„Subsidiary application of the Roman law in old Poland“ , online odborná prednáška.  
V rámci vzájomnej spolupráce so zahraničnými univerzitami zavítala na fakultu v rámci 
programu ERASMUS + prof. Marzena Dyjakowska z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. 
v Lubline v Poľsku. Počas študijného pobytu na Katedre rímskeho a cirkevného práva 
zorganizovala prednášku, v ktorej študentkám a študentom fakulty predstavila nové pohľady 
na svet práva. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. V prvej, pani profesorka predstavila 
niekoľko prípadov zo súdnej praxe v oblasti súkromného práva. Druhá časť sa zaoberala 
aplikáciou rímskeho práva v trestnoprávnej oblasti, osobitne trestami crimen 
maiestatis a publicatio bonorum. Právna interpretácia inštitútov bola dokreslená opisom 
historických reálií z novovekého Poľska.  
 
Týždeň vedy a techniky 2021 (8. – 14. 11. 2021 a  počas celého mesiaca november 2021): 
 
Trnava, 3. 11. 2021 
„Vybrané problémy stipulácie / Ausgewählte Probleme der Stipulation“ , online odborná 
prednáška Mag. Petra Jahna z Johannes Kepler Universität Linz, ktorú v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2021 zorganizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty.  
 
Trnava, 4. 11. 2021 
„Diplomacia v praxi: činnosť Veľvyslanectva SR v Haagu“, online odborná prednáška, 
ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 2021 pre študentky a študentov  zorganizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. Prednášajúci JUDr. Jozef Kušlita, prvý 
tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu informoval o činnosti a úlohách 
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veľvyslanectva, ktoré v súlade so základným poslaním diplomatických misií v zahraničí 
reprezentuje Slovenskú republiku v Holandskom kráľovstve, obhajuje jej záujmy a záujmy jej 
občanov. V rámci toho podporuje rozvoj bilaterálnych oficiálnych kontaktov na najvyššej 
úrovni, spoluprácu parlamentov a štátnych orgánov oboch krajín, obchodno-ekonomickú 
spoluprácu, ako aj kontakty v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, športu či turizmu. 
 
Trnava, 9. 11. 2021 
„Spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver na bývanie a hypotekárny úver“, online 
odborná prednáška, ktorú počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 zorganizovala 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty. Prednášajúcou bola JUDr. Veronika 
Borkovičová z Národnej banky Slovenska. 
 
Trnava, 10. 11. 2021 
„Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ“, online odborná prednáška, 
ktorú počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 zorganizovala Katedra pracovného 
práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. Prednášku pre študentov fakulty na zaujímavé 
a aktuálne témy ohľadne sociálneho zabezpečenia predniesol doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., 
člen katedry.  
 
Trnava, 10. 11. 2021 
„Diplomatický protokol v praxi. Diplomatický protok ol a etiketa.“, online odborná 
prednáška, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 2021 pre študentov fakulty zorganizovala 
Katedra právnych dejín fakulty. Prednášajúcou bola Ingrid Horvay, odborníčka na  
diplomatický protokol, aktuálne pôsobiaca na Ministerstve zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. Na začiatku sa venovala témam ako pozdrav, predstavovanie, podávanie rúk, 
usádzanie či spoločenská hierarchia. Ďalej predstavila systémy štátneho protokolu, 
protokolárne poradie v SR, ústavné a úradnícke funkcie a oslovenia, tituly a hodnosti 
používané v prostredí akademickom, cirkevnom a v prostredí medzivládnych organizácií. 
Mimoriadne zaujímavá bola časť, kde študentov poučila o správnom stolovaní, zasadacom 
poriadku, spôsobe formulovania a odpovedania na pozvánky a pravidlách obliekania sa pre 
pánov aj dámy. Prednášku ukončila poukázaním na právne predpisy upravujúce problematiku 
diplomatického protokolu. V rámci diskusie odznelo viacero zaujímavých otázok a príkladov 
z praxe.     
 
Trnava, 11. 11. 2021 
„Otázka migrácie a utečencov v agende Rady Európy. Európsky dohovor a judikatúra 
ESĽP“, online odborná prednáška, ktorú v rámci TVT 2021 zorganizovala Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. Prednášajúcim bol JUDr. Drahoslav 
Štefanek, veľvyslanec, osobitný predstaviteľ generálnej tajomníčky Rady Európy pre 
migráciu a utečencov. 
 
Trnava, 11. 11. 2021 
„Green Deal and Migration (New Pact on Migration and Asylum)“,  online odborná 
prednáška v rámci TVT 2021, ktorú v spolupráci s organizáciou International Partnerships 
Infopoint pri Európskej komisii organizovala pre študentov fakulty Katedra medzinárodného 
páva a európskeho práva fakulty. 
 
Trnava, 15. 11. 2021 
„Agentúra OSN pre utečencov“, online odborná prednáška v rámci TVT 2021, ktorú 
organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva  pre študentov fakulty 
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v rámci predmetu Klinika azylového práva. Prednášajúca JUDr. Miroslava Pinková, 
predstaviteľka regionálneho úradu svetovej humanitárnej organizácie UNHCR v Budapešti.  
 
Trnava, 16. 11. 2021 
„Autonomní vozidla - hrozba pro odpovědnost za škodu? Aneb kdo odpovídá za škodu 
způsobenou autonomním vozidlem?“, online odborná prednáška v rámci TVT 2021, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty pre študentov a študentky. 
Prednášajúcim bol doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M. z Právnickej fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. 
 
Trnava, 22. 11. 2021 
„Teach for Slovakia“, online odborná prednáška o programe Teach for Slovakia 
organizovaná v rámci TVT 2021. Prednášajúce a účastníčky programu Lea Benková a Zuzana 
Sojková predstavili študentom fakulty dvojročný intenzívny fulltime program organizácie 
Teach for Slovakia, ktorý ponúka absolventom rôznych odborov možnosť pomôcť k 
systémovej zmene vzdelávania v SR. Program funguje pod záštitou prezidentky SR. Študenti 
sa v úvode dozvedeli, že až 31,4 % pätnásťročných detí na Slovensku nemá základnú 
čitateľskú gramotnosť - majú problémy s porozumením či interpretáciou textu a následne so 
zamestnaním sa. Zo štatistických údajov predstavili výsledky prieskumu OECD, podľa 
ktorých Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším vplyvom domáceho prostredia na výsledky 
žiakov v škole či fakt, že od roku 1989 sme mali dvadsaťjeden ministrov školstva, z ktorých 
mnohí neostali v úrade dlhšie ako rok. Hlavná myšlienka programu, a to zabezpečenie 
rovnosti príležitostí pre všetkých, je blízka aj fakulte, a preto organizácii Teach for Slovakia 
radi poskytneme priestor aj do budúcna. 
 
Trnava, 23. 11. 2021 
„Prokurátor a prokuratúra“, online odborná prednáška pre študentov fakulty o prokuratúre 
a povolaní prokurátora organizovaná v rámci TVT 2021 Katedrou trestného práva 
a kriminológie fakulty. Prednáška prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Jána 
Šantu, PhD., LL.M., MBA na tému postavenie a pôsobnosť prokurátora a jeho vzťah k 
ostatným štátnym orgánom (polícia, súdy, kontrolné orgány, medzinárodné orgány).  
 
Trnava, 24. 11. 2021 

„Verkauf und Sachbeschädigung durch Dritten im römischen und geltenden Recht / 
Predaj a neoprávnené poškodenie veci tretím v rímskom a platnom práve“ , online 
odborná prednáška počas TVT 2021. V rámci predmetu Seminar aus römischem Schuldrecht  
pre študentky a študentov zorganizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva prednášku 
profesora Markusa Wimmera z Johannes Kepler Universität Linz.  Ako napovedá už názov 
témy, obsahom prednášky boli viaceré prieniky moderného práva nemecky hovoriacich krajín 
a práva rímskeho. Problematiku z oblasti záväzkového práva profesor Wimmer priblížil na 
praktických prípadoch prostredníctvom exegézy fragmentov Digesta Iustiniani a pozitívnych 
právnych noriem.  
 
