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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 2018 (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 aj kvantitatívne 
vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, doktorandov dennej 
formy štúdia a výskumných pracovníkov fakulty s dôrazom na publikácie monografického 
a učebnicového charakteru, ako aj na vedecké štúdie a články, počet ohlasov na publikované 
práce a ocenenia predstaviteľov akademickej obce fakulty.  

Tak ako po predchádzajúce roky, aj v roku 2018 vedeckovýskumná činnosť patrila 
k prioritným aktivitám činnosti fakulty a k najvýznamnejším kritériám hodnotenia jej kvality.  

Fakulta za rok 2018 vykazuje v súhrne celkom 60 vysokoškolských učiteľov a 
výskumných pracovníkov. S ohľadom na rozsah pracovného úväzku a dĺžku ich pôsobenia na 
fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov  48,86. 
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM                  
  

V roku 2018 patrilo fakulte právo uskutočňovať akreditované doktorandské študijné 
programy v dennej a externej forme v nasledujúcich študijných odboroch:  

- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  
- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  
- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 
- v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo 
- v študijnom odbore 3.4. 11. občianske právo.  

 
Celkový počet školiteľov doktorandského štúdia v roku 2018 bol 64 vysokoškolských 

pedagógov pôsobiacich na fakulte v odbore alebo príbuznom odbore. Na fakulte študovalo v  
roku 2018 17 doktorandov v dennej forme štúdia a 45 doktorandov v externej forme štúdia, 
spolu 62 doktorandov.  

 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Doktorandi dennej formy 
štúdia 

19 17 19 18 20 17 

Doktorandi externej 
formy štúdia 

78 68 49 55 48 45 

Študenti doktorandského 
štúdia spolu  

97 85 68 73 68 62 

 
Vyššie uvedený prehľad dokumentuje rozvoj doktorandského štúdia v dennej a 

externej forme za posledných šesť rokov. 
  

Doktorandský študijný program je založený na kreditovom systéme s dĺžkou trvania 
tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia. Zároveň dobieha štúdium 
v predchádzajúcom študijnom programe, ktorý bol so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky 
v dennej  aj externej forme. Starostlivosť fakulty o  doktorandov v dennej a externej  forme 
štúdia sa prejavuje v rôznych smeroch. Fakulta stimuluje vedecký rast mladých vedeckých 
pracovníkov zapojených do doktorandského štúdia tým, že kladie dôraz najmä na 
publikovanie vedeckých monografií, vedeckých prác publikovaných v recenzovaných 
vedeckých časopisoch a zborníkoch a na aktívnu účasť na konferenciách. 

Zastúpenie publikovaných vedeckých  a odborných prác doktorandov dennej formy 
štúdia na celkom počte publikovaných prác v rámci fakulty  je veľmi významné. Z výberu 
najdôležitejších publikovaných vedeckých prác za fakultu v roku 2018 sa doktorandi dennej 
formy štúdia podieľali ako autori alebo spoluautori na publikovaní dvoch vedeckých prác 
v zahraničných časopisoch, 12 vedeckých prác v domácich časopisoch a jednej odbornej 
práce uverejnenej v domácom karentovanom časopise.  

 
Výber najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov dennej 

formy štúdia v roku 2018:  
  
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 

Právo obvineného na obhajobu versus práva detských obetí sexuálneho násilia = Right to the 
defence versus rights of the child victims of sexual violence / František Mozner, Zuzana 
Kyjac (50%).  
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In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - 
Roč. 22, č. 3 (2018), s. 36-40 + s. 44. 
 

The divorce law in the Kingdom of Hungary = Prawo rozwodowe w Królestwie Węgier / 
Ingrid Lanczová.  
In: Z dziejów prawa = Aus der Geschichte des Rechts. - ISSN 1898-6986. - Tom 10 (18) 
(2017), s. 43-59. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 

Objektívna premlčacia doba práva na náhradu škody = Objective limitation period for 
damages claims / Hlušák, Milan.   
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 10 
(2018), s. 1063-1075. 
 

Zopár slov ku kreačným právomociam prezidenta SR = A few words to the appointive powers 
of the president of the Slovak Republic / Neumann, Jakub.  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, 
č. 5 (2018), s. 508-519. 
 

Trestný čin domáceho násilia - riešenie alebo ilúzia? = The criminal offence of domestic 
violence - solution or illusion? / Škrovánková, Monika.  
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 8-9 
(2018), s. 925-930. 
 
Vplyv osobnosti sudcu v procese súdneho rozhodovania = The influence of the judge's 
personality in the judicial decision-making process / Martišková, Monika.  
In: Historia et theoria iuris [online] . - ISSN 1338-0753. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 73-84. 
 

Kritické reflexie materiálneho jadra ústavy = Critical reflection of the material core of 
constitution / Neumann, Jakub.  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, 
č. 4 (2018), s. 361-371. 
 

Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti. 1. / Lanczová, 
Ingrid 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 8-11. 
 

Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti. - 2. / Lanczová, 
Ingrid.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 5 (2018), s. 17-19. 
 

Trestnoprávne aspekty eutanázie = Aspects of euthanasia in crimnal law / Dercová, 
Vladimíra.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 145-157. 
 

Zásada zákazu diskriminácie v B2B vzťahoch = The principle of non-discrimination in B2B 
relationships / Hlobíková, Daniela.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 
1339-5467. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 124-144. 
 

Spracúvanie osobných údajov zdravotnými poisťovňami / Vojtko, Jakub.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 6 (2018), s. 2-7. 
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Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu nie je možné / Lanczová, 
Ingrid 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 7-8 (2018), s. 17-21. 
 

Bioetika v tieni minulosti a vo svetle budúcnosti / Lanczová, Ingrid.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 6 (2018), s. 7-12. 
 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
 

The key-stone of discrimination and the impact of its manifestations on the selected groups of 
population / Vyšný, Peter (34%); Martišková, Monika (33%); Lanczová, Ingrid (33%).  
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 66, iss. 3 (2018), p. 565-568. - CCC.  
 
 
1.1. ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV FAKULTY 
 

Fakulta každoročne hodnotí doktorandov, na ktorom sa zúčastňujú nielen všetci 
doktorandi príslušných študijných programov, ale aj ich školitelia a príslušní garanti 
študijných programov. Ide o inštitucionalizované stretnutie, ktoré sa uskutočňuje každoročne 
a ktoré má okrem iného za cieľ najmä objektívne zistiť doterajšie výsledky vedeckej činnosti 
doktoranda. 

Každoročné spoločné hodnotenie doktorandov za prítomnosti školiteľov a garantov 
príslušného študijného programu má však aj spoločenský účel, na ktorom si prítomní 
vzájomne vymieňajú pedagogické, ale hlavne vedecké skúsenosti zo svojej doterajšej práce.  
Pri tomto hodnotení je vyhotovený písomný záznam s určením ďalších úloh a profilácie 
doktoranda, pričom školiteľ podá návrh na pokračovanie v štúdiu, prípadne návrh na 
ukončenie doktorandského štúdia. 
 
 
1.2. VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A ŠKOLITE ĽOV  
 

Druhou osobitosťou stimulácie vedeckej práce doktorandského štúdia na fakulte, 
ktorej iniciátorom bolo vedenie fakulty, je každoročná spoločná vedecká konferencia 
doktorandov, školiteľov a garantov študijných programov, ktorá sa prvý raz konala 12. marca 
2005.  

Dňa 23. marca 2018 sa konal  štrnásty ročník „Vedeckej konferencie doktorandov a  
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. Vedeckej konferencie sa 
v roku 2018 aktívne zúčastnilo 41 doktorandov. Garantom konferencie bola doc. JUDr. Mgr. 
Andrea Olšovská, PhD., dekanka fakulty. Vedecké práce doktorandov budú publikované 
v recenzovanom zborníku. 

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

Vedenie fakulty zabezpečuje doktorandom fakulty v dennej forme štúdia podporu vo 
všetkých ich vedeckých aktivitách nielen doma, ale hlavne v zahraničí. Fakulta pozitívne 
hodnotí u doktorandov študijný pobyt na zahraničnej univerzite alebo  inom vedecko-
výskumnom pracovisku. Týmto  spôsobom je možné na fakulte etablovať nové trendy 
z oblasti vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti a prispievať k rozvoju zahraničnej 
vedeckej spolupráce.  

 
Doktorandi dennej formy štúdia absolvovali v roku 2018 nasledujúce zahraničné  

študijné pobyty: 
 

Mgr. Veronika Trojčáková, študijný pobyt na Max–Planck Inštitúte v Hamburgu, Nemecko,  
od 1. 9. 2018 do 1. 11. 2018, 
Mgr. Marian Mészáros, študijný pobyt na Max-Planck Inštitúte v Mníchove, Nemecko, 
od 23. 9. 2018 do 30. 9. 2018, 
Mgr. Marian Mészáros, študijný pobyt na Právnickej fakulte UK v Prahe, ČR, od 26. 11. 2018 
do 10. 12. 2018, 
Mgr. Monika Martišková, študijný pobyt na Aristotle University of Thessaloniki, Grécko, od 
21. 5. 2018 do 14. 9. 2018, 
Mgr. Jakub Neumann, študijný pobyt na Univerzite v Heidelbergu, Nemecko, od 1. 3. 2018 
do 1. 5. 2018. 
 
 
1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 

V roku 2018 sa konalo na fakulte celkom 15 obhajob dizertačných prác 
v akreditovaných doktorandských  študijných programoch, z toho bolo šesť obhajob 
doktorandov dennej formy štúdia a  deväť obhajob doktorandov externej formy štúdia. 
Z tohto počtu sa konalo deväť obhajob dizertačných prác v študijnom programe Trestné právo 
(JUDr. Milan Boroš, JUDr. Peter Čonka, JUDr. Viliam Hečko, JUDr. Dominika Hudecová,  
JUDr. Mgr. Andrea Jecková, JUDr. Jozef Pacalaj, JUDr. Stanislav Pavol, JUDr. Monika 
Škrovánková, JUDr. Zoltán Valentovič.); tri obhajoby dizertačných prác v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva (JUDr. Jana Kanzelsberger, JUDr. Ingrid Lanczová, 
JUDr. Peter Rohaľ) a tri obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Pracovné právo 
(JUDr. Jozef Greguš, Mgr. Daniela Hlobíková., Mgr. Jakub Vojtko).  

 
 Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2013 – 2018 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  
 

 Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Absolventi doktorandského 
štúdia v dennej forme 
štúdia 

11 8 2 4 5 6 

Absolventi doktorandského 
štúdia v externej forme 
štúdia 

15 20 18 15 16 9 

Absolventi doktorandského 
štúdia spolu 

26 28 20 19 21 15 
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Dizertačnú skúšku v roku 2018 vykonalo celkom 12 doktorandov, z toho v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva traja doktorandi dennej formy štúdia: Mgr. Monika 
Martišková, Mgr. Denis Bede a Mgr. Tomáš Dekan a  dvaja doktorandi v externej forme 
štúdia: JUDr. Linda Žalmanová, JUDr. Michal Antal; v študijnom programe Trestné právo 
dvaja doktorandi v dennej forme štúdia: Mgr. Vladimíra Dercová a JUDr. Dominika 
Kučerová a jedna doktorandka v externej forme štúdia: Mgr. Eva Šandriková;  v študijnom 
programe Pracovné právo  dvaja doktorandi v externej forme štúdia: JUDr. Pavol Horňák, 
LL.M. a JUDr. Erik Schwarcz, v študijnom programe Občianske právo jedna doktorandka 
v dennej forme štúdia: Mgr. Veronika Trojčáková a v študijnom programe Ústavné právo 
v dennej forme štúdia : Mgr. Katarína Kuklová. 

 
Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2013 – 2018 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

 
 
 
2. HABILITA ČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIE  

Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte patrí od roku 2015 právo 
uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných 
odboroch 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, 3.4.6. pracovné právo, 3.4.7. trestné právo 
a od roku 2017 bolo fakulte priznané právo aj v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo. 