Trnava, 24. 11. 2021 
„Potrebujeme chrániť whistleblowerov?“, online odborná prednáška spojená s diskusiou 
v rámci TVT 2021. Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty zorganizovala pre 
študentov a študentky prednášku právničky Mgr. Zuzany Dlugošovej, predsedníčkou Úradu 
na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 
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Trnava, 24. 11. 2021 
„Akademická integrita: písať eticky“, online odborná prednáška spojená s diskusiou 
v rámci TVT 2021, ktorú pre študentov a doktorandov fakulty prednášala odborná asistentka 
Katedry teórie práva a ústavného práva a výskumná pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.. 
 
Trnava, 29. 11. 2021 
„Akademické písanie“, online odborná prednáška JUDr. Milana Hulšáka, PhD., odborného 
asistenta Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty organizovaná pre študentov 
a študentky fakulty v rámci TVT 2021.  
 
Trnava, 30. 11. 2021 
 „Lege artis zdravotná starostlivosť v kontexte rozhodovacej činnosti Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou“ , online odborná prednáška v rámci TVT 2021, ktorú 
odprednášal JUDr. Pavel Štukovský z Centra spoločenských a psychologických vied SAV 
v Bratislave.  
 
Trnava, 1. 12. 2021 
„Bürgschaft“ , online odborná prednáška, ktorú organizovala Katedra rímskeho a cirkevného 
práva fakulty pre študentov fakulty. Prednášajúci Mag. Peter Jahn z Univerzity Johanna 
Keplera v Linzi sa v prednáške venoval téme ručeniu a osobného zaisteniu majetku 
v rímskom práve.   
 
Trnava, 6. 12. 2021 
„Vz ťahy štátu a cirkví v Českej republike“, online odborná prednáška profesora Damiána 
Němca, z Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je 
zároveň aj  výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Po 
rozdelení republiky v roku 1993 Česká republika úplne zmenila svoj prístup k registrácii 
cirkví, ich financovaniu a napokon aj k zmluvným vzťahom so Svätou stolicou. Ďalšie 
rozdiely a zaujímavosti, ktoré sa prejavujú v rôznych segmentoch spoločenského života, ako 
aj rôzne interakcie cirkevného a konfesného práva v Českej republike predstavil 
prednášajúcim študentom fakulty. 
 
Trnava, 10. 12. 2021 
„Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou“ ,  online odborná prednáška spojená 
s diskusiou. Pri príležitosti Dňa ľudských práv študenti Adriana Seková, Dominika 
Kuchárová a Rastislav Lalinský, ktorí pôsobia ako študentské pomocné vedecké sily na 
Katedre dejín práva fakulty, zorganizovali prednášku Mgr. Patrika Dubovského, PhD. 
z Ústavu pamäti národa. Nosné témy prednášky: o vyrovnávaní sa s inštitútmi totalitného 
režimu a úspechoch, ktoré sa v spoločnosti dosiahli po páde komunistického režimu; 
o obetiach a hrdinoch zápasu s totalitnými režimami; informácie o prijatých zákonoch s 
cieľom navodenia možnej spravodlivosti. 

 

Trnava, 16. 12. 2021 

„Ako zvládať náročné obdobia a získať odolnosť?“ , online odborná prednáška, ktorú 
v spolupráci s Filozofickou fakultou TU v Trnave zorganizovala fakulta pre študentov so 
špecifickými potrebami. Prednášajúca Mgr. Iveta Schusterová, PhD. z Katedry psychológie 
Filozofickej fakulty TU v Trnave. 
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Iné evidované odborné podujatia zamerané na ďalšie vzdelávanie: 
 
Trnava, 3. 3. 2021 
„Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre stredoškolákov“ , fakulta aj v roku 2021 pripravila 
pre stredoškolákov a uchádzačov o štúdium práva jednodňovú stáž, ktorá sa vzhľadom na 
pandemickú situáciu konala online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Stáž poskytla pre 
účastníkov informácie z rôznych oblastí práva ako napríklad ústavného, správneho, trestného 
rímskeho, občianskeho práva, ktoré môžu využiť nielen počas štúdia, ale aj v praxi. 
Prednášali vysokoškolskí pedagógovia ako aj študenti fakulty na rôzne témy ako napr. 
Občianske právo vždy s vami (Od narodenia až po smrť. A vlastne ešte aj potom...), Význam 
rímskeho práva pre súčasného právnika, Územná samospráva – partner či rival štátu?, Trestné 
právo – zaujímavosti a formy jeho prejavu v bežnom živote, Každodenná práca budúcej 
právničky v prevažne mužskom svete,  Hodnota slobody v akademickom prostredí, Trestný 
čin bosoráctva a čarodejníctva v slovenských právnych dejinách. Fakulta sa týmto spôsobom 
prezentovala a snažila sa napomôcť budúcim vysokoškolákom pri výbere vysokej školy.  
 
Trnava, 3. – 4. 6. 2021 
„Bez modrín“, online cyklus vzdelávacích prednášok pre učiteľov fakulty, ktorý zabezpečilo  
Centrum Slniečko, n. o. Prvý deň vzdelávania bol venovaný problému psychického násilia na 
deťoch, nasledujúci deň problematike sexuálneho zneužívania detí a obchodovania s deťmi. 
Frekventanti sa naučili rozpoznať príznaky syndrómu CAN, získali vedomosti a zručnosti ako 
postupovať v kontakte s dieťaťom s cieľom jeho ochrany a zabráneniu sekundárnej 
viktimizácie. Podujatie bolo tiež zamerané na scitlivovanie v danej oblasti a na prepojenie s 
právnou praxou. 
 

Trnava, mesiac jún 2021 

„Manažérska akadémia“, počas mesiaca jún 2021 pripravilo vedenie fakulty pre 
zamestnancov a pedagógov fakulty sériu online odborných vzdelávacích podujatí zameraných 
na manažérske schopnosti. Lektorom bol Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol 
a etiku, bývalý hovorca prezidenta SR. V rámci cyklu odborných prednášok účastníci mali 
možnosť vzdelávať sa v oblastiach ako prezentácia s úspechom, zoznamovanie a prvý dojem, 
ako prekonať trému či komunikácia a protokol. V rámci online stretnutí sa zamestnanci mohli 
naučiť správne dýchať, osvojiť si základné mentálne návyky a spôsoby na odstránenie stresu 
ako aj základy asertivity. Venovali sa tiež otázkam verbálnej a neverbálnej komunikácie, 
vystupovania na verejnosti a umenia zaujať. Detekovali najčastejšie chyby v komunikácii. 
Zvláštna pozornosť bola venovaná aj problematike etikety a protokolu.  

 
Trnava, 5. – 9. 7. 2021 
Letná škola právnickej latinčiny – vedenie fakulty ponúklo v prázdninových mesiacoch (5. 
– 9. 7. 2021)  pre študentky a študentov fakulty letnú školu právnickej latinčiny zo základnej 
latinskej terminológie z oblasti práva pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Lektorkou 
letnej školy bola doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., úradná prekladateľka a pedagogička 
z Filozofickej fakulty TU v Trnave. Účastníci sa naučili základy tohto starobylého, no stále 
živého jazyka a získali certifikát o absolvovaní.  
 
Trnava, 7. – 8. 7. 2021 
Online letná škola práva 2021 pre stredoškolákov – vedenie fakulty v spolupráci so 
študentskou organizáciou ELSA Trnava ponúkla pre stredoškolákov a študentov fakulty v 
dvoch termínoch (7. 7. 2021 a 8. 7. 2021) jednodňovú online letnú školu práva. Účastníkom 
boli ponúknuté štyri zaujímavé kauzy riešené pred Najvyšším súdom SR. Účastníci mali 
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možnosť dozvedieť sa a získať cenné poznatky z bežného života napr. ako riešiť susedské 
spory, ako polícia rieši priestupky, prečo Najvyšší súd nezrušil ĽSNS, či o tom, kedy môže 
byť televízii udelená pokuta za reportáž. Pre úspešné prijatie na letnú školu bolo potrebné 
prihláseným účastníkom napísať úvahu v rozsahu jednej strany (A4) na jednu z dvoch 
vyhlásených tém: Úloha právnikov a právničiek v spoločnosti alebo Právo v čase pandémie. 
Letná škola práva bola vedená interaktívne, formou argumentácie a diskusie pre a proti, 
najlepší účastníci získali zaujímavé vecné ceny a všetci získali certifikát o absolvovaní.  
 
Trnava, október - november 2021 

Séria prednášok zameraných na vysokoškolské vzdelávanie – počas mesiaca október 
a november 2021 sa konala na fakulte séria vzdelávacích prednášok pre učiteľov fakulty. 
Prednášajúci Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD., metodik z Katedry pedagogiky a sociálnej 
pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na 
problematiku vysokoškolskej pedagogiky. Počas stretnutí odprezentoval zaujímavé prednášky 
5. 10. 2021 na tému „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“, ktorá bola zameraná na príčiny 
a hlavné prvky rozdielov vo vysokoškolskej výučbe. 11. 10. 2021 sa konala prednáška na 
tému „U čebné činnosti vysokoškolských študentov“, ktorá bola zameraná na jednotlivé 
spôsoby výučby v nadväznosti na ich očakávané výsledky v kognitívnej oblasti a ako zmeny 
niektorých aspektov výučby vplývajú na výsledky študentov. V poradí tretia vzdelávacia 
prednáška na tému „Skúmanie vlastnej výučby“  sa konala 22. 10. 2021  a poukázala na 
význam retrospektivity a náhľadu na vlastnú výučbu vysokoškolským pedagógom, na 
jednotlivé jej aspekty ako aj na potrebu získavania spätnej väzby od samotných študentov. 
V mesiaci november 2021 sa konali 5. 11. 2021 prednáška prepojená na riešenie konkrétnych 
príkladov na tému „Kvalita vysokoškolského vzdelávania: príklady dobrej praxe“ a 23. 
11. 2021 prednáška na tému „Hodnotenie vo vysokoškolskom vzdelávaní“.  
 
Trnava, 8. 9. 2021 

„Generácia Z: Ako pochopiť a osloviť mladých“, vzdelávací seminár v rámci 
akreditovaného vzdelávacieho programu v rámci systému ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov fakulty pod názvom „Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní 
mladé“. Lektorom seminára bol Mgr. Jakub Roh zo vzdelávacej spoločnosti Než zazvoní, s. r. 
o. v Brne. Pedagógovia fakulty mali možnosť oboznámiť sa s charakteristikou, motiváciou, 
prioritami a hodnotami generácie Z. Cieľom školenia bolo pochopiť rozdiely medzi 
generáciou učiteľov a generáciou študentov, porozumieť potrebám študentov a nájsť cestu 
ako zatraktívniť štúdium. Pedagógovia získali cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri 
výučbovom procese ako aj v celkovej komunikácii s mladou generáciou. 
 
Trnava, 6. 12. 2021 

„Kariérové poradenstvo“ , online webinár pre študentky a študentov fakulty. Lektorka 
webinára Ing. Zuzana Záhradníková, kariérová poradkyňa z Career Spring, s. r. o. predstavila 
účastníkom zážitkové kariérové poradenstvo na sebapoznávanie. Účastníci sa snažili 
zážitkovou formou zodpovedať nasledujúce otázky Ako sa uplatniť na rýchlo sa meniacom 
trhu práce?; Čo sa dnes nosí z pohľadu životopisu – najnovšie trendy? Zároveň účastníci mali 
možnosť vyskúšať si simuláciu pracovného pohovoru s odborníčkou. 
 
Spoločenské podujatia:   
 
Trnava, 13. 10. 2021 
Virtuálny „Deň právnickej fakulty“,  tradičné vedecké a spoločenské stretnutie študentov, 
členov akademickej obce, zamestnancov a priateľov fakulty, na ktorom sme si okrem iného 
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pripomenuli aj významné jubileum – 30 rokov od založenia Nadácie Štefana Lubyho, ktorej 
sídlo sa nachádza na fakulte. Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea 
Olšovská, PhD. V rámci podujatia sa konali on-line odborné prednášky pozvaných hostí. 
Prednáška doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc., riaditeľa Ústavu štátu a práva SAK v Bratislave 
na tému „Vedecký odkaz profesora Lubyho pre rozvoj súkromného práva“ bola 
venovaná vedeckému odkazu profesora Štefana Lubyho pre rozvoj súkromného práva a 
pripomenula osobnosť, vedecké pôsobenie a vedeckú školu tohto významného slovenského 
civilistu.  
Ďalšia prednáška v rámci „Dňa právnickej fakulty“, ktorou sme si zároveň pripomenuli aj 
mesiac úcty k starším, bola prednáška Mgr. Vladislava Mateja, PhD., správcu nadácie 
SOCIA, nadácia na podporu sociálnych zmien, ktorý svoj profesijný život venuje 
presadzovaniu práv tých najzraniteľnejších - detí so zdravotným postihnutím, ľudí zo sociálne 
vylúčených spoločenstiev a seniorov. Téma prednášky „Majú seniori na Slovensku nárok 
na sociálne služby? Legislaíva vs realita.“ nám priblížila aj smutný obraz života mnohých 
starších ľudí odkázaných na pomoc iných, ktorým sa tejto pomoci nedostáva, prípadne je táto 
pomoc nedostatočná a nezodpovedá ľudskoprávnym štandardom. Ako budúci právnici a 
najmä ako citliví a empatickí ľudia by sme mali urobiť všetko preto, aby sme tento stav 
zmenili, a aby sa úcta k starším stala na Slovensku pevnou súčasťou nielen legislatívy, ale aj 
reality.  
 
Trnava, 16. 12. 2021 
„Viano čné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave“ , tak ako 
minulé roky, tak v roku 2021 sa konalo vianočné stretnutie pedagógov a zamestnancov 
fakulty. Žiaľ aj v roku 2021 sa toto milé spoločenské stretnutie konalo v online priestore. 
Stretnutie otvorila dekanka fakulty, ktorá všetkým poďakovala za prácu počas roka a zaželala 
mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v novom roku 2022.  
 
 
Ďalšie podujatia a aktivity pre študentov a zamestnancov fakulty:   
 
Cyklus Literárne večery na TU, Právnickej fakulte   
Literatúra nás sprevádza celý život. Môžeme sa stretnúť s právom v literatúre, niekedy tiež s 
literatúrou v práve. Aj klasická literatúra nám poskytuje odpovede a rady pre takmer každú 
oblasť života. Preto sa fakulta rozhodla pozvať študentov aj zamestnancov do literárneho 
klubu, v ktorom sa prepájali zaujímavé literárne postavy a príbehy s právnickou témou. 
 
Trnava, 8. 4. 2021 

„Zlo čin a trest“ – prvé stretnutie v rámci literárnych večerov fakulty sa konalo v online 
priestore. Úvodnú prednášku si pripravila a diskusiu moderovala Laura Fedorová. Témou 
prvého stretnutia nad literatúrou bola otázka: „Dá sa zločin odpykať len cez trest?" a 
„matériou" pre hľadanie odpovedí nebol nijaký drobný literárny počin, ale Raskoľnikov z 
Dostojevského realistického románu Zločin a trest a Dostojevského dielo ako také. Bola to 
ťažká diskusia. Analyzovali sa najmä hlavné postavy románu a najmä Raskoľnikova a jeho 
teóriu silných a slabých. Študent práva Raskoľnikov sa postavil na miesto Boha a rozhodoval 
o tom, kto má alebo nemá právo žiť. Načrtnutá dejová línia nás primäla hľadať odpovede na 
otázky o hraniciach ľudskej slobody, o svedomí, úcte k životu a jeho ochrane, o vine a 
primeranosti trestu, o proporcionalite. Diskutujúci uvažovali aj o odkaze diela pre súčasnosť a 
o potrebe uvažovania o morálke, etike a práve.  
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Trnava, 22. 4. 2021 

„Kto nesie zodpovednosť za naše činy?“,  druhé online stretnutie v rámci literárnych 
večerov bolo venované románu Šogún Jamesa Clavella. Je príznačné, že hlavným hrdinom je 
jeden z popredných britských lodivodov John Blackthorn, ktorý sa na lodi Erazmus pokúšal 
oboplávať svet, ale stroskotal pri japonských ostrovoch a cestami osudu sa ocitol medzi 
zápasmi najvplyvnejších samurajov nad krajinou. Nie je iba pasívnym pozorovateľom 
exotickej krajiny, ale postupne ho premieňa japonský postoj k ľudskej dôstojnosti, cti, 
slušnosti. Účastníci napokon preniesli dilemy hrdinu Clavellovho románu do súčasnej roviny 
a kládli si otázky o zodpovednosti za vlastné činy, až po reflexiu samurajov vyjadrenú 
rituálnou samovraždou. Diskusia reflektovala súčasné problémy školstva, kultúru, umenie a 
zacielenie ľudského života. 
 