V roku 2018 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty dve nové žiadosti externých 
uchádzačov o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Osem habilitačných konaní, 
ktoré začali v predchádzajúcom roku 2017, bolo v roku 2018 úspešne ukončených vydaním 
dekrétov o udelení vedecko-pedagogických titulov docent. V roku 2018 bola prijatá jedna 
žiadosť interného uchádzača o vymenovanie za profesora.  

 
Habilita čné konanie 
 

Habilitačné konania, ktoré začali v roku 2017 a boli ukončené vydaním dekrétu 
univerzity o udelení vedecko-pedagogických titulov s účinnosťou od roku 2018:  

- v študijnom odbore trestné právo: podané štyri žiadosti, z toho dve žiadosti interných 
odborných asistentov fakulty JUDr. Evy Szabovej, PhD. a JUDr. Miloša Deseta, PhD. a dve 
žiadosti externých uchádzačov JUDr. Marcely Tittlovej, PhD. a JUDr. PhDr. mult. Libora 
Klimeka, PhD. z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V novembri 2017 
vedecká rada fakulty rozhodla o udelení vedecko-pedagogických titulov docent v študijnom 
odbore 3.4.7. trestné právo. Uvedené konania boli ukončené vydaním dekrétu  univerzity 
o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od februára a marca 2018; 

- v študijnom odbore pracovné právo: podané tri žiadosti, z toho jedna žiadosť interného 
odborného asistenta fakulty JUDr. Viktora Križana, PhD. a dve žiadosti externých 
uchádzačov JUDr. Mareka Šveca, PhD., LL.M. z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Vykonané 
dizertačné skúšky 

28 11 16 15 13 12 

Úspešné obhajoby 
dizertačných prác 

26 28 20 19 21 15 
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Cyrila a Metoda v Trnave a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.  V novembri 2017 vedecká rada fakulty jednomyseľne rozhodla 
o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo JUDr. 
Marekovi Švecovi, PhD., LL.M. a konanie bolo ukončené vydaním dekrétu  univerzity 
o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1. marca 2018. V apríli 2018 
vedecká rada fakulty rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 
3.4.6. pracovné právo JUDr. Viktorovi Križanovi, PhD. s účinnosťou od 8. júna 2018 a JUDr. 
Jurajovi Hamuľákovi, PhD. s účinnosťou od 1. mája 2018; 

 - v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva: podaná jedna žiadosť interného 
odborného asistenta fakulty JUDr. Petra Vargu, PhD. V apríli 2018 vedecká rada fakulty 
rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny 
štátu a práva JUDr. Petrovi Vargovi, PhD. a konanie bolo ukončené vydaním dekrétu  
univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 18. júna 2018. 

 

Vo februári 2018 začalo habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. 
Marcela Dolobáča, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijnom odbore pracovné 
právo. Habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce sa konali 25. júna 2018. 
Vedecká rada fakulty v novembri 2018 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu 
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, habilitačné konanie bolo ukončené vydaním 
dekrétu univerzity s účinnosťou od 1. februára 2019. 

V marci 2018 začalo habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. 
Antonína Lojeka, Ph.D. z Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni v študijnom 
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Habilitačná prednáška a úspešná obhajoba 
habilitačnej práce sa konali 29. novembra 2018. Predseda habilitačnej komisie predložil návrh 
habilitačnej komisie na prerokovanie na najbližšom zasadnutí vedeckej rady fakulty, ktorej 
predpokladané zasadnutie sa bude konať v apríli 2019.  

 

Vymenúvacie konanie 
 
 V apríli 2018 bola podaná  žiadosť doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD.  
o vymenovanie za profesorku v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo. Dňa 8. novembra 
2018 sa na riadnom zasadnutí vedeckej rady fakulty konala inauguračná prednáška a následne 
vedecká rada fakulty schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie uchádzačky na 
profesorku, ktorý bol predložený predsedovi vedeckej rady univerzity na prerokovanie na 
zasadnutí vedeckej rady univerzity 15. novembra 2018. Predseda vedeckej rady univerzity 
predložil 12. decembra 2018 ministerke školstva, vedy, výskumu a športu schválený návrh na 
vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 
3.4.6. pracovné právo.   

 

 
 
3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV      
 
 V roku 2018 pedagógovia, vedeckovýskumní pracovníci a študenti doktorandského 
štúdia fakulty aktívne participovali na riešení 29 výskumných projektov, z toho na šiestich 
projektoch financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“), 
jedenástich projektoch základného výskumu financovaných Vedeckou edukačnou a grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „VEGA“), jedného 
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medzinárodného projektu, jedného grantu Trnavskej univerzity v Trnave a desiatich 
inštitucionálnych projektoch fakulty. Na riešenie projektov bola v roku 2018 fakulte pridelená 
dotácia (mimo univerzity a fakulty) vo výške 249 289 EUR. 
 
A/  Projekty na medzinárodnej úrovni  
 V rámci výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehradským fondom fakulta ako hlavný 
riešiteľ získala v roku 2018 dotáciu na riešenie medzinárodného projektu s  názvom 
„Registration of Churches and Religious Societies“ s dobou riešenia od apríla 2018 do 
septembra 2019. Riešiteľmi v rámci fakulty sú členovia Ústavu pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty.  
 V pozícii experta a národného spravodajcu za SR pedagógovia a vedeckovýskumní 
pracovníci participovali na riešení viacerých zahraničných projektov bez finančnej dotácie pre 
fakultu.  
  
B/ Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
1. Projekty APVV 
 Vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty boli v roku 2018 zapojení do riešenia 
šiestich projektov financovaných APVV, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 
znamená nárast o jeden projekt.  
 Na riešenie projektov bola v roku 2018 agentúrou APVV fakulte pridelená dotácia vo 
výške 182 340 EUR, čo je o 26 306 EUR viac v porovnaní s rokom 2017. Vedecko-
pedagogickí zamestnanci pokračovali v riešení  jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 
2014, jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2015, jedného projektu v rámci Verejnej 
výzvy VV 2016 a zahájené bolo riešenie troch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2017. 
 Do riešenia APVV projektov v roku 2018 bolo zapojených celkovo 33 vedecko-
pedagogických zamestnancov, čo je o  jedného zamestnanca viac v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. V roku 2018 bolo do riešenia  zapojených aj 13 študentov 
doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o šesť študentov.  
 V roku 2018 nebolo ukončené riešenie žiadneho z riešených projektov APVV 
a všetkých šesť projektov pokračuje v riešení aj v roku 2019. 
  
a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 
1.  
Názov projektu: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri 
uplatňovaní zásad európskeho práva. 
Číslo projektu: APVV-14-0061 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2018: 41 161 EUR 
Riešiteľský kolektív: jedenásť vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 
doktorandského štúdia. 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2015: 
2. 
Názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca. 
Číslo projektu: APVV-15-0066 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2018: 39 472 EUR 
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Riešiteľský kolektív: šesť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia. 
 
c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
3.  
Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej 
republiky.  
Číslo  projektu:  APVV-16-0106 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr.  Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia:  07/2017 – 06/2021 
Finančná dotácia na rok 2018: 44 274 EUR 
Riešiteľský kolektív: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia. 
 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
4. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2018: 20 513 EUR 
Riešiteľský kolektív: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a traja študenti 
doktorandského štúdia. 
5.  
Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry  
Číslo  projektu:  APVV-17-0056 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Obdobie riešenia:  08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2018: 19 266 EUR 
Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov a traja študenti 
doktorandského štúdia. 
6.  
Názov projektu: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem. 
Číslo projektu: APVV-17-0562 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2018: 17 654 EUR 
Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia. 

 
V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2018 boli predložené tri nové návrhy na 

riešenie projektov základného výskumu so začiatkom riešenia v roku 2019, ktoré sú v štádiu 
hodnotenia. 
 
 
2. Projekty VEGA  

V roku 2018 boli vedecko-pedagogickí zamestnanci zapojení do riešenia jedenástich  
projektov VEGA (dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2015, dva projekty so začiatkom 
riešenia v roku 2016, štyri projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 a tri projekty so 
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začiatkom riešenia v roku 2018), čo v porovnaní s rokom 2017 znamená nárast o dva 
projekty. 
 Na riešenie projektov VEGA v roku 2018 bola fakulte pridelená  dotácia  vo  výške  
66 949 EUR, čo je o 12 698 EUR viac  v porovnaní s rokom 2017. 
 Do riešenia projektov VEGA bolo v roku 2018 celkovo zapojených 45 riešiteľov, čo je 
o troch riešiteľov viac v porovnaní s rokom 2017. Členmi riešiteľských kolektívov v roku 
2018 bolo aj jedenásť študentov doktorandského štúdia, čo je rovnaký počet v porovnaní 
s rokom 2017.  
 V roku 2018 bolo ukončené riešenie dvoch projektov VEGA a deväť projektov VEGA 
pokračuje v riešení aj v nasledujúcom roku.  
 V roku 2018 v rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov 
so začiatkom riešenia v roku 2019 bolo predložených päť návrhov projektov, ktoré sú v štádiu 
hodnotenia.   
 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
1. 
Názov projektu: Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve 
a ich následky – analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a 
jednotného  systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, 
nepodnikateľov aj spotrebiteľov. 
Číslo projektu: 1/0094/15 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2018: 5 709 EUR 
Riešiteľský kolektív: deväť vedeckopedagogických zamestnancov 
 
2. 
Názov projektu: Právne postavenie Židov  na území Slovenskej republiky v rokoch 1939 -
1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom 
kontexte. 
Číslo projektu: 1/0549/15 
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 
Pridelená dotácia na rok 2018: 3 409 EUR 
Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci a dvaja študenti doktorandského 
štúdia. 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
3. 
Názov projektu: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa 
v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Číslo projektu: 1/0203/16 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2018: 7 574 EUR 
Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského 
štúdia. 
4. 
Názov projektu: Financovanie cirkví a náboženských spoločností. 
Číslo projektu: 1/0254/16  
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Zodpovedná riešiteľka: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2018: 5 374 EUR 
Riešiteľský kolektív: šesť vedeckopedagogických zamestnancov. 
 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
5. 
Názov projektu: Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo 
verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahoch. 
Číslo projektu: 1/0172/17 
Zodpovedná riešiteľka:  doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2018: 9 291 EUR 
Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia. 
6. 
Názov projektu: Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho 
obsahu, informácií a dát. 
Číslo projektu: 1/0556/17 
Zodpovedná riešiteľka: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2020 
Pridelená dotácia na rok 2018: 4 966 EUR 
Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov. 
7. 
Názov projektu: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. 
Číslo projektu: 1/0585/17 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2018: 5 187 EUR 
Riešiteľský kolektív: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci a dvaja študenti doktorandského 
štúdia. 
8. 
Názov projektu: Informa čno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej 
činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie. 
Číslo projektu: 1/0764/17 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2018: 7 200 EUR 
Riešiteľský kolektív: piati vedeckopedagogickí zamestnanci a dvaja študenti doktorandského 
štúdia. 
 
d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
9. 
Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu. 
Číslo projektu: 1/0082/18 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Pridelená dotácia na rok 2018: 5 046 EUR 
Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 
doktorandského štúdia. 
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10. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva. 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Pridelená dotácia na rok 2018: 6 659 EUR 
Riešiteľský kolektív: osem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 
doktorandského štúdia. 
11. 
Názov projektu: Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna 
úprava a právna prax. 
Číslo projektu: 1/0200/18 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Pridelená dotácia na rok 2018: 6 534 EUR 
Riešiteľský kolektív: päť vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 
doktorandského štúdia. 

 
C/ Vnútorná grantová schéma 
1. Inštitucionálne projekty fakulty 

Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2018 boli vedecko-pedagogickí 
zamestnanci  fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov fakulty. 
V priebehu roka 2018 bolo celkovo riešených desať inštitucionálnych výskumných projektov, 
z toho šesť projektov so začiatkom riešenia v roku 2018. Do riešenia tohto typu projektu bol 
zapojený jeden študent doktorandského štúdia a jedenásť vedeckopedagogických 
zamestnancov.  