Trnava, 13. 5. 2021 

„Záleží na tom, kto to napísal?“, bola téma ďalšieho literárneho večera fakulty, v ktorom sa 
diskutujúci snažia prepájať umenie s právom. Čo ak milujeme knihu, no nemilujeme autora? 
Čo ak sme autora aj niekedy milovali, obdivovali ho, dávali mu všakovaké vlastnosti, ale 
pravda vyvalená na povrch nám zotrela tieto predstavy a zistili sme, že ten, čo napísal, natočil, 
urobil dielo, čo sa nám tak veľmi zapísalo do duše, nie je dobrým človekom? Literatúra, ako 
všetky umelecké smery, je mocná v tom, že nastoľuje otázky, no dáva aj odpovede. V rámci 
debaty nebola odrazovým mostíkom ani tak konkrétna kniha, ako skôr konkrétne prípady 
autorov, ako napríklad Milana Kunderu, výborného českého spisovateľa, ktorého verejný 
obraz bol poškvrnený biografiou Jana Nováka, alebo dokument o Woodym Allenovi: Allen 
vs. Farrow, ktorý neukazuje oceňovaného režiséra v najlepšom svetle. Ako rozoznať 
tanečnicu od tanca? Treba to rozoznať? Je dôležité, aký človek je autor?  Dá sa oddeliť dielo 
od tvorcu? Na tieto ale aj ďalšie otázky sa účastníci snažili nájsť odpovede.  
 

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2021 
v porovnaní s rokom 2020 vyjadruje nasledujúca tabuľka:   

 

 
 
5. AKTÍVNA Ú ČASŤ NA VEDECKÝCH PODUJATIACH 
 

Výsledkom aktívnej vedeckovýskumnej činnosti 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. 

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
kongresy, 
konferencie a 
kolokviá 

Vedecké a 
odborné 
konferencie   

Odborné 
semináre, 
workshopy, 
diskusie a 
debaty 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
a ostatné  
podujatia 

 
Spolu 
 

2020 8 4 4 33 7 56 

2021 13 3 24 45 13 98 
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Vzhľadom na pretrvávajúcu celospoločenskú situáciu a vzhľadom k preventívnym 
opatreniam voči šíreniu ochorenia Covid-19 boli aj v roku 2021 vedecké konferencie, 
semináre a odborné diskusie organizované v prevažnej miere online formou.  Napriek tomu sa 
aj v roku 2021 vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme štúdia aktívne zúčastnili 
celkom 56 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 36 domácich 
podujatiach a 20 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 106. Všetky príspevky boli 
alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych monografiách alebo vo 
vedeckých časopisoch.  

Celkový počet už publikovaných výstupov pedagógov a doktorandov dennej a externej 
formy štúdia vo vedeckých zborníkoch z domácich a zahraničných medzinárodných 
vedeckých konferencií a seminárov v roku 2021 bol 211 výstupov. Počet publikovaných 
výstupov v roku 2021 zaevidovaný v CREPČ je stav k 31. 1. 2022 (zahŕňa aj príspevky z  
konferencií organizovaných v roku 2020). Centrálny register pre evidenciu výstupov 
umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2021 bol uzatvorený 31. 1. 2022 v zmysle Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a metodiky 
pre príslušné vykazovacie obdobie. 

 
Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 

a odborných podujatiach v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nasledovná 
tabuľka: 

 
Rok Celkový počet 

organizovaných 
podujatí (v SR 
a zahraničí) 

Podujatia 
organizované 
v zahraničí 

Podujatia 
organizované 
v SR 

Počet 
prihlásených 
(prednesených) 
príspevkov 

Počet 
publikovaných 
príspevkov 

2020 24 10 14 97 251 

2021 56 20 36 106 211 

 
 
6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE  

 

Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych 
partnerstiev, no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných 
projektov na pôde fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie vedeckej a inej 
odbornej spolupráce s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Fakulta vychádza týmto svojim 
členom v ústrety najmä odbornou a finančnou podporou pri zabezpečovaní ich účastí na 
medzinárodných vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných seminároch, 
krátkodobých alebo dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí ako aj 
podporou a napomáhaním v aktívnej účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou 
účasťou. Pri rozvoji medzinárodných vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty 
o rozvoj spolupráce so svojimi zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, 
a to najmä v rámci mobilitného programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo 
vzťahu k zahraničným študentom zdokonaľovaním svojho študijného programu 
a zaraďovaním čoraz väčšieho počtu študijných predmetov v cudzom jazyku, prevažne 
v anglickom. 

Mobility vedeckopedagogických zamestnancov fakulty počas roka 2021 boli výrazne 
ovplyvnené pandémiou. V rámci programu ERASMUS+ sa pedagógovia fakulty zúčastnili 
piatich mobilít za účelom výučby, nadobudnutia skúseností z oblasti vzdelávania, školení 
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jednotlivcov a taktiež za účelom prehĺbenia medzinárodnej vedeckej spolupráce v krajinách 
ako Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko a Česká republika, priemerná dĺžka pobytov bola päť 
dní.  

Za účelom aktívnej účasti na konferenciách a seminároch v Českej republike, Grécku 
a Poľsku v trvaní v priemere troch dní bolo realizovaných šesť mobilít. 

V Českej republike boli zrealizované dve  mobility za účelom návštevy knižníc a 
nadobudnutí nových vedeckých poznatkov v trvaní jedného dňa. 

 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
              

             Fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 
Faculty Association (ELFA) a International Law School Association (ILSA) a od roku 2012 i 
členom Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni (European Law Institute – ELI). 

 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

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 ako aj spoločného organizovania seminárov a konferencií. 
 

Fakulta má uzatvorené tieto dohody a zmluvy o medzinárodnej spolupráci: 
 
1. Právnická fakulta Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko 
2. Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha, Česká republika 
3. Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poľsko 
4. University of Applied Sciences Vukovar, Croatia  
5. Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 
6. Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 
7. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 
8. Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 
9. The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 
10. University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania  
11. Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, Česká republika 
12. Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 

Ukraine 
13. Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Republic of Belarus    
14. Sveučilište v  Zagrebu, Chorvátsko 
15. Rzeszowská univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
16. Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika 
17. Faculty of Law Uzhorod, National University, Ukraine 
18. National University „Odessa Law Academy“, Ukraine 
19. Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského, Warszawa, Poľsko 
20. Institute of Law of Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine 
21. State University of Novi Pazar, Serbia 
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7. PERIODIKÁ PUBLIKOVANÉ FAKULTOU 
 
SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA (SEI) 
 

Na fakulte od roku 2013 vychádza 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 2021 vyšli štyri čísla deviateho 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. 

Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky 
v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku a  nemeckom jazyku.  

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) 
 

FORUM IURIS EUROPAEUM (vedecký časopis pre právnu vedu) vychádza 
s polročnou periodicitou od roku 2013. Časopis vydávala fakulta v spolupráci s 
Vydavateľstvom Typi Universitas Tyrnaviensis v printovej podobe. Od roku 2018 je časopis 
publikovaný v elektronickej forme. V roku 2021 vyšli dve čísla, ktoré je možné nájsť na 
webovej stránke fakulty (http://fie.iuridica.truni.sk). 

Primárnym účelom je podporiť originálny vedecký výskum a posilnenie kvalitnej 
publikačnej, odbornej formácie právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky, ale aj 
z blízkeho či vzdialeného zahraničia.  