 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 
1. 
Názov projektu: Prípadové štúdie zo správneho práva procesného. 
Číslo projektu: 4/2012 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 12/2012- 12/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: traja vedeckopedagogickí zamestnanci. 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 
2. 
Názov projektu: Príprava študijných materiálov „European Contract L aw“. 
Číslo projektu: 4/2015 
Zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M. 
Obdobie riešenia: 07/2015- 06/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: traja vedeckopedagogickí zamestnanci. 
 
c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
3. 
Názov projektu: Aktuálne výzvy spoločného európskeho azylového systému a konania 
o medzinárodnej ochrane. 
Číslo projektu: 10/2017 
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Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 03/2017 -  03/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: traja vedeckopedagogickí zamestnanci. 
4. 
Názov projektu: Environmentálne právo a využívanie prírodných zdrojov. 
Číslo projektu: 16/2017 
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Michal Maslen, PhD. 
Obdobie riešenia: 06/2017 – 04/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: traja vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent doktorandského 
štúdia. 
 
d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
5. 
Názov projektu: Dieťa v I. ČSR a jeho sociálno-právne postavenie. 
Číslo projektu: 1/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: dvaja vedeckopedagogickí zamestnanci. 
6. 
Názov projektu: Česká úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesených veciach. 
Číslo projektu: 2/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: jeden vedeckopedagogický zamestnanec. 
7. 
Názov projektu: Právne otázky vesmírneho priestoru. 
Číslo projektu: 3/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 03/2018 – 03/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: jeden vedeckopedagogický zamestnanec. 
8. 
Názov projektu: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov. 
Číslo projektu: 4/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 09/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: dvaja vedeckopedagpgickí zamestnanci. 
9. 
Názov projektu: Právne aspekty diplomacie.   
Číslo projektu: 5/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 03/2018 – 04/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: jeden vedeckopedagogický zamestnanec. 
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10. 
Názov projektu: Aktuálne dianie v OSN.  
Číslo projektu: 6/2018 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 04/2018 – 04/2018 
Dotácia na rok 2018: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: jeden vedeckopedagogický zamestnanec. 
 

2. Granty Trnavskej univerzity v Trnave 
Grantová komisia Trnavskej univerzity v Trnave v rámci jej vnútorného grantového 

programu schválila grant TU v Trnave č. 21/TU/2018 pod názvom „Slovensko 
v medzivojnovej Československej republike (pramene súkromného práva)“, ktorého hlavnou 
riešiteľkou za fakultu je doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., pridelené finančné 
prostriedky vo výške 785 EUR, doba riešenia jún 2018 – september 2019.  
 
 
D/ Financovanie   projektov 
    
Prehľad o výške finančnej dotácie v EUR pridelenej na riešenie projektov fakulty  
v roku 2018  (finančné zdroje mimo univerzity alebo fakulty):   
Typ 
projektu  

Číslo 
projektu 

Názov projektu  Zodpovedný 
riešiteľ projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu  

Pridelená 
dotácia v 
€ v roku 
2018 

VEGA 1/0094/15 Porušenie zmluvných povinností 
a nesplnenie dlhu v súkromnom 
práve a ich následky – analýza 
a tvorba terminologicky 
a systematicky odôvodneného 
a jednotného systému nápravných 
prostriedkov pre zmluvné strany 
podnikateľov, nepodnikateľov aj 
spotrebiteľov 

Jurčová Monika, 
doc. JUDr., PhD. 

2015-2018 5 709 

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

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

2015-2018 3 409 

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

Barancová 
Helena, prof. 
JUDr., DrSc. 

2016-2019 7 574 

VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských 
spoločností 

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

2016-2019 5 374 

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

Deset Miloš, doc. 
JUDr., PhD. 

2017-2019 7 200 

VEGA 1/0585/17 Trestnoprávne a kriminologické 
možnosti eliminácie extrémizmu 

Vráblová 
Miroslava, doc. 
JUDr., PhD. 

2017-2019 5 187 
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VEGA 1/0172/17 Združenia ako prvok demokracie a 
prejav slobody združovania vo 
verejnoprávnych vzťahoch a 
súkromnoprávnych vzťahoch 

Gajdošová 
Martina, doc. 
JUDr. Mgr., PhD. 

2017-2019 9 291 

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

Adamová Zuzana, 
JUDr., PhD. 

2017-2020 4 966 

VEGA 1/0193/18 Environmentalizácia 
medzinárodného verejného práva 

Jankuv Juraj, doc. 
JUDr., PhD. 

2018-2021 6 659 

VEGA 1/0200/18 Aktuálne otázky azylového práva v 
Slovenskej republike – právna 
úprava a právna prax 

Košičiarová Soňa, 
prof. JUDr., PhD. 

2018-2020 6 534 

VEGA 1/0082/18 Trestnoprávne aspekty boja proti 
terorizmu 

Jalč Adrián, doc. 
JUDr. Ing., PhD. 

2018-2020 5 046 

 
Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov VEGA v EUR: 
 

 
66 949 

 
APVV APVV-14-

0061 
Rozširovanie sociálnej funkcie 
slovenského súkromného práva pri 
uplatňovaní zásad európskeho práva 

Jurčová Monika, 
doc. JUDr., PhD. 

2015-2019 41 161 

APVV APVV-15-
0066 

Nové technológie v pracovnom 
práve a ochrana zamestnanca 

Barancová 
Helena, prof. 
JUDr., DrSc. 

2016-2019 39 472 

APVV APVV-16-
0106 

Trestnoprávna ochrana života 
a zdravia v podmienkach Slovenskej 
republiky 

Vráblová 
Miroslava, doc. 
JUDr., PhD. 

2017-2021 44 274 

APVV APVV-17-
0022 

Rímsko-kánonické vplyvy na 
slovenské verejné právo  

Vladár Vojtech, 
doc. JUDr. Mgr., 
PhD. 

2018-2022 20 513 

APVV APVV-17-
0056 

Ústava liberálno-demokratického 
štátu a radikalizácia politickej 
kultúry 

Káčer Marek, 
doc. Mgr., PhD. 

2018-2022 19 266 

APVV APVV-17-
0562 

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom 
elektronických platforiem 

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

2018-2022 17 654 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov APVV v EUR:  182 340 

Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2018 v EUR: 249 289 

 
 
 
4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 

Potreba vzájomného prepájania výskumu, vývoja a vzdelávania sa odzrkadlila aj  vo 
vedeckom a spoločenskom živote fakulty, a preto sa aj v roku 2018 konali významné 
podujatia typu medzinárodných vedeckých kongresov, vedeckých konferencií na 
medzinárodnej a národnej úrovni, kolokvií, odborných seminárov, workshopov, odborných 
diskusií a prednášok, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy vystupovali ako organizátor 
alebo spoluorganizátor.  
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V roku 2018 bolo zorganizovaných 55 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho 
jeden medzinárodný vedecký kongres, deväť medzinárodných a štyri vedecké konferencie na 
národnej úrovni, jeden odborný seminár, desať vedeckých kolokvií, diskusií a workshopov, 
22 odborných prednášok a osem iných typov podujatí, ako napr. simulovaný súdny spor, stáž 
pre stredoškolákov alebo letná škola medzinárodného práva.  

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2018 v mesiaci 
november (5. - 11. 11. 2018), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR fakulta organizovala päť vedeckých podujatí. 

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že sa fakulte podarilo zrealizovať mnoho 
významných podujatí, a tak vytvoriť príležitosť pre odborníkov z jednotlivých oblastí, ale aj 
návštevníkov z radov širokej verejnosti nahliadnuť do rôznych oblastí právnej problematiky 
a vymieňať si vzájomne názory. 

V roku 2018 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné zahraničné a domáce  
osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to boli 
napríklad prof. Dr. Dr. h. c. mult. Andreas Wacke, LL.D., Univerzita v Kolíne, Nemecko, 
prof. dr. Wolfgang Wieshaider, Právnická fakulta Viedenskej univerzity Viedeň, Rakúsko, 
Dr. Konrad Walczuk, Kancelária prezidenta Poľskej republiky vo Varšave, Dr. Monika 
Nowikowska, Ministerstvo obrany Poľskej republiky, prof. Olga Valentinovna Popova, 
DrSc., Štátna univerzita v Petrohrade, Ruská federácia, prof. Dr. Tatiana Senyushkina, DrSc., 
Univerzita V. I. Vernadsky na Kryme, doc. Dr. Ekaterina Zhuk, PhD. a doc.  Dr. Nataliia 
Muraveva, PhD., Univerzita v Rostove, Ruská federácia,  doc. Dr. Preeti D. Das, PhD., 
Univerzita v Novom Díllí, India, doc. JUDr. ThDr. Oleksander Bilash, prof. JUDr. Yaroslav 
Lazur, DrSc., doc. JUDr. Iryna Sukhan, CSc., Užhorodská národná univerzita v Užhorode, 
Ukrajina,  prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD., Saleziánska pápežská univerzita v Ríme, 
Taliansko,  prof. Konstantin Vladmirovich Chistyakov, Ph.D., Moskovská štátna oblastná 
univerzita v Moskve, Ruská federácia, prof. Wojciech Wytraźek a prof. Dr. hab. Piotr Stanizs, 
PhD., Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline Poľsko, prof. Ing. Václav Klaus, CSc., 
bývalý prezident ČR, JUDr. Pavel Sladký, PhD., zástupca veľvyslankyne ČR, doc. JUDr. Petr 
Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva práce a sociálny vecí ČR pre legislatívu, Piotr Samerek, 
radca – minister, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, prof. Bogdan Szlachta, 
Fakulta politických vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove, 
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., JUDr. Jakub Morávek, 
Ph.D. a Mgr. Lucie Řehřová, Právnická fakulta UK v Prahe, Mgr. ICLic., ThLic. Monika 
Menke, Th.D., Právnická fakulta UP v Olomouci, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., 
Právnická fakulta MU Brno, JUDr. Lukáš Králik, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže Brno, prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc., Katolická teologická fakulta UK v Prahe, 
Mgr. Konrad Graczyk, Právnická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach v Poľsku a 
mnoho ďalších. 

Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených 
podujatiach to boli napríklad JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva SR, 
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práva, prof. Mgr. Mgr. Andrej 
Démuth, PhD., Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD., Filozofická fakulta TU, JUDr. Martin Maliar, 
Ministerstvo spravodlivosti SR, Mgr. Pavol Žilinčík, Kancelária verejného ochrancu práv, 
JUDr. Roman Goga, Mgr. Albín Otruba, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí, Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., Ústav pamäti národa, JUDr. Dušan Špirek, sudca 
Okresného súdu v Nitre, JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre, JUDr. Pavol 
Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave, Mgr. Juraj Marušiak, PhD., Ústavu 
politických vied SAV, Mgr. Dušan Segeš, PhD., Historický ústavu SAV, Ing. Juraj Borgula, 
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hlavný vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Mgr. Martin Giertl a Mgr. Bystrík 
Antalík, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, prof. JUDr. Marek 
Števček, PhD., rektor, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, doc. Mgr. 
Miroslav Lysý, PhD., Právnická fakulta UK Bratislava, doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., 
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, JUDr. Mgr. Kristián Blaškovič, PhD., Úrad vlády 
SR, Mgr. Tibor Hlinka, Ministerstvo hospodárstva SR, JUDr. Jozefína Žáková, Ing. Monika 
Jurkovičová, PhD., Slovenská asociácia poisťovní SR, Mgr. Matúš Medovec, Národná banka 
Slovenska, prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.,  Fakulta práva 
PEVŠ v Bratislave, JUDr. Miroslav Gregor, prezident Notárskej komory SR, Ing. Jozef 
Halcin, Ministerstvo vnútra SR, JUDr. Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu SR, JUDr. 
Adriana Šklíbová, Slovenský pozemkový fond, p. Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie 
Európskeho parlamentu na Slovensku a ďalší. 

 
 
Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2018 
 

Medzinárodné vedecké konferencie a kongresy:  
 
Brno, ČR, 31. 5. – 1. 6. 2018 
„Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi“ , medzinárodná vedecká 
konferencia na tému „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?“. Konferenciu organizovala fakulta 
v rámci riešenia projektu APVV-14-0061 spoločne s právnickými fakultami v Brne 
a  Olomouci a Ústavom štátu a práva AV ČR.   