Časopis prináša vedecké štúdie, vedecké články, diskusné príspevky (podnety do 
diskusie) a recenzie vedeckých prác zo všetkých oblastí práva a právnych otázok náboženskej 
slobody. V časopise môžu byť publikované aj medziodborové štúdie s interdisciplinárnym 
prienikom do príbuzných humanitných a spoločenských vied. Preferovanými jazykmi sú 
angličtina a nemčina, pričom vedecké štúdie sú podrobené recenznému konaniu nezávislých, 
anonymných recenzentov. 
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ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS IURIDICA 
 

V roku 2018 došlo k obnoveniu periodického vydávania Ročenky Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave – ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS – IURIDICA. 
V roku 2021 bol publikovaný XIII. ročník. 

Ročenka má charakter recenzovaného zborníka vedeckých, ako aj odborných výstupov 
a ponúka priestor na publikovanie primárne predstaviteľom všetkých odborov právnej vedy, 
pôsobiacim na fakulte ako aj doktorandom fakulty. 

Ročenka vychádza v elektronickej forme a je voľne prístupná na portáli „Publikácie“ 
Právnickej fakulty TU v Trnave (http://publikacie.iuridica.truni.sk/rocenka/).  
 
 
8. PUBLIKA ČNÁ ČINNOSŤ – VÝBER   

 
Výber publikácií  učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 

2021 (spracované za rok 2021 k 31. 1. 2022) tvorí Prílohu č. 2 správy. 
Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2021 vysokoškolskí učitelia 
a doktorandi v dennej a externej formy štúdia fakulty publikovali desať vedeckých monografií 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, päť vedeckých monografií vydaných v domácich 
vydavateľstvách, desať štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách, 14 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 
2021 pedagógovia a doktorandi fakulty publikovali päť vedeckých a odborných prác 
uverejnených  v časopisoch, ktoré sú karentované alebo registrované v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS. Významný ukazovateľ je aj počet publikovaných vedeckých prác 
pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty v zahraničných a domácich 
vedeckých časopisoch (spolu 69 vedeckých prác) ako aj v recenzovaných   zborníkoch 
uverejnených v zahraničných a domácich vydavateľstvách (spolu 88 vedeckých prác). 
 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a 
doktorandov fakulty za rok 2021 (spracované za rok 2021 k 31. 1. 2022, celkovo 439 
záznamov) tvorí Prílohu č. 1 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. Za rok 
2021 (stav k 24. 2. 2022) bolo zaznamenaných 366 citácií a ohlasov na publikované práce. 

Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2021 patrili 
najmä prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. PhDr. 
Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Soňa 
Košičiarová, PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. a 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof.  
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Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a 
doktorandov fakulty za rok 2021 (údaje k 24. 2. 2022) tvorí Prílohu č. 3 správy. 

 

 
10. OCENENIA   
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. 
V máji 2021 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Eliášovi ocenenie univerzity 
„Cena Antona Hajduka 2021 za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom 
Trnavskej univerzity v Trnave“.   
 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
V marci 2021 bola prof. Olšovská zaradená do zoznamu „Přehled TOP 100 žen česko-
slovenského právního byznysu“. Zoznam vznikol na počesť prvých žien, ktoré už pred sto 
rokmi študovali v prvej ČSR a stali sa prvými právničkami. Zoznam predstavuje ako autor 
Jaroslav Kramer hovorí „unikátní a inspirativní přehled stovky právniček, které vynikají 
v klíčových segmentech českého a slovenského byznysu“. 
 
doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
V januári 2021 absolvovala doc. Kleňová habilitačný proces na Univerzite Johannesa Keplera 
v Linzi v Rakúsku, v rámci ktorého jej bol udelený titul „venia docendi“ v odbore rímske 
právo. Na základe udelenia tohto titulu je doc. Kleňová oprávnená konať verejné prednášky, 
výskum a vzdelávanie študentov na vysokej škole v zahraničí. 
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
V rámci úspešnej spolupráce s Ústavným súdom Slovenskej republiky v roku 2021 bolo doc. 
Lackovi v apríli 2021 zaslané poďakovanie za vynikajúcu odbornú spoluprácu v oblasti 
slovenského práva sociálneho zabezpečenia.  
 
JUDr. Jakub Neumann, PhD. 
V roku 2021 sa JUDr. Neumann stal ako štvornásobný víťaz súťaže člen poroty 8. ročníka 
súťaže „Cena Ernesta Valka 2021“ na tému „Priama vs zastupiteľská demokracia a limity 
referenda“, ktorú vyhlasuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika so sídlom v Bratislave. 
Porota zložená z významných odborníkov z oblasti práva hodnotí články študentov 
prihlásených do súťaže každoročne od roku 2014. 
 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a 
organizáciách, grémiách a komisiách: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
V septembri 2021 sa Dr. Moravčíková stala členkou vedeckého spoločenstva „PTPW – 
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego“  a „SKP - Stowarzyszenie kanonistów 
Polskich“ so sídlom v Lubline v Poľsku.  
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Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách, grémiách a komisiách: 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V júni 2021 sa JUDr. Dobrovodský stal členom pracovnej skupiny pre rekodifikáciu 
rodinného práva vymenovanej podľa štatútu pracovných skupín pre rekodifikáciu 
súkromného práva ministerkou spravodlivosti SR. 
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 
V december 2021 bol doc. Križan zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľ a rozhodca, oprávnený 
riešiť kolektívne spory na roky 2022 – 2024. 
 
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 
V júni 2021 bol doc. Maslen  vymenovaný ministrom obrany SR za stáleho člena osobitnej 
rozkladovej komisie ako poradného orgánu ministra obrany SR.  
 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
V máji 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Najvyššieho súdu SR za náhradníka 
výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie sudcu Najvyššieho súdu SR pre 
trestnoprávne kolégium. 
 
V júni 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Súdnej rady SR za náhradníka 
výberovej komisie pre hromadné výberové konania v obvode Krajského súdu v Trenčíne. 
 
V novembri 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný za člena výberovej komisie pre hromadné 
výberové konanie sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v  obvode Krajského súdu 
v Trenčíne.  
 
V decembri 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný za člena výberovej komisie pre obsadenie 
voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského sudu v Trenčíne.  
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.  
V júni 2021 bola doc. Novotná vymenovaná ministerkou spravodlivosti SR za členku 
pracovnej skupiny pre rekodifikáciu záväzkového práva. 
 
V júni 2021 bola doc. Novotná vymenovaná predsedom Súdnej rady SR za členku výberovej 
komisie pre hromadené výberové konanie sudcov v obvode Krajského súdu v Nitre. 
 
 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
V roku 2021 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého 
časopisu „Eurasian Crossroads“, ktorý vychádza  v Moskve v Ruskej federácii.  
 
Od roku 2021 je Dr. Moravčíková členkou redakčnej rady časopisu „Kościół i Prawo“, 
vydavateľom ktorého je Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline v Poľsku.   
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Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
Od roku 2021 je Dr. Mészáros členom  redakčnej rady recenzovaného interdisciplinárneho 
vedeckého časopisu „Studia Erasmiana Wratislaviensia / Wroclawskie Studia Erazmianskie“, 
ktorého vydavateľom je Wydzial Prawa, Administracji i Eknomii Uniwersytetu 
Wroclawskiego v Poľsku.  
 
Od roku 2021 je Dr. Mészáros externým recenzentom pre vedecký recenzovaný časopis 
„PUG - Przegląd ustawodawstwa gospodarczego“, ktorý vydáva vydavateľstvo Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne S. A. vo Varšave v Poľsku. 
 