Konferencia bola zameraná na mimoriadne aktuálnu tému v celoeurópskom meradle, 
ktorou je vhodnosť kodifikovania spotrebiteľskej úpravy a miesto tohto kódexu v systéme 
nielen slovenského a českého práva, ale aj v národných úpravách ďalších členských štátov 
EÚ. Okrem prednášajúcich zo Slovenska a Česka s príspevkami vystúpili aj zahraniční hostia, 
menovite MMag. Verena Cap z rakúskeho ministerstva spravodlivosti, prof. Dr. Hans 
Schulte-Nölke a  prof. Dr. Dr. h. c. Fryderyk Zoll  z Univerzity v Osnabrücku v 
Nemecku, prof. Christian Twigg-Flesner z Univerzity vo Warwicku v Anglicku a Dr. Juliette 
Sénéchal z Univerzity v Lille vo Francúzsku. Prednášajúci zo zahraničia sa podelili o 
skúsenosť s preberaním spotrebiteľských smerníc do ich národných poriadkov, ako aj s 
kodifikovaním spotrebiteľskej úpravy do jedného predpisu. 
 
Trnava, 31. 5. – 1. 6. 2018 
„6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“, medzinárodná vedecká 
konferencia konaná pod záštitou dekanky Právnickej fakulty TU v Trnave, ktorú organizovala 
Katedra dejín práva fakulty.  
 Prvoradým cieľom konferencie bolo prehĺbiť veľmi korektné a priateľské vzťahy 
medzi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v SR a ČR, ktoré majú už dlhoročnú, niekoľko 
desaťročí trvajúcu tradíciu. Organizátori za jej cieľ považovali vytvorenie intelektuálnej 
platformy, v ktorej najmä doktorandi a postdoktorandi, ako aj starší kolegovia z odborov 
právnej histórie, romanistiky a príbuzných odborov a zameraní mohli predstaviť 
a prediskutovať svoje vedecké zámery a témy. Keďže rok 2018 sa historicky priraďuje 
k osmičkovým rokom, organizátori privítali tematicky nelimitované vedecké sondy, analýzy, 
komparácie či interdisciplinárne prístupy ku kľúčovým udalostiam našich spoločných 
československých dejín. Z uvedeného vedeckého podujatia bude pripravený elektronický 
zborník.  
 



 20 

Lublin, Poľsko, 6. – 7. 6. 2018 
Fakulta bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou 
lublinského vojvodu Przemysława Czarnka  pod názvom „Prawa i wolności człowieka a 
bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja“ (Human Rights and 
Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine – Georgia), ktorá sa konala na 
Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku.  

Organizátormi konferencie boli Právny výbor Poľskej akadémie vied, pobočky v 
Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána Pavla 
II. v Lubline, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Štátnej 
univerzity v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej akadémie vied. Za fakultu sa projektu zúčastnili doc. 
Varga, doc. Szabová, doc. Laclavíková, JUDr. Lanczová, PhD. a ThLic. Moravčíková, Th.D. 
Vo vedeckom výbore pracovala dekanka fakulty doc. Olšovská a v organizačnom výbore 
konferencie prodekanka fakulty ThLic. Moravčíková.  
 
Bratislava, 13. 6. 2018 
„Quo vadis pracovné právo?“, medzinárodná konferencia konaná pod odbornou záštitou 
fakulty, ktorú spoluorganizovala spoločnosť BPM Slovakia, s. r. o. v Bratislave. 

Hlavnou témou konferencie — ktorá bola vedená formou panelovej diskusie — bolo 
súbežné pôsobenie tej istej osoby v postavení zamestnanca i v postavení štatutárneho orgánu, 
resp. jeho člena. Tento súbeh bol na konferencii podrobený rozboru predovšetkým 
z obchodnoprávneho a pracovnoprávneho hľadiska, a to nielen z pohľadu judikatúry a právnej 
vedy, ale aj z pohľadu praxe. Bokom však neostali ani otázky sociálneho zabezpečenia a ani 
aspekty daňové. Diskusného panelu sa za fakultu zúčastnili prof. Barancová, doc. Olšovská, 
doc. Lacko, doc. Csach, doc. Žitňanská a JUDr. Hlobíková. Ďalšími účastníkmi panelu boli 
právnička VšZP JUDr. Jana Palúšová, JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. z Právnickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach a advokát JUDr. Radovan Pala, PhD. Pohľad na diskutovanú tému a najmä 
priblíženie najnovšej judikatúry českého ústavného a najvyššieho súdu poskytol doc. JUDr. 
Bohumil Havel, Ph.D. z Ústavu štátu a práva AV ČR.  
 
Trnava, 20. 9. 2018 
„Vývoj a aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia“, medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18.  

Cieľom konferencie bolo konfrontovanie názorov právnej vedy z domácich 
i zahraničných univerzít, predovšetkým z krajín V4 a ústredných orgánov štátnej správy, 
predovšetkým z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva 
životného prostredia na problematiku vývoja a aktuálnych výziev medzinárodného práva 
životného prostredia. Ochrana životného prostredia sa, vzhľadom na existujúce vážne 
ekologické problémy, postupne stáva jednou z kľúčových tém medzinárodného verejného 
práva. Kolektív katedry a pozvaní hostia prezentovali príspevky venované problematike 
vývoja medzinárodného práva životného prostredia a vývoja práva životného prostredia 
Európskej únie v oblastiach ochrany environmentálnych ľudských práv, ochrany pred 
zmenami klímy, ochrany biodiverzity, ochrany vodných tokov, bezpečnostné aspekty 
degradácie životného prostredia. Uvedené témy analyzovali a prezentovali prípadné návrhy na 
legislatívne zmeny v relevantných oblastiach slovenskej právnej úpravy.  
 
Trnava, 20. 9. 2018 
„Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov“, medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty a Ústavom pre 
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konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode na 
Ukrajine v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16.  

Rokovanie konferencie bolo zamerané na modely ekonomického zabezpečenia cirkví a 
náboženských spoločností so zvláštnym zreteľom na našu geografickú oblasť a zvlášť na 
postkomunistické krajiny a Slovenskú republiku. Cieľom podujatia bolo priblížiť najmä dobrú 
prax ako nápomocnú matériu pre nový model financovania cirkví v Slovenskej republike. 
Podujatia sa zúčastnili akademici zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska, Poľska 
a Rakúska ako napríklad prof. Dr. Wolfgang Wieshaider z Právnickej fakulty vo Viedni, Dr. 
Konrad Walczuk z Kancelárie prezidenta Poľskej republiky vo Varšave, prof. Olga 
Valentinovna Popova, DrSc. zo Štátnej univerzity v Petrohrade, Ruská federácia ako aj doc. 
JUDr. ThDr. Oleksander Bilash, CSc. z Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity 
v Užhorode na Ukrajine. 
 
Trnava, 20. – 21. 9. 2018 
„Trnavské právnické dni / Dies Iuris Tyrnavienses“ – v priestoroch Trnavskej univerzity 
a jej Právnickej fakulty sa konal  v poradí už V. ročník podujatia organizovaného každé dva 
roky. V roku 2018 sa konferencia konala vo formáte medzinárodného vedeckého kongresu na 
tému „Právny štát – medzi vedou a umením“.  

Fakulta usporiadala medzinárodný kongres v spolupráci s  Fakultou kánonického 
práva Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, Právnickou fakultou Užhorodskej národnej 
univerzity v Užhorode, Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej 
univerzity Jána Pavla II. v Lubline a Právnickou fakultou Moskovskej štátnej regionálnej 
univerzity v Moskve. 

Nosná téma kongresu reflektovala dynamiku spoločnosti ostatných dvoch rokov a 
nové výzvy, ktoré stoja pred starým kontinentom a jednotlivými štátmi. Podujatie ponúklo 
platformu pre vedeckú rozpravu nielen o povahe právneho štátu v súčasnej kontextualizácii v 
rámci práce konferencií, sekcií a workshopu a v neposlednom rade aj v rámci plenárneho 
zasadnutia. Široká účasť domácich a zahraničných kolegov nielen z akademických pracovísk, 
ale aj odborníkov z praxe bola zárukou vedeckej kvality, širokospektrálnosti pohľadov na 
danú problematiku, prepojenia na prax, ale aj záväzkom neustále prehlbovať a sprostredkovať 
výsledky vedeckého bádania. Medzi významnými hosťami kongres privítal prof. Ing. Václava 
Klausa, bývalého prezidenta Českej republiky, prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora 
Trnavskej univerzity , prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.,  rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave, prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD. zo Saleziánskej pápežskej univerzity 
v Ríme, prof. Konstantina Vladmirovicha Chistyakova, Ph.D. z Moskovskej štátnej oblastnej 
univerzity, prof. JUDr. Karla Eliáša, Dr. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, prof. 
Vojciecha Wytrażeka, PhD. z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, ako aj 
významných predstaviteľov akademickej obce právnických fakúlt Slovenskej a Českej 
republiky. 

Cieľom kongresu bolo prispieť k lepšiemu vedeckému uchopeniu idey právneho štátu 
i k jeho dobrej praxi a zároveň zhrnúť podnetné príspevky do kvalitného vedeckého zborníka, 
ktorý bude publikovaný v roku 2019. 
Smolenice, 10. – 11. 10. 2018 
„Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE – State Owned Enterprises)“, 4. 
ročník tradičnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej právu obchodných 
spoločností, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty, Právnická 
fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV, Ústavom štátu a práva 
AV ČR a advokátskou kanceláriou PRK Partners.  

Tohtoročný program bol zameraný na pôsobenie, správu a riadeniu obchodných 
spoločností a iných entít s účasťou štátu alebo právnických osôb verejného práva, pričom s 
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príspevkami vystúpili nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj verejného sektora a právnej 
praxe.  

Konferencia si zachovala svoj medzinárodný presah: okrem prednášajúcich zo 
Slovenska ako napríklad prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., prof. JUDr. Ján Husár, CSc., 
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Ján Štiavnický, na konferencii  vystúpili aj 
odborníci na české, rakúske, nemecké a poľské právo, ako napríklad doc. JUDr. Bohumil 
Havel, Ph.D., JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., prof. JUDr. 
Jan Dědič, CSc., prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Dr. Sebastian Mock, LL.M. a ďalší. Za našu 
fakultu so svojimi príspevkami vystúpili prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.,  doc. JUDr. Lucia 
Žitňanská, CSc.  a doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.  
 
Bratislava, 6. 11. 2018 
„Aktuálne otázky azylového práva“, česko-slovenská vedecká konferencia venovaná 
medzinárodnoprávnym a európskym aspektom azylového práva. Organizátorom konferencie 
bola  Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0200/18. Konferencia sa konala počas Týždňa vedy a techniky 
2018.  Účastníkmi konferencie boli predovšetkým zástupcovia z právnických fakúlt univerzít 
v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, 
Univerzita Karolova v Prahe) a z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita 
Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave). Pozvanie prijali aj zástupcovia 
praxe – z Migračného úradu, Kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky a Centra 
právnej pomoci. Príspevky účastníkov sa ťažiskovo zamerali na ochranu základných práv 
osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rezonovali predovšetkým témy ochrana práv 
dieťaťa, ochrana práva na rodinný život, ochrana práva na bezplatnú právnu pomoc ako aj 
základných práv a slobôd migrantov pri zabezpečení ochrany vonkajšej hranice Európskej 
únie. Mimoriadne zaujímavý príspevok bol venovaný problematike ochrany migrantov na 
sociálnych sieťach. Z konferencie bude roku 2019 publikovaný zborník referátov určený tým, 
ktorí sa zaujímajú o problematiku migrácie a práva ako nástroja jej regulácie. 
 
Trnava, 7. 11. 2018 
„Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty“ , medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 zorganizovala Katedra dejín 
práva fakulty na počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrúdy Železkovovej, PhD., 
bývalej vedúcej katedry.  
Doc. Železkovová bola popredná slovenská, ako aj v českom akademickom a vedeckom 
prostredí dobre známa odborníčka na svetové dejiny štátu a práva. Tejto oblasti práva 
zasvätila viac ako päťdesiat rokov života, pričom vynikajúce osobnostné predpoklady, 
mimoriadny všeobecný rozhľad a výborná znalosť mnohých cudzích jazykov, jej umožnili 
aktívne v nej bádať a prinášať nové poznatky. 