 
11. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 

ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2021 
 
 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2021 predstavuje  nasledovná tabuľka: 
 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2021 

Doktorandské štúdium rok 2021 

Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia  3 

Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia  37 

Vykonané dizertačné skúšky  9 

Počet obhajob dizertačných prác 13 

Publikačná činnosť pedagógov a doktorandov 
 

rok 2021 
439 záznamov 
(k 31. 1. 2022) 

vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 10 
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 5 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v zahraničných vydavateľstvách 

6 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v domácich vydavateľstvách 

4 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných 
vydavateľstvách 

6 

kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách 8 
vysokoškolské učebnice v zahraničných a domácich 
vydavateľstvách 

3 

skriptá a učebné texty 2 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných vyd. 15 
odborné knižné práce v domácich vydavateľstvách 1 
zostavovateľské práce (knižné) 23 
vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch 
registrovaných v databázach WOS, SCOPUS 

5 

vedecké práce v zahraničných časopisoch 18 

vedecké práce v domácich časopisoch 51 

vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch 

41 
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vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 47 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

4 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

41 

recenzie v časopisoch a zborníkoch 7 
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 2 
publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách 

3 

publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách 

120 

práce zverejnené na internete a rôzne nezaradené 18 

Citácie a iné ohlasy na publikované práce 366 
(k 24. 2. 2022) 

Vedecké a odborné podujatia a prezentácie rok 2021 

Konferencie 16 

Odborné semináre, workshopy, diskusné fóra a iné 37 

Odborné prednášky 45 
Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 
a v zahraničí (prihlásený referát) 106 

Riešené projekty rok 2021 
Projekty APVV 8 
Projekty VEGA 10 
Fakultné – inštitucionálne 7 
Medzinárodné projekty 3 
Spolu riešené projekty:  28 
Celková suma dotácie v roku 2021 pridelená na riešenie 
projektov fakulty v EUR 368.134,00 

 
 
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. 

I napriek objektívnym ťažkostiam spojených s organizáciou a účasťou na podujatiach, 
ktoré boli spôsobené opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 sa aj v roku 2021 
podarilo vysokoškolským učiteľom zúčastniť sa množstva vedeckých a odborných podujatí 
(predovšetkým online formou) a zorganizovať v tejto forme na fakulte vedecké, odborné a iné 
podujatia aj so zahraničnou účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2021 nie sú dnes ešte definitívne. V dôsledku každoročného časového posunu v edičnej 
politike domácich a zahraničných vydavateľstiev, možno odôvodnene očakávať zvýšenie 
počtu najmä publikácií, citácií a iných ohlasov vedecko-pedagogických zamestnancov 
a doktorandov fakulty ako sa na tomto mieste prezentuje. Každoročne sa konečné čísla 
týkajúce sa publikačnej činnosti a počtu citácií uverejňujú na web stránke fakulty v priebehu 
mesiacov jún a júl.   
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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. 

Pokračujúca pandémia koronavírusu významnou mierou ovplyvnila fungovanie 
knižnice fakulty aj v roku 2021.  

 
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 bolo ku dňu 31. 12. 2021 evidovaných 21 619 knižničných 

jednotiek. Prírastok za rok 2021 bol 605 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 56 
záverečných a kvalifikačných prác a 549 kníh. 
 
1.2  Periodiká 
 

V roku 2021 knižnica fakulty odoberala 41 titulov periodík, z toho 26 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. 

V kategórii elektronických informačných zdrojov majú záujemcovia o tieto služby 
k dispozícii databázu Aspi – poskytuje právne predpisy, rozhodnutia súdov SR, legislatívu EÚ 
a plnotextovú databázu periodík Oxford Law Journals, ktorá ponúka prístup ku kolekcii 
právnických periodík z produkcie vydavateľstva Oxford University Press a databázu C. H. 
Beck. Prístup k ďalším, predovšetkým multiodborovým elektronickým informačným zdrojom 
je zabezpečený prostredníctvom portálu NISPEZ (web Univerzitnej knižnice TU).  
 
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 (elektronicky spracované tituly) bol tvorený nákupom 462 
knižničných jednotiek a darmi 143 k. j., z ktorých bolo 56 záverečných a kvalifikačných prác 
prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich 
fakulty a rôznych inštitúcií (87 titulov). 

V roku 2021 boli celkové výdavky fakulty na nákup knižničného fondu vo výške 
38.221,35 EUR.  

Z toho z grantových prostriedkov katedier, ústavov a riešiteľských kolektívov sa na 
účely doplňovania knižničného fondu poukázalo 30.494,56 EUR (v tom knihy aj periodiká). 
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V sledovanom období podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný 
fond o 326 knižných titulov najmä od renomovaných zahraničných vydavateľstiev.  

Z prostriedkov rozpočtu fakulty boli na účely akvizície knižničného fondu zakúpené 
tituly prevažne učebnicovej literatúry podľa informačných listov vyučovaných predmetov. 
Celková suma za všetky informačné zdroje (knihy, periodiká, elektronické informačné zdroje) 
vynaložená fakultou v roku 2021 bola 7.726,79 EUR. 

Z rozpočtu 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 2021 táto čiastka pre fakultu 
predstavovala 2.500 EUR, 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 2021 sme do súborného katalógu Trnavskej 
univerzity prispeli 518 záznamami nových prírastkov.  

Produkt spracovania dokumentov, on-line katalóg knižnice je dostupný z webovej 
stránky fakulty, resp. zo stránky univerzity. 
 
2. Služby čitateľom 
 
2.1 Návštevnosť a výpožičky 
 

Primárnou službou fakultnej knižnice je prezenčné vypožičiavanie dokumentov, 
konzultačné a informačné služby, informačná výchova používateľov. 

Knižnica poskytuje svoje služby prioritne interným používateľom, t. j. študentom, 
doktorandom, výskumným pracovníkom a pedagógom fakulty. 

Prechod výuky z prezenčnej formy na absenčnú a epidemiologické opatrenia 
(zatvorenie knižnice), resp. výluky prevádzky sa podpísali na poklese návštevnosti a počte 
výpožičiek vo fakultnej knižnici. Počas roka 2021 knižnica zaznamenala 493 registrovaných 
návštev (v roku 2020 to bolo 766 návštev). Celkový počet uskutočnených výpožičiek v roku 
2021 bol 2 898 (v roku 2020 bolo 3 210 výpožičiek). 

 
2.2 Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
 

K základným službám knižnice fakulty patrí aj medziknižničná výpožičná služba 
(MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 

V roku 2021 bol zo strany partnerských knižníc najväčší záujem o skeny, resp. kópie 
z monografií, zborníkov a časopiseckých článkov z fondu knižnice fakulty. Pre používateľov 
z radov vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty sa tak týmto spôsobom obstarávali 
výpožičky dokumentov zo zahraničia, hlavne vedeckých monografií. 
 
2.3 Iné aktivity 
 

Knižnica fakulty počas roka spolupracovala s riešiteľmi projektov a grantov riešených 
na fakulte, spolupracovala s katedrami a ústavmi fakulty a oddelením pre vedecký výskum 
a zahraničné vzťahy.  

Knižnica fakulty priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných 
fakultou do partnerských knižníc právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike 
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V knižnici každoročne prebiehajú informačné exkurzie pri príležitosti akcie „Deň 
otvorených dverí“,  tiež individuálne alebo skupinové exkurzie (akcie informačnej výchovy) 
pri nástupe študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom týchto akcií je propagácia 
fondu, poskytovaných služieb a príjemných priestorov knižnice fakulty. 

Knižnica taktiež poskytuje priestorovú a informačnú podporu pri návštevách 
zahraničných študentov, či už v rámci programu Erazmus, alebo pri návštevách vedeckých 
pracovníkov zo zahraničia. 