Cieľom konferencie bolo reflektovať skutočnosť, že dejiny Európy (vrátane jej 
právnych dejín) odjakživa prebiehali, a dodnes prebiehajú, v rozmanitých interakciách s 
dejinami rôznych mimoeurópskych území. Formy týchto interakcií možno zjednodušene 
vystihnúť pojmami „kontakty", „konfrontácie" a „konflikty". Účastníci konferencie z 
domáceho pracoviska, iných univerzít a Slovenskej akadémie vied tému uchopili tvorivo a 
priblížili rôzne aspekty nastolenej problematiky. Širokej plejáde prednášok predchádzalo 
spomínanie na docentku Železkovovú najmä z pera prof. Mosného, doc. Vyšného, JUDr. 
Colotku, CSc.  a JUDr. Púchovského, PhD.  
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Vedecké konferencie: 
 
Trnava, 7. 3. 2018 
„Vedecká študentská konferencia“, XI. ročník vedeckej konferencie študentov, ktorý 
zorganizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava.  

Pravidelná konferencia poskytla študentom príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky 
a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Prednášajúci 
študenti na prvom mieste ocenili možnosť verejne sa  prezentovať  pred publikom a odbornou 
komisiou zloženou z pedagógov a študentov. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 20 
študentov. Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií, do sekcie ústavného práva, 
teórie práva a právnych dejín, sekcie medzinárodného práva, sekcie občianskeho, obchodného 
a pracovného práva, sekcie trestného práva. Z každej sekcie komisia vybrala najlepšie 
príspevky, ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky budú publikované v zborníku, ktorý 
bude vydaný elektronicky a zverejnený na internetovej stránke fakulty.  
 
Trnava, 22. 3. 2018 
„Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie“, vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0203/16.  

Účastníkom konferencie bol aj doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva 
práce a sociálny vecí Českej republiky pre legislatívu, ktorý pôsobí aj na Katedre pracovného 
práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je 
členom Komisie pre pracovné právo Legislatívnej rady vlády Českej republiky a podieľal sa 
na kľúčových novelizáciách pracovnoprávnych predpisov v Českej republike v ostatnej dobe.  

Na dvere nám klope štvrtá priemyselná revolúcia – Industry 4.0. Fyzický a digitálny 
svet sa prepájajú v jednej sieťovej ekonomike, čo prináša veľké množstvo dynamických 
zmien aj v oblasti pracovného práva. Práve preto bolo ťažiskovou témou konferencie riešenie 
aktuálnych otázok pracovného práva, a to tak z oblasti právnej úpravy Slovenskej republiky, 
ako aj legislatívnych noviniek právneho poriadku Českej republiky.  Z konferencie bol 
publikovaný zborník príspevkov. 
 
Trnava, 23. 3. 2018   
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty“ , tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa 
pravidelne konaná od roku 2005.  

Program konferencie bol rozdelený do troch sekcií, teoreticko-historickej sekcie, 
súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo a občianske právo  a verejnoprávnej sekcie – 
trestné právo.  Na konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 41 doktorandov dennej 
a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia doktorandov. 
Z uvedenej konferencie bol publikovaný zborník príspevkov. Konferenciu pravidelne 
organizuje fakulta pod gesciou 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.  
 
Bratislava, 6. 11. 2018 
„Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurkonformný výklad“,  5. 
ročník odbornej konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách. Na zorganizovaní 
konferencie participovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty a BPM, s. r. o. 
Bratislava.  



 24 

Konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 a bola rozdelená do 
štyroch blokov. V prvom bloku konferencie sa pozornosť zameriavala predovšetkým na 
zmeny zmlúv, refinancovanie a na súvisiace informačné povinnosti. Zaujímavou bola v rámci 
tohto bloku aj otázka vplyvu zmien zmluvy na zabezpečenie. Druhý blok sa zameral na 
problematiku premlčania v spotrebiteľských zmluvách s dôrazom na novú právnu úpravu. V 
treťom bloku bola priblížená tematika eurokonformného výkladu so zameraním sa na prípady 
Haasová a Bíroová, riešené pred Súdnym dvorom EÚ. Posledný, štvrtý blok bol venovaný 
aktuálnym otázkam kreditných kariet, a to tak z pohľadu bánk, ako aj súdov. Na konferencii 
vystúpili so svojimi príspevkami nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj zástupcovia 
súdnictva, verejnej správy (NBS, MS SR) a právnej praxe. Nechýbal ani český pohľad na 
diskutované problémy. Jednotlivé bloky boli sprevádzané bohatou diskusiou, ktorá priniesla 
na riešené problémy nové svetlo. 
 
Odborné semináre: 
 
„Trnavské právnické debaty“  – fakulta v roku 2018 započala sériu diskusných seminárov 
venovaných aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej obci. 
 
Trnava, 27. 4. 2018 
„Úroky a úroky z omeškania“, prvý seminár v rámci cyklu „Trnavské právnické debaty“ bol  
organizovaný Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty.  

Seminár bol obsahovo rozdelený na dve časti. V prvej časti diskutujúci rozoberali 
možnosť a právny základ kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. 
pôžičky, v druhej časti bola pozornosť účastníkov upriamená na problematiku premlčania 
úrokov z omeškania, konkrétnejšie na otázku, či sa úroky z omeškania premlčujú za každý 
deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Diskusia o aktuálnych témach pritiahla 
pozornosť širšej odbornej verejnosti a záujem zúčastniť sa diskusie prejavil veľký počet 
odborníkov z oblasti právnej vedy ako aj aplikačnej praxe. Okrem advokátov, podnikových 
právnikov a zamestnancov orgánov štátnej správy sa seminára zúčastnili aj sudcovia 
Najvyššieho súdu SR a sudcovia krajských súdov.  
 
Vedecké kolokviá: 
 
Trnava, 16. 4. 2018 
„100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska“ – vedecké kolokvium, ktoré fakulta 
spoločne s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave zorganizovala v rámci podujatia 
venovaného  vybraným právnym a spoločensko-politickým udalostiam v dejinách 
a súčasnosti Poľskej republiky   „Poľský deň na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity“.  

Úvodné slovo predniesli dekanka fakulty a zástupca Veľvyslanectva Poľskej republiky 
v Bratislave Piotr Samerek. Prednášali Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied 
SAV, Mgr. Dušan Segeš, PhD. z Historického ústavu SAV a prof. Bogdan Szlachta z Fakulty 
politických vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove. Podujatiu 
predchádzalo otvorenie výstavy Józef Piłsudski - štátnik Poľska a Európy. 
 
Velehrad, ČR, 25. 5. 2018 
„Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov – so zvláštnym zreteľom na financovanie 
cirkví a náboženských spoločností“, vedecké kolokvium organizoval Ústav pre právne 
otázky náboženskej slobody fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Pozvaní 
hostia sa venovali predovšetkým aktualitám v oblasti ekonomického života cirkví, ako aj 
najnovším registračným kauzám v Českej republike.  
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Workshopy: 
 
Trnava, 16. 3. 2018 
„Krása a jej kognitívne aspekty“, workshop spojený s odbornou prednáškou prof. Mgr. 
Mgr. Andreja Démutha, PhD. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

Podujatie fakulty bolo zamerané na analýzu a objasnenie vplyvu estetických faktorov 
na hodnotenie a rozhodovanie sa, a to nielen v bežnej skúsenosti, ale napríklad aj v súdnej a 
právnej praxi. Účastníci tak mali možnosť prediskutovať (evolučné, neurobiologické, sociálne 
aj individuálne sa formujúce) dôvody samotnej existencie estetického hodnotenia, jeho vplyv 
na ostatné decízne procesy, najmä spájanie krásy a dobra, otázku jeho možnej eliminácie, ale 
aj problémy diskriminácie na základe vzhľadu alebo možnosti a prípadné potreby právnych 
úprav eliminujúcich tento fenomén v právnej, prípadne pracovno-právnej praxi. 
 
Trnava, 6. 4. 2018 
„Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu“, workshop, ktorý 
organizovala fakulta spolu s Nadáciou Konrada Adenauera so sídlom v Bratislave.  

Workshop bol zameraný na proces vypočutia a podmienky kladené na kandidátov na 
sudcov ústavného súdu. Podujatia sa zúčastnili Mgr. Pavol Žilinčík z kancelárie verejnej 
ochrankyne práv, David Kosař z Právnickej fakulty MU v Brne, Jana Ondřejková 
z Právnickej fakulty UK v Prahe a Peter Wilfling z Via Iuris. Prednášajúci sa venovali  
identifikácii priestoru respektíve orgánu, pred ktorým by sa mal hearing kandidátov 
odohrávať, priblížili a porovnali tiež výhody a nevýhody rôznych orgánov a priestorov na 
proces výberu sudcov Ústavného súdu Českej republiky, venovali sa problematike otázok 
kladených kandidátom na sudcov ústavného súdu. Po jednotlivých prezentáciách nasledovala 
široká diskusia zameraná najmä na návrhy zmien procesu vypočutia kandidátov na sudcov 
ústavného súdu. 
 
Trnava, 12. 4., 27. 4. a 9. 5. 2018    
Workshop právnickej latin činy, trojdňový workshop zameraný na osvojenie si základov 
latinského jazyka so zameraním na právnickú terminológiu. Prednášajúca Mgr. Nicol 
Sipekiová, PhD. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  
Cieľom bolo nadobudnutie základného slovného fondu z právnej terminológie, s ktorým sa 
študenti stretávajú najmä pri predmetoch rímskeho a cirkevného práva, ako aj v ďalšom 
štúdiu a neskôr aj v praxi. Absolventi workshopov nadobudli schopnosť samostatného 
prekladu bežných latinských výrokov, slovných spojení a jednoduchších vied, ako aj 
porozumenia a správneho použitia cudzích slov latinského pôvodu v odbornej a bežnej 
komunikácii.  
 
Trnava, 15. 6. 2018 
„O význame naladenosti (úvahy o pôvode a význame nálad, o tom, čo nálady 
sprostredkúvajú)“ , workshop spojený s prednáškou prof. Mgr. et Mgr. Andreja Démutha, 
PhD. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.  
Predmetom workshopu boli úvahy o podstate a všadeprítomnosti naladeností, situovaností a 
kontextov, a to tak v individuálnom prežívaní a rozhodovaní, ako aj "nálad" v spoločnosti a 
ich vplyv na rozhodovacie procesy. Na podklade Kiergegaardovej a Heideggerovej analýzy 
mohli účastníci pozorovať kognitívny a hermeneutický rozmer naladeností, uvažovať o ich 
pozitívach a negatívach či možnostiach ich eliminácie.  
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Trnava, 11. 12. 2018 
„Korup čníci v nás“, zážitkový workshop o našich vlastných hodnotách, ktorý zorganizovala 
fakulta v spolupráci s nadáciou „Zastavme korupciu“. Workshop viedla koordinátorka nadácie 
Zuzana Vasičáková Očenášová. Pedagógovia a študenti fakulty si mali možnosť vyskúšať, 
aké je to byť v úlohe korupčníka, či obete korupcie. 
 
Diskusie: 
 
Trnava, 28. 11. 2018 
„Kde kon čí sloboda prejavu? Chrániť alebo nechrániť nenávistné prejavy?“ diskusia 
organizovaná fakultou a občianskym združením Via iurus. Zástupcovia Via iuris koncom roka 
2018 zrealizovali štyri tematické diskusie na právnických fakultách v Bratislave, Banskej 
Bystrici, Košiciach ako aj na pôde našej fakulty v Trnave. 

Diskutovalo sa o rôznych spoločensky aktuálnych témach, v ktorých sa neustále 
skloňujú slová  ako sloboda prejavu, politická korektnosť, migranti, islam, antisemitizmus, 
rasizmus, Facebook, fake news, extrémisti, slniečkári.  
 
Trnava, 17. 12. 2018 
„Aktuálne otázky právnického vzdelávania“, diskusné fórum akademickej obce fakulty pri 
príležitosti 20. výročia činnosti fakulty. Cieľom podujatia bolo prediskutovať otázky týkajúce 
sa nových výziev v oblasti štúdia práva a zameranie sa na prípravu výučby vo vzťahu 
k pripravovaným novým študijným programom. 
 
Trnava, 7. 12. 2018 
Podujatie „Laureáti Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia“ a následnú diskusiu na 
tému „Ľudské práva v politikách EÚ“ zorganizovala fakulta v spolupráci s Informačnou 
kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.  
 Cena Andreja Sacharova je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu 
v oblasti boja za ľudské práva, pričom prvýkrát bola udelená v roku 1988 Nelsonovi 
Mandelovi a Anatalijovi Marčenkovi. Laureátom v roku 2018 bol Oleg Sencov, ukrajinský 
filmový režisér.  

Na podujatí ako aj v plodnej diskusii vystúpili Róbert Hajšel, riaditeľ a Dionýz 
Hochel, zástupca Informačnej kancelárie EP, Eduard Kukan, poslanec EP ako aj zástupcovia 
fakulty doc. Olšovská a doc. Varga. Po skončení diskusie sa konalo slávnostné otvorenie 
výstavy laureátov Ceny Andreja Sacharova v priestoroch fakulty.  
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 14. 3. 2018 
„Právne otázky vesmírneho priestoru“, odborná prednáška spojená s diskusiou pri 
príležitosti 40. výročia letu Vladimíra Remeka do vesmíru. Prednášajúci JUDr. Pavel Sladký, 
PhD., zástupca veľvyslankyne Českej republiky. Organizátor fakulta a Veľvyslanectvo ČR 
v Bratislave.  
 
Trnava, 19. 3. 2018 
„Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb“, odborná prednáška JUDr. Martina 
Maliara, generálneho riaditeľa sekcie civilného práva MS SR. Prednáška z cyklu 
„výberových prednášok“, ktorú organizovalo vedenie fakulty, aby si študenti mohli doplniť 
svoje teoretické poznatky o praktické skúsenosti odborníkov z praxe. Prednášajúci sa zaoberal 
problematikou konania  o oddlžení fyzických osôb, ktoré prešlo zásadnou zmenou po novele 
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zákona o konkurze a reštrukturalizácii od marca 2017. Ďalšia časť prednášky bola venovaná 
novelizovanej právnej úprave exekučného konania účinnej od apríla 2017. Záver prednášky 
patril otázkam študentov, prebehla plodná a inšpiratívna diskusia. 
 
Trnava, 20. 3. 2018 
„Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia“, odborná prednáška advokáta JUDr. 
Jakuba Löwyho, PhD., LL.M., ktorú organizovalo vedenie fakulty v rámci cyklu „výberových 
prednášok“. Prednášajúci vysvetlil historické aspekty inštitútu neodkladných a 
zabezpečovacích ustanovení. Pomocou skutočných, či simulovaných situácií študentom 
priblížil charakter a využiteľnosť tohto právneho prostriedku, ktorého účelom je zvýšenie 
vymožiteľnosti práva. Prednášajúci sa venoval aj odôvodňovaniu návrhov na nariadenie 
neodkladných a zabezpečovacích opatrení, čo by mohli oceniť  najmä študenti – budúci 
advokátski koncipienti. 
 
Trnava, 11. 4. 2018 
„Ústavnoprávne konzekvencie mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom 
procese“, odborná prednáška JUDr. Zuzany Kyjac, sudkyne Najvyššieho súdu SR. Prednášku 
organizovala Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty.  
 
Trnava, 11. 4. 2018 
„Právne aspekty diplomacie“, odborná prednáška JUDr. Romana Gogu 
z medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 
ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty. Prednášajúci 
študentov oboznámil nielen so systémom diplomatického zastúpenia, ale aj osobitne s 
oblasťou konzulárnych stykov, oblasťou výsad a imunít členov diplomatických a 
konzulárnych misií akreditovaných v Slovenskej republike ako aj uplatňovaných výsad a 
imunít zo strany diplomatických a konzulárnych pracovníkov zastupiteľských úradov 
Slovenskej republiky v zahraničí.  
 
Trnava, 11. 4. 2018 
„Štátna bezpečnosť – vznik, organizácia a činnosť tajnej polície na Slovensku v rokoch 
1945 až 1989“,  odborná prednáška venovaná spoločensky výrazne citlivej, historickej téme, 
a to činnosti komunistickou mocou veľmi využívanej a skriminalizovanej, tajne 
inštitucionalizovanej organizácie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) – politickej polície, ktorá 
v bývalom Československu v rokoch 1948 – 1989 pod priamym vedením KSČ a gesciou 
formálne nadriadeného ministerstva vnútra organizovala časť politických perzekúcií odporov, 
resp. kriminalizovaných spoločenských skupín voči komunistického režimu, zabezpečovala 
ich sledovanie, evidovanie, šikanovanie, až politické vraždy, resp. podnikala širokú škálu, 
legálnej, pololegálnej až nelegálnej činnosti. K uvedenej, zovšeobecnenej téme ŠtB v rokoch 
1948 – 1989 prednášal pred širokou právnickou, študentskou a akademickou verejnosťou 
pracovník Ústavu pamäti národa Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., ktorý sa danej téme dlhoročne 
venuje. Podujatie vzbudilo veľký záujem. 
 
Trnava, 19. 4. 2018 
„Etická vs. právna normativita“ , odborná prednáška Mgr. Ing. Michala Kutáša, PhD. 
z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Po zaujímavej prednáške 
nasledovala rozsiahla diskusia venovaná predovšetkým pôvodu práva, rozporom medzi 
vnútornou etikou a platnými právnymi normami, motívom k zmenám spoločnosti a práva. 
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Trnava, 25. 4. 2018 
„Aktuálne dianie v OSN“ , odborná prednáška, ktorú organizovala fakulta v spolupráci 
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Prednášajúci Mgr. Albín 
Otruba, vedúceho Oddelenia hlavných orgánov OSN a kandidatúr MZVEZ SR priblížil 
študentom históriu vzniku OSN, jej hlavnú štruktúru, ale zdôraznil aj úlohu československej 
diplomacie a slovenských zástupcov na procesoch vedúcich k vzniku OSN ako aj prípravy 
Charty OSN. 
 
Trnava, 2. 5. 2018 
„Kolektívne vyjednávanie z pohľadu zamestnávateľa“ , odborná prednáška venovaná téme 
kolektívneho vyjednávania z pohľadu zamestnávateľa, ktorú organizovala Katedra 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. Prednášku viedol odborník 
z praxe Ing. Juraj Borgula zo Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky – 
organizácie zamestnávateľov založenej ešte v roku 1990. Prednášajúci obohatil auditórium 
množstvom postrehov a názorov zo svojej bohatej praxe k danej problematike.  
 
Trnava, 9. 5. 2018 
„Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, agenda úradu a úlohy 
splnomocnenca, čo je to „Iniciatíva pre otvorené vládnutie" a „Koncepcia rozvoja 
občianskej spoločnosti", legislatívny proces a možnosti zapojenia verejnosti do tvorby 
právnych predpisov“ – odborná prednáška organizovaná Úradom Splnomocnenca vlády SR 
a fakultou. Prednášali Mgr. Martin Giertli, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a zamestnanci úradu Mgr. Bystrík Antalík a Mgr. Mária Milková. V prvej časti 
splnomocnenec predstavil iniciatívu pre otvorené vládnutie, koncepciu rozvoja občianskej 
spoločnosti a legislatívny proces - od zámeru až po zverejnenie a jeho úrovne a fázy. Druhá 
časť podujatia bola venovaná možnostiam zapojenia sa verejnosti do tvorby právnych 
predpisov z praktického hľadiska a na záver prednášajúca predstavila samotný úrad a jeho 
fungovanie. 
 
Trnava, 9. 5. 2018 
„Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR“, odborná prednáška 
zástupcu Právnickej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D.  
Prednášajúci pútavým spôsobom predstavil posledné legislatívne zmeny v Českej republike 
ako je napríklad zavedenie nových dávok sociálneho poistenia (dávka otcovské poporodní 
péče a dlouhodobé ošetřovné) a nebál sa otvoriť i kontroverznú tému prípustnosti súbežného 
pracovného pomeru člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Najväčšiu pozornosť 
venoval problematickým otázkam GDPR, ktoré sú i na Slovensku mimoriadne aktuálne. 
 
Trnava, 1. 10. 2018 
„Notárstvo včera, dnes a zajtra“, odborná prednáška JUDr. Karola Kovácsa, člena prezídia 
Notárskej komory SR. Po prednáške nasledovala diskusia s prezidentom Notárskej komory 
SR JUDr. Miroslavom Gregorom. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia fakulty. 
 
Trnava, 4. 10. 2018 
„(Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku“, odborná prednáška JUDr. Mgr. Martiny 
Lubyovej, PhD., ministerky školstva SR, ktorú sme mali možnosť privítať na fakulte v rámci 
pravidelne organizovaného podujatia „Deň právnickej fakulty“. V úvode prednášky pani 
ministerka spomínala na svojho starého otca prof. Štefana Lubyho a jeho akademickú kariéru. 
Ťažisko svojej prednášky venovala vysokoškolskému vzdelávaniu a stavu vedy v Slovenskej 
republike. 
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Trnava, 4. 10. 2018 
„Právnické vzdelávanie na starobylej Trnavskej univerzite“,  odborná prednáška doc. 
JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. z Katedry dejín práva fakulty a zároveň predsedníčky 
Akademického senátu fakulty, ktorá sa konala v rámci „Dňa právnickej fakulty“. Doc. 
Laclavíková vo svojej  prednáške priblížila právnické vzdelávanie na starobylej právnickej 
fakulte, na ktorej sa začalo prednášať v januári 1667. Nasledovala plodná a zaujímavá 
diskusia študentov a akademickej obce fakulty.  
 
Trnava, 24. 10. 2018 
„Der Vogel Strauss als frühes Beispiel für Gesetzesanalogie: Grenzfragen bei der 
römischen Tierhalterhaftung“ – „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné 
otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat“, odborná prednáška emeritného profesora 
Dr. Dr. h. c. mult. Andreasa Wackeho, LL.D., h. c. z Univerzity v Kolíne v Nemecku 
odborníka na rímske a občianske právo, ktorú organizovala Katedra rímskeho a cirkevného 
práva fakulty. Prednášajúci prof. Wacke študentom prvého ročníka predstavil spôsob, akým 
rímske právo prostredníctvom analógie vypĺňalo medzery v zákonnom práve na brilantnej 
interpretácii prameňov z rôznych epoch: od Zákona XII tabúľ až po Cuiaciove Opera omnia. 
Dlžný napokon nezostal ani pútavej komparácii so súčasným nemeckým právom. 
 
Trnava, 7. 11. 2018 
„Mne sa to nemôže stať! ... novodobí otroci a ich príbehy ... skutočnosť alebo fikcia?!“, 
odborná prednáška, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 organizovala fakulta 
v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Prednášajúci Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru 
prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR predniesol pre študentov a pedagógov veľmi 
aktuálnu a zaujímavú tému.  
 
Trnava, 13. 11. 2018 
„Konkrétna a abstraktná ochrana základných práv a slobôd Verejným ochrancom 
práv“ , odborná prednáška verejnej ochrankyne práv prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., 
ktorá sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky 2018. 

Prednáška mala viacero línii. V prvej z nich ombudsmanka predstavila inštitút VOP na 
základe ústavnej a zákonnej úpravy s referenciami k zahraničným úpravám. Konštatovala 
napríklad, že konštitucionalizácia VOP môže mať interpretačný význam smerom k samotným 
právomociam. Následne sa zamerala na praktickú realizáciu ombudsmanských právomocí a v 
danom rámci vymedzila aj dynamiku vzťahu medzi parlamentom a VOP v našich 
podmienkach. Verejná ochrankyňa práv uzavrela prednášku konštatovaním, že je dôležité 
robiť to, čomu veríme, a veriť tomu, čo robíme. Z jej stretnutia so študentmi a študentkami je 
zrejmé, že sama pracuje v tomto móde. 
 