Knižnica bola počas roka 2021 miestom konania online vedeckých 
konferencií, prednášok a iných odborných a spoločenských podujatí organizovaných fakultou, 
pričom plní funkciu integrujúceho spoločenského priestoru pre členov akademickej obce 
fakulty.  
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Príloha č. 1: 
 
Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2021 (k 31. 1. 2022) 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 39 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (6) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách (4) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (6) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (8) 

  

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 
CAB, EAI, EAJ, FAI)  

Počet záznamov: 29 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (2)  

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (23) 

  

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 (3) 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS (2) 

  

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: 341 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (15) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (18) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (51) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (41) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (47) 
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AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (3) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (109) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1) 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (37) 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2) 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (4) 

  

Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 25 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (7) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2) 

GHG Práce zverejnené na internete (1) 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (15) 

  

Počet záznamov spolu: 439 
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Príloha č. 2: 
 
Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za  rok 2021 
(k 31. 1. 2022):  
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 39 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

ABA 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (6) 

ABB 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách (4) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (6) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (8) 

 
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 (3) 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS (2) 

  

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:  
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (18) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (51) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (41) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (47) 
 
Menný zoznam výberu publikácií: 
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 10 
 
AAA001 Dedenie zo zákona a závetu podľa I. návrhu uhorského občianskeho zákonníka z roku 
1900 : (edícia vybraných častí dôvodovej správy) / Adriana Švecová. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 
139 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-559-3 
 
AAA002 Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 
1900 : (vo vybraných právnohistorických a lingvistických súvislostiach) / Adriana Švecová (70%), 
Peter Gergel (30%). - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 191 s. - (Student). - ISBN 978-80-7502-558-6 
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AAA003 Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave / Miriam Laclavíková 
(40%), Adriana Švecová (60%). - 2. dopl. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 218 s. - (Teoretik). - ISBN 
978-80-7502-540-1 
 
AAA004 Dovolanie v trestnom konaní - judikatúra / Libor Duľa, Zuzana Kyjac. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2021. - 119 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-556-2 
 
AAA005 Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v Európskej únii / Miloš Lacko. - 1. vyd. - 
Praha : Leges, 2021. - 175 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-588-3 
 
AAA006 Management der Anwesenheit von Arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatz im Licht der neuen 
Möglichkeiten / Andrea Olšovská, Marek Švec; recenzenti: Jana Žuľová, Martin Kubinec, Václav 
Kupec, Jan Horecký. - 1. vyd. - Hürth : Wolters Kluwer Deutschland, 2021. - 142 s. - ISBN 978-3-
452-30013-3 
 
AAA007 Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti / Marek Káčer (85%), Peter 
Šajmovič (15%); [recenzenti: Tomáš Sobek, Michal Lipták, Peter Wilfling]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 
2021. - 188 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/18008.pdf. - ISBN 978-80-7502-487-9 
 
AAA008 Rímskoprávne vplyvy na súčasnú právnu úpravu vôd : vedecká monografia / Michal 
Maslen; [recenzenti: Vojtech Vladár, Eva Szabová, Ľubica Masárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. 
- 155 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/17799.pdf. - ISBN 978-80-7502-419-0 
 
AAA009 Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus : (československá rozvodová súdna 
prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia) / Miriam Laclavíková (50%), Viera Záteková-Valková (50%); 
[recenzenti: Adriana Švecová, Tomáš Gábriš, Róbert Dobrovodský]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 
164 s. - (Litera scripta manet) - http://ukftp.truni.sk/epc/18039.pdf. - ISBN 978-80-7502-490-9 
 
AAA010 Ústava rímskej republiky / Marek Prudovič. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 179 s. - 
(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-545-6 
 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 5 
 
AAB001 Autorské diela, iné predmety ochrany a ich použitie / Zuzana Adamová (70%), Richard 
Bednárik (15%), Marianna Novotná (15%). - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 
2021. - 131 s. - ISBN 978-80-568-0235-9 
 
AAB002 Pozemkové úpravy z právneho hľadiska : (vrátane problematiky záhradkových osád a 
usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) / Marek Maslák; 
[recenzenti: Monika Jurčová, Ján Štiavnický, Daniela Babila, Marta Hlavatá]. - 1. vyd. - Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, 2020. - 130 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/17919.pdf. - ISBN 978-80-571-0229-8 
 
AAB003 Právne dejiny Latinskej Ameriky : predkoloniálne obdobie / Peter Vyšný (70%), Ján 
Puchovský (30%); recenzenti: Markéta Křížová, Radoslav Hlúšek, Ingrid Lanczová. - [1. vyd.]. - 
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 159 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/17788.pdf. - ISBN 
978-80-568-0216-8 
 
AAB004 Právne dejiny Latinskej Ameriky [print] : koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov / 
Peter Vyšný (60%), Ján Puchovský (40%). - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 
2021. - 333 s. - ISBN 978-80-568-0424-7 
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AAB005 Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov – komentár [online] : nový komentár k zákonu č. 504/2003 Z. z. / Marek Maslák; 
recenzenti: Monika Jurčová, Jozef Štefanko. - [1. vyd.]. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. - 95 s. - 
ISBN 978-80-8186-069-0. - Popis urobený: 21.09.2021  
 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 6 
 
ABA001 Jednotná pravidla : kapitola 2 (Řím 1) / Kristián Csach (16%), Naděžda Rozehnalová, 
Ľubica Gregová Širicová, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans, Klára Drličková. 
In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-
0. - S. 35-240. 
 
ABA002 Ostatní ustanovení : kapitola 3 (Řím 1) / Kristián Csach (11%), Iveta Rohová, Tereza 
Kyselovská, Naděžda Rozehnalová, Ľubica Gregová Širicová, David Sehnálek. 
In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-
0. - S. 241-302. 
 
ABA003 Teoretické a pojmové východiská dokazovania v prípravnom konaní : [1. kapitola] / 
Veronika Poliaková. 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 13-64, [3,42 AH]. 
 
ABA004 Vybrané dôkazne prostriedky : [4. kapitola] / Norbert Halas (30%), Barbora Kollárová 
(26%), Veronika Poliaková (44%). 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 121-222. 
 
ABA005 Zastúpenie v občianskom práve hmotnom : kapitola 1. / Monika Jurčová. 
In: Zastúpenie v súkromnom práve. - 2. [rozšír. a preprac. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2021. - ISBN 
978-80-7400-836-8. - S. 1-111. 
 
ABA006 Zastúpenie v obchodnom práve : kapitola 3. / Zuzana Nevolná. 
In: Zastúpenie v súkromnom práve. - 2. [rozšír. a preprac. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2021. - ISBN 
978-80-7400-836-8. - S. 173-230, [3,98 AH]. 
 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 4 
 
ABB001 Criminal Cases Related to Slovak Citizens at the Court of Justice of the European Union 
[print, electronic] / Libor Klimek (80%), Eva Szabová (10%), Simona Ferenčíková (10%). 
In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 8, č. 4 (2021), s. 268-302 [3,17 AH] [online]. 
 
ABB002 Hlavné pojednávanie : Tretia časť, tretia hlava : (§ 246-290) / Adrián Jalč (9,03%), Eva 
Szabová (30,50%), Eduard Burda, Timotej Baďo, Stanislav Mihálik, Filip Vincent, Lukáš Turay, 
Tomáš Lisánsky. 
In: Trestný poriadok II : komentár : $ 196 - 569. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-
80-89603-88-6. - S. 359-536 [print]. 
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ABB003 Súd a osoby zúčastnené na konaní : Prvá časť, druhá hlava : (§ 11-54a) / Ivan Šimovček 
(18,65%), Jozef Čentéš, Marta Kolcunová, Denisa Hamranová, Ondrej Laciak. 
In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-80-
89603-88-6. - S. 109-302 [print]. 
 
ABB004 Zaistenie osôb a vecí : Prvá časť, štvrtá hlava : (§ 71-112) / Ondrej Prikryl, Tomáš Strémy, 
Lilla Ozoráková, Miroslava Vráblová (25,72%). 
In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-80-
89603-88-6. - S. 339-580 [print]. 
 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 6 
 
ABC001 Bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu a předsmluvní odpovědnost : kapitola 3 
(Řím 2) / Kristián Csach (39%), Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová, David Sehnálek. 
In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-
0. - S. 427-466. 
 
ABC002 Nezákonný, resp. neprípustný dôkaz : [2. kapitola] / Barbora Kollárová. 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 65-91. 
 
ABC003 Ostatní ustanovení : kapitola 6 (Řím 2) / Kristián Csach (8%), Iveta Rohová, Tereza 
Kyselovská, Jiří Valdhans, David Sehnálek. 
In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-
0. - S. 533-576. 
 
ABC004 Společná pravidla : kapitola 5 (Řím 2) / Kristián Csach (48%), Ľubica Gregová Širicová, Jiří 
Valdhans, Tereza Kyselovská. 
In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-
0. - S. 482-532. 
 