Trnava, 15. 11. 2018 
„Štát a cirkev v Českej republike: O najnovšom vývoji v českom konfesnom práve.“, 
odborná prednáška doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, Dr., vedúceho Katedry cirkevných 
dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a zároveň výskumného pracovníka Ústavu pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty. Prednášajúci priblížil religiózno-demografickú situáciu, základné právne 
normy, ktoré sa týkajú ochrany náboženskej slobody a pôsobenia cirkví a náboženských 
spoločností v ČR, skúsenosti s dvojstupňovou registráciou cirkví, reštitúcie cirkevného 
majetku a nový systém financovania cirkví. Prednáška sa konala v rámci cyklu „Právo 
a náboženstvo“ počas Týždňa vedy a techniky 2018. 
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Trnava, 20. 11. 2018 
„Nezávislosť a nestrannosť sudcov, zodpovednosť sudcov“, odborná prednáška spojená 
s diskusiou JUDr. Petra Paludu, sudcu Najvyššieho súdu SR. Zaujímavá a aktuálna téma 
prednášky vzbudila veľký záujem študentov, čo vyústilo v zaujímavú diskusiu so študentmi. 
 
Trnava, 20. 11. 2018 
„Rok 1968 v právnych dejinách“, odborná prednáška pre študentov a pedagógov fakulty. 
Prednášajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, vysokoškolský profesor 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáška bola zorganizovaná pri 
príležitosti tzv. „osmičkových rokov“ a poslucháčom priniesla zaujímavé poznatky 
o významnom okamihu našich dejín. 
 
Trnava, 22. 11. 2018 
„Reštitúcie cirkevného majetku“, odborná prednáška JUDr. Adriany Šklíbovej, generálnej 
riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. Z prvej ruky sa tak študenti mohli dozvedieť 
akým spôsobom vznikala legislatíva upravujúca reštitúcie (nielen) cirkevného majetku, o 
praktických problémoch, ktoré tento proces sprevádzali, ale aj súčasnom stave problematiky a 
aj o činnosti Slovenského pozemkového fondu. 
 
Trnava, 27. 11. 2018 
„Samostatný stát Československý vstoupil v život. Vznik Československej  republiky 
pohledem právníka historika.“, odborná prednáška JUDr. Ondřeja Horáka, Ph.D. 
z Právnickej fakulty MU v Brne.  

Prednášajúci JUDr. Horák začal prednášku vzťahom práva revolúcie vo všeobecnosti a 
následne sa venoval pilierom revolúcie, násilnej zmene, zmenám v pozemkovom vlastníctve a 
symbolickým zavŕšeniam revolúcie v podobe ústavy. Konkrétne priblížil revolúciu z roku 
1918 a vznik Československa, súvislosti vzniku a kľúčové osobnosti doby. Ďalšou kľúčovou 
otázkou bol vznik ČSR a osud Habsburgovcov vyjadrený predovšetkým protihabsburskými 
opatreniami v ČSR ale aj v iných krajinách. V tejto súvislosti neboli opomenuté ani osudy 
pamätníkov a „vandalizmus podľa zákona“, ktorý mal za následok ich ničenie. Zvláštna 
pozornosť bola venovaná aj národným povahám, mýtom a stereotypom. 
 
Iné evidované podujatia: 
 
Bratislava, 26. 3. 2018 
„Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“, fakulta bola partnerom 
a spoluorganizátorom vedeckej konferencie, ktorej hlavnými organizátormi boli Friedrich 
Ebert Stiftung zastúpenie v SR a Asociácia pracovného práva. Konferencia reflektovala štvrtú 
priemyselnú revolúciu ako významný medzník prerodu tradičnej priemyselnej spoločnosti na 
novú digitálnu spoločnosť, ktorá sa bude prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii 
výroby, ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné oblasti života. Pokračovanie jej nástupu v 
globálnej trhovej ekonomike začína mať svoje bezprostredné dopady aj na oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov alebo trh práce, a to najmä na postavenie zamestnancov alebo ich 
zástupcov a zamestnávateľov. Prenikajúce sprievodné javy v podobe digitalizácie a 
zavádzania moderných technológií do výrobného i pracovného procesu majú za následok 
nielen úbytok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých ostatných. 
Kľúčovou témou v dlhoročného úspešného projektu "Kultúra sveta práce" sa v roku 2018 
preto stala reflexia dopadov digitalizácie na oblasť pracovného práva a na životné podmienky 
jednotlivca. 
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Trnava, 18. 4. 2018 
„Simulovaný súdny spor z rímskeho práva (moot court)“ organizovaný Katedrou 
rímskeho a cirkevného práva fakulty a študentskou organizáciou ELSA. Podstatou 
simulovaného sporu bola právna analýza rímskoprávnej kauzy zachytenej vo fragmente 
zbierky Codex Iustinianus. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktorých členovia prejavili záujem 
o hlbšie poznanie a pochopenie inštitútov rímskeho práva patriacemu spolu s právom 
kánonickým k tzv. klasickým právnym systémom. Víťazi postúpili do medzinárodného česko-
slovenského kola v Banskej Bystrici, kde získali tretie miesto. Celkový priebeh podujatia 
i záujem študentov dosvedčili, že rímske právo má naďalej svojich priaznivcov nielen vo 
vedeckej komunite, ale tie medzi študentmi.  
 
Trnava, 9. 5. 2018 
„Priemysel 4.0 a pracovné podmienky“, vedecké podujatie organizované Katedrou 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-
15-0066. Podujatia sa zúčastnili členovia domácej katedry a hostia z Právnickej fakulty 
Univerzity Karolovej v Prahe JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. a Mgr. Lucie Řehořová. Účastníci 
podujatia hľadali odpovede na nové výzvy, spojené s postupnou digitalizáciou a zmenou 
modelov výkonu závislej práce. Svoju pozornosť venovali aj vybraným aspektom GDPR z 
pohľadu pracovnoprávnych vzťahov. 
 
Bratislava, 9. – 13. 7. 2018 
„Letná škola medzinárodného práva“ – v poradí už 4. ročník letnej školy, ktorý 
spoluorganizovala fakulta a konal sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Projekt bol určený študentom so záujmom o medzinárodné právo verejné a bol 
zameraný predovšetkým na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. Naša fakulta 
hostila účastníkov 3. ročníka v roku 2017 a v roku 2018 opätovne spolupracovala s hlavnými 
organizátormi projektu - Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV 
a študentkou organizáciou ELSA Slovensko. Projekt ďalej podporila Právnická fakulta UK v 
Bratislave a Právnická fakulta KU v Prahe. Pre účastníkov bol pripravený pestrý program. K 
jeho vyváženosti a kvalite prispelo 19 lektorov z rozličných pôsobísk, ktorí 40 študentom zo 
Slovenska, Česka a Ukrajiny priblížili mnohé zaujímavé témy. Nás teší, že záujem o 
medzinárodné právo prejavili aj študenti našej právnickej fakulty. Lektori sa zamerali na 
otázky vesmírneho práva, postavenie právnika v diplomacii, štátneho občianstva v kontexte 
sukcesie štátov, ľudských práv v zahraničnej politike USA, EDĽP, humanitárneho práva, 
diplomatických výsad a imunít, migrácie, azylu, hybridných hrozieb, základné medzníky a 
úlohy diplomacie SR ako aj súčasné právne výzvy NATO. Študentom bol priblížený aj 
negociačný proces medzinárodných zmlúv, ktorý si vyskúšali aj osobne v rámci praktickej 
úlohy, ktorú riešili počas letnej školy. Letná škola sa okrem vzdelávania niesla aj v znamení 
networkingu a spoločenského programu, počas ktorého sa študenti, lektori a organizátori 
mohli bližšie spoznať a pokračovať v diskusiách v neformálne atmosfére. 
 
Trnava, 4. 10. 2018 
„Deň právnickej fakulty“,  vedecké a spoločenské stretnutie študentov, členov akademickej 
obce, zamestnancov a priateľov Právnická fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Nosnou 
témou podujatia bolo „(Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku“. Týmto podujatím sme 
si pripomenuli dvadsiate výročie znovuobnovenia fakulty. Podujatie otvorila dekanka fakulty 
doc. JUDr. Andrea Olšovská,PhD., ktorá vo svojom príhovore zdôraznila význam odkazu 
historickej právnickej fakulty pre súčasnú vedeckú ustanovizeň. Poďakovala zakladateľom 
znovuobnovenej fakulty a venovala tichú spomienku tým, ktorí už zosnuli. „Pamätnou 
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medailou TU v Trnave, Právnickej fakulty“ ocenila za pomoc pri rozvoji fakulty ministerku 
školstva SR JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. a rektora univerzity prof. doc. JUDr. Mareka 
Šmida, PhD. Následne rektor Trnavskej univerzity prof. Šmid pripomenul princípy, na 
ktorých bola založená naša alma mater a zdôraznil ich aktuálnosť pre dnešok. Nasledovali 
prednášky ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktorá v úvode spomínala na svojho starého 
otca prof. Štefana Lubyho a jeho akademickú kariéru. Ťažisko svojej prednášky venovala 
vysokoškolskému vzdelávaniu a stavu vedy v Slovenskej republike. Predsedníčka 
akademického senátu fakulty, odborníčka na dejiny práva, doc. JUDr. Miriam Laclavíková, 
PhD. vo svojej prednáške priblížila právnické vzdelávanie na starobylej univerzite, na ktorej 
sa začalo prednášať v januári 1667. Nasledovala diskusia a spoločenské stretnutie, v rámci 
ktorého pokračovala neformálna rozprava o vede a vzdelávaní. 
 
Trnava, 29. 11. 2018 
„Cesta do hlbín štúdia práva“, fakulta aj v roku 2018 pripravila pre stredoškolákov 
a uchádzačov o štúdium práva jednodňovú stáž. Stáž poskytla pre účastníkov informácie 
z rôznych oblastí práva ako napríklad z rímskeho, trestného, občianskeho práva, ktoré môžu 
využiť nielen počas štúdia, ale aj v praxi. Prednášali vysokoškolskí pedagógovia ako aj 
študenti fakulty. Fakulta sa týmto spôsobom prezentovala a snažila sa napomôcť budúcim 
vysokoškolákom pri výbere vysokej školy.  
 
Trnava, 6. 11. 2018 
„Ponad čas“ - spomienkové stretnutie, ktoré organizovala fakulta v spolupráci s Univerzitnou 
knižnicou Trnavskej univerzity. V rámci podujatia sa uskutočnila prezentácia knihy doc. 
JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. a doc. JUDr. PhDr.  Adriány Švecovej, PhD. „Dejiny 
právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave“ a zároveň aj prezentácia knižnice 
Právnickej fakulty TU. Podujatie otvorila a moderovala riaditeľka Univerzitnej knižnice 
PhDr. Zuzana Martinkovičová, ktorá priblížila spoluprácu knižnice a fakulty. Prodekan 
právnickej fakulty pre vedu a legislatívu doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD.  následne priblížil 
špecializovanú vedeckú knižnicu právnickej fakulty, ktorá pôsobí od januára 2008 a stručne aj 
jej knižničný fond a funkcie. Napokon autorky diskutovali o knihe, ktorá vznikla vďaka ich 
výskumu a aj grantu rektora univerzity a dekanky právnickej fakulty, a o zaujímavých 
skutočnostiach spojených s dejinami právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite. 
 