ABC005 Teória plodov z otráveného stromu : [3. kapitola] / Norbert Halas. 
In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 
ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 93-120. 
 
ABC006 Zastúpenie v pracovnom práve : kapitola 4. / Andrea Olšovská. 
In: Zastúpenie v súkromnom práve. - 2. [rozšír. a preprac. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2021. - ISBN 
978-80-7400-836-8. - S. 231-262. 
 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 8 
 
ABD001 Forma náhrady nemajetkovej ujmy pozostalého [electronic] : 2. kapitola / Jozef Štefanko. 
In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej 
priznávania a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. 
- ISBN 978-80-568-0466-7. - S. 51-70 [online]. 
 
ABD002 Koncept nemajetkovej ujmy pozostalých a jej náhrady [electronic] : 1. kapitola / Peter 
Mészáros. 
In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej 
priznávania a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. 
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- ISBN 978-80-568-0466-7. - S. 9-50 [online]. 
 
ABD003 Krehkosť poškodeného ako osobitný faktor pri náhrade nemajetkovej ujmy [electronic] : 3. 
kapitola / Jozef Štefanko. 
In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej 
priznávania a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. 
- ISBN 978-80-568-0466-7. - S. 71-101 [online]. 
 
ABD004 Odstúpenie a vypovedanie kolektívnej zmluvy a dohôd uzatváraných s príslušným odborovým 
orgánom, odvolanie súhlasu príslušným odborovým orgánom : 6. kapitola / Andrea Olšovská 
(50%), Veronika Troj čáková (50%). 
In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 2. dopln. a preprac. vyd. - 
Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0374-5. - S. 249-269. 
 
ABD005 Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby : Tretia časť, druhá hlava : (§ 241-245) / 
František Mozner (26.925%), Lukáš Turay (26.925%), Adrián Jal č (46.15%). 
In: Trestný poriadok II : komentár : $ 196 - 569. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 
978-80-89603-88-6. - S. 333-359 [print]. 
 
ABD006 Priamy a nepriamy účinok práva Európskej únie a zodpovednosť členského štátu za škodu 
[electronic] : 4. kapitola / Peter Varga. 
In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej 
priznávania a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. 
- ISBN 978-80-568-0466-7. - S. 102-148 [online]. 
 
ABD007 Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov : 4. kapitola / Marek Švec, Ján 
Horecký, Andrea Olšovská (40%). 
In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 2. dopln. a preprac. vyd. - 
Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0374-5. - S. 165-197. 
 
ABD008 Všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania : Prvá časť, tretia hlava : (§ 55-70) / 
Ivan Šimovček. 
In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-
80-89603-88-6. - S. 302-339 [print]. 
 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 3 
 
ADM001 The legacy of socialist constitutionalism in Slovakia: The right of the Slovak nation to 
self-determination / Gabris, T. 
In: Russian Law Journal. - ISSN 2309-8678. - Vol. 9, iss. 2 (special iss.SI) (2021), p. 70-91. - WOS.  
 
ADM002 The status of professional players between self-employed and employee status: State of the 
art in Slovakia and in East-Central Europe / Gabris, T. 
In: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the 
University of Rijeka : eng. - ISSN 1330-349X. - Vol. 41, iss. 3 (2020), p. 847-863. - WOS. 
 
ADM003 The universality of human rights against cultural relativism: between fiction and reality / 
Marek Káčer. 
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 11, iss. 3 
(2021), p. 506-517. - SCOPUS. 
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Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 2 
 
ADN001 Historické premisy a mantinely kodifikácie občianskeho práva hmotného v Uhorsku = 
Historic premises and limits of the codification of the Hungarian civil substantive law / Adriana 
Švecová. 
In: Studia historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219. - Roč. 25, č. 1 (2021), s. 47-70. - SCOPUS. 
 
ADN002 What do we need to resolve after establishing the European Public Prosecutor’s Office in 
the Slovak Republic? / Deset, M. (50%), Klimek, L.. 
In: Slovak Journal of Political Sciences = Slovenská politologická revue. - ISSN 1335-9096. - Vol. 21, 
iss. 1 (2021), p. 79-94. - SCOPUS. 
 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 18 
 
ADE001 Cezhraničné zaisťovanie digitálnych dôkazov ako prostriedok boja proti závažnej trestnej 
činnosti [print, electronic] = Cross-border taking of digital evidence as a means of combating 
serious crime / Lucia Hrdličková. 
In: Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis. - ISSN 2533-4387. - Roč. 6, č. 3 (2021), s. 
260-284 [print, online]. 
 
ADE002 Fiscal barriers to trade within the EU internal market / Peter Varga. 
In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Vol. 14, 
no. 1 (2021), p. 473-485. 
 
ADE003 Good manners and the prohibition on the abuse of rights in Slovak labor law [online] / 
Viktor Križan. 
In: Białostockie studia prawnicze = Bialystok legal studies. - ISSN 2719-9452. - Vol. 26, nr. 2 (2021), 
p. 95-105. 
 
ADE004 History of mandatory premarital health examinations [print, online] / Ingrid Lanczová. 
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Roč. 11, č. 4 
(2021), s. 682-690 [print, online]. 
 
ADE005 Human rights, freedoms and the limits of their limitation in a time of pandemic / Karin 
Vrtíková. 
In: Littera Scripta [online]. - ISSN 1805-9112. - Vol. 13, iss. 2 (2020), p. 111-121. 
 
ADE006 Iusta causa traditionis: Obligačný právny úkon zaväzujúci k prevodu vlastníctva alebo 
účel odovzdania? [online] = Iusta causa traditionis: Obligation relationship or purpose of a 
delivery? / Veronika Kleňová. 
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Journal of jurisprudence and legal practice. - ISSN 1210-9126. - 
Roč. 29, č. 4 (2021), s. 725-739 [print, online]. 
 
ADE007 Koronakríza a jej dopad na väzenskú politiku v Slovenskej republike = Die Corona-Krise 
und ihre Auswirkungen auf die Gefängnispolitik in der Slowakischen Republik / Miroslava 
Vráblová. 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 20, 
č. 3 (2021), s. 176-182. 
 
ADE008 Principles of civil service as an element of the modern state [print, electronic] / Róbert 
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Gyuri, Michaela Moravčíková (50%). 
In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Roč. 14, 
č. 2 (2021), s. 141-156 [print, online]. 
 
ADE009 Prohibition of discriminatory taxation in European Union law = Zakaz 
dyskryminacyjnego opodatkowania w prawie Unii Europejskiej / Peter Varga. 
In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Tom 13, 
nr 2 (2020), s. 533-544. 
 
ADE010 Prvotná okupácia ako spravodlivý titul španielskej conquisty Ameriky [online] / Peter 
Vyšný. 
In: Právnické listy. - ISSN 2533-736X. - Roč. 9, č. 2 (2021), s. 8-13 [print, online]. 
 
ADE011 Right to education in the Slovak Republic / Michal Maslen. 
In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Vol. 14, 
no. 1 (2021), p. 263-273. 
 
ADE012 Slovak National Council and (un)implemented principles of parliamentarism between 
1944 and 1992 / Tomáš Gábriš. 
In: Central European Papers. - ISSN 2336-3312. - Vol. 3, iss.1 (2020), p. 9-25. 
 
ADE013 Teória spravodlivej vojny Francisca de Vitoriu = The Theory of Just War by Francisco de 
Vitoria / Peter Vyšný. 
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ADE018 Zu aktuellen Entwicklungen im slowakischen Familienrecht in den Jahren 2020-2021 / 
Róbert Dobrovodský; [recenzovala Andrea Nagel]. 
In: FamRZ - Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - ISSN 0044-2410. - Jahrg. 68, Heft 18 (2021), 
S. 1452-1455. 
 
 
 
 
 



 59

Príloha č. 3: 
 
Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2021 (k 24. 2. 2022) 
 
 
Štatistika ohlasov za rok 2021 (k 24. 2. 2022): 
 

1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch : 9 

2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch : 11 

3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 139 

4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 201 

6 - recenzie v domácich publikáciách : 6 

 
Počet ohlasov spolu: 366 
 
 
 
 
 