Trnava, október - december 2018 
„Kurzy zamerané na rozvoj zručností pre skupiny a organizácie“ – Vedenie fakulty 
v spolupráci s mimovládnou organizáciou PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia 
o. z. Bratislava zabezpečila pedagógom a administratívnym zamestnancom fakulty cyklus 
vzdelávacích kurzov.  
Témy kurzov pre pedagogických zamestnancov:  
18. 10. 2018 téma: Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu. 
16. 11. 2018 téma: Ako rozvíjať kreativitu.  
06. 12. 2018 téma: Komunikácia v konflikte. 
Témy kurzov pre administratívnych zamestnancov: 
19. 10. 2018 téma: Komunikácia v konflikte. 
15. 11. 2018 téma: Kríza a stres ako príležitosť pre rast. 
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5. AKTÍVNA Ú ČASŤ NA VEDECKÝCH PODUJATIACH 
 

Výsledkom aktívnej vedeckovýskumnej činnosť profesorov, docentov, odborných 
asistentov a ďalších vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakulte v pracovnom pomere 
na plný pracovný úväzok a doktorandov v dennej forme štúdia je aj prezentácia ich výsledkov 
výskumu a bádania na vedeckých a odborných podujatiach doma a v zahraničí. 
Vysokoškolskí učitelia sú v početnej miere pozývaní so svojimi príspevkami na vedecké a 
odborné podujatia, prípadne sa prezentujú aj ako prednášajúci na vyžiadaných odborných 
prednáškach, ako lektori a diskutujúci na rôznych seminároch, školách práva a diskusných 
fórach. Svojou aktívnou účasťou aj takýmto spôsobom prispievajú k celkovému rozvoju vedy 
v oblasti práva a k prezentácii fakulty. 

V roku 2018 sa vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme štúdia aktívne 
zúčastnili celkom 60 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 31 
domácich podujatiach a 29 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 173. Všetky 
príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych 
monografiách alebo vo vedeckých časopisoch.  

Celkový počet už publikovaných výstupov pedagógov a doktorandov dennej formy 
štúdia vo vedeckých zborníkoch z domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých 
konferencií a seminárov v roku 2018 bol 186 výstupov (uvedený stav k 28. 2. 2019). Uvedený 
počet publikovaných výstupov nie je konečný vzhľadom na to, že uzávierka evidencie 
publikácií a ohlasov v Centrálnom registri evidencie  publikačnej činnosti bola 31. marca 
2019.  

 
Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 

a odborných podujatiach v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 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 

2017 57 20 37 190 191 

2018 60 29 31 173 186 

 

 

Výber aktívnej účasti pedagógov fakulty na medzinárodných sympóziách,  kongresoch 
a medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí:   
 
Člen Katedry trestného práva a kriminológie fakulty doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. sa 19. 3. 
2018 aktívne zúčastnil 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SGEM VIENNA ART 
2018, ktorá sa v roku 2018 konala vo Viedni, Rakúsko.  
 
Členka Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, 
PhD. sa 17. – 20. 5. 2018 aktívne zúčastnila na Jalte v Gaspre medzinárodného fóra – 
XXXIV. „Kharax forum“ pod názvom   „Political Space and Social Time“, ktorého 
organizátorom bola Krymská federálna univerzita V. I. Vernadského, Ruská federácia.  
Ďalej sa doc. Gajdošová 31. 5. 2018 aktívne zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Tavričeskaja perspektiva“ na tému „Evroazijskoje sotrudničestvo kak važnych faktor 
bezopasnosti i stabiľnosti v mnogopoljarnom mire“, organizátorom ktorej bola Ekonomická 
štátna univerzita v Petrohrade, Ruská federácia.  
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Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty doc. JUDr. Monika Jurčová, 
PhD., doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.,  doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. a Mgr. 
Jozef Štefanko, PhD., LL.M. sa v dňoch 23. – 24. 11. 2018 v Palerme aktívne zúčastnili 
stretnutia riešiteľov medzinárodného projektu „Common Coore“, organizátorom ktorého bola 
Univerzita v Palerme, Taliansko.   
 
Členka Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty prof. 
JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. sa 19. – 21. 9. 2018 v Chełmno aktívne zúčastnila 
medzinárodnej konferencie „XIX Czesko-Polsko-Słowacka Miedzynarodowa Konferencje 
Prawa Ochrony Środowiska (XIX Czech-Polish-Slovak International Conference on 
Environmental Law)“ na tému: „Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska“, 
organizátorom ktorej bola Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi, Poľsko.  
 
Ďalší člen katedry JUDr. Michal Maslen, PhD. sa aktívne zúčastnil 30. 3. 2018 v Omsku 
medzinárodnej vedeckej konferencie „The Law Enforcement in the Public and Private Law“, 
ktorú organizovala Právnická fakulta Štátnej univerzity F. M. Dostojevského v Omsku, Ruská 
federácia.  
 
Pedagógovia fakulty ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD., doc. JUDr. Peter Varga, 
PhD.  a JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. sa aktívne zúčastnili 6. – 7. 6. 2018 medzinárodnej 
vedeckej konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline pod názvom „Prawa i wolności 
człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – Gruzja“ (Human Rights 
and Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – Georgia). Medzi 
organizátormi okrem Poľskej akadémie vied v Lubline, Katolíckej univerzity Jána Pavla II. 
v Lubine, Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Štátnej univerzity v Ľvove bola aj 
naša Právnická fakulta TU v Trnave.  

 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., riaditeľka Ústavu pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty sa aktívne zúčastnila viacerých  zahraničných medzinárodných konferencií: 
v dňoch 22. – 23. 3. 2018 v Rostove sa aktívne zúčastnila medzinárodnej vedeckej 
konferencie „Nauka, religija, kuľtura v postsekuljarnom mire: fenomen kvaziobrazovania“, 
ktorú organizovala Univerzita v Rostove, Ruská federácia. V Siene v Taliansku sa 15. – 18. 
11. 2018 aktívne zúčastnila výročného mítingu pod názvom „The Legal Status of Old and 
New Religious Minorities in the European Union“, organizátorom bola Univerzita v Siene 
a v dňoch 22. – 24. 11. 2018 sa aktívne zúčastnila medzinárodného kongresu - Second 
International Congress on Religious-Spiritual Counselling and Care, ktorý organizovala 
Univerzita v Istanbule, Turecko.  
 
V dňoch 1. – 2. 6. 2018 sa prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. v Budapešti aktívne zúčastnil 
medzinárodnej konferencie „Human Dignity for Everyone, Everwhere: From Tensions and 
Conflicts to Reconciliation“, ktorú organizovala Centrálna európska univerzita v Budapešti, 
Maďarsko.  
 

 
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 
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vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce 
s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Fakulta vychádza týmto svojim členom v ústrety 
najmä odbornou a finančnou podporou pri zabezpečovaní ich účastí na medzinárodných 
vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných seminároch, krátkodobých alebo 
dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí ako aj vyzdvihovaním aktívnej 
účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji medzinárodných 
vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so svojimi 
zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného 
programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným 
študentom zdokonaľovaním svojho študijného programu a zaraďovaním čoraz väčšieho počtu 
študijných predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom. 
 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
             Fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 
Faculty Association (ELFA) a International Association of Law Schools (IALS) a od roku 
2012 i členom Európskeho inštitútu práva (ELI) so sídlom vo Viedni. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkali najmä výmeny informácií o akademických 
aktivitách, výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny 
vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce na výskumných 
projektoch, spoločného organizovania seminárov a konferencií. 
 
Fakulta  uzavrela dohody a zmluvy o medzinárodnej spolupráci s týmito organizáciami: 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Karl-Franzens Universität Graz, Austria 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika 
Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poland 
University of Applied Sciences Vukovar, Croatia  
Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 
Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 
Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 
The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 
University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania  
Institut pro kriminológii a sociální prevenci Praha, Česká republika 
Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 
Ukraine 
University of Zagreb, Croatia 
University of Rzeszów, Poland 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika 
Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina 

 
 
 
Študijné, prednáškové a vedecké pobyty 
 

Cieľom fakulty bolo a je, aby sa každý semester akademického roka 
vedeckopedagogickí zamestnanci a doktorandi dennej formy štúdia zúčastnil na 
dlhodobejšom študijnom pobyte na prestížnych európskych a svetových univerzitách 
a inštitúciách, prinášali tak na fakultu progresívne európske a svetové trendy z oblasti 
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vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti a prispievali k rozvoju zahraničnej vedeckej 
spolupráce.  

V roku 2018 pedagógovia a doktorandi fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 122-
krát, z toho sa uskutočnili štyri študijné pobyty v rámci programu „Erasmus teacher mobility“, 
79 účasti na medzinárodných konferenciách a seminároch, 18 študijných pobytov, deväť 
účastí na stretnutí katedier právnických fakúlt, jedna účasť na letnej škole  a jedenásť účasti 
na habilitačných a vymenúvacích konaniach a zasadnutiach vedeckých rád zahraničných 
právnických fakúlt. 
 
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2018 nasledujúce študijné pobyty: 
 
Mgr. Veronika Trojčáková, študijný pobyt na Max–Planck Inštitúte v Hamburgu, Nemecko,  
Mgr. Marian Mészáros, študijný pobyt na Max-Planck Inštitúte v Mníchove, Nemecko, 
Mgr. Marian Mészáros, študijný pobyt na Právnickej fakulte UK v Prahe, ČR,  
Mgr. Monika Martišková, študijný pobyt na Aristotle University of Thessaloniki, Grécko,  
Mgr. Jakub Neumann, študijný pobyt na Univerzite v Heidelbergu, Nemecko. 
 
Pedagógovia fakulty absolvovali v roku 2018 nasledujúce študijné pobyty: 
 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., študijný pobyt na Karolovej univerzite v Prahe, ČR,  
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. , študijný pobyt na Univerzite v New Delhi, India, 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD., študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, 
ČR,  
JUDr. Kristián Blaškovič, PhD., študijný pobyt na Univerzite v Sanreme, Taliansko, 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., študijný pobyt na Univerzite vo Viedni, Rakúsko, 
doc. JUDr. Deset, PhD. študijný pobyt na Univerzite v Teheráne, Irán; 
Mgr. Peter Mészáros, PhD., študijný pobyt na Univerzite v Lisabone, Portugalsko, 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.,  študijný pobyt na Univerzite v Leuvene, Belgicko,  
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., študijný pobyt na Univerzite v New Yorku, USA,  
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., študijný pobyt na Univerzite v New Yorku, USA, 
doc. JUDr. Monika Jurčova, PhD.,  študijný pobyt na Univerzite v Aalborgu, Dánsko, 
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., študijný pobyt na Univerzite v Aalborgu, Dánsko, 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., študijný pobyt na Univerzite v Cambridge, Veľká Británia, 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., študijný pobyt na Univerzite Palackého v Olomouci, 
ČR, 
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., študijný pobyt na Karolovej univerzite v Prahe, ČR. 
 
 
Zahraniční hostia na fakulte v roku 2018: 
 
prof. Dr. Dr. h. c. mult. Andreas Wacke, LL.D., Univerzita v Kolíne, Nemecko 
prof. Dr. Wolfgang Wieshaider, Právnická fakulta Viedenskej univerzity Viedeň, Rakúsku 
prof. Olga Valentinovna Popova, DrSc., Štátna univerzita v Petrohrade, Ruská federácia 
prof. Dr. Tatiana Senyushkina, DrSc., Univerzita V. I. Vernadsky na Kryme 
prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrSc., Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Ukrajina 
prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD., Saleziánska pápežská univerzita v Ríme, Taliansko 
prof. Konstantin Vladmirovich Chistyakov, Ph.D., Moskovská štátna oblastná univerzita 
v Moskve, Ruská federácia 
prof. Wojciech Wytraźek, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline Poľsko 
prof. Dr. hab. Piotr Stanizs, PhD., Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline Poľsko 
prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý prezident ČR 
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prof. Bogdan Szlachta, Fakulta politických vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej 
univerzity v Krakove, Poľsko 
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc., Katolícká teologická fakulta Univerzity Karolovej  
v Prahe, ČR 
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová, DSc., Fakulta právnická Západočeskej univerzity 
v Plzni, ČR 
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
doc. Dr. Ekaterina Zhuk, PhD., Univerzita v Rostove, Ruská federácia 
doc.  Dr. Nataliia Muraveva, PhD., Univerzita v Rostove, Ruská federácia 
doc. Dr. Preeti D. Das, PhD., Univerzita v Novom Díllí, India 
doc. JUDr. ThDr. Oleksander Bilash, Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Ukrajina 
doc. JUDr. Iryna Sukhan, Csc., Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Ukrajina 
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva práce a sociálny vecí ČR pre 
legislatívu, ČR 
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák-Navrátilová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karolovej 
v Prahe, ČR 
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
doc. Markéta Křížová, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
doc. JUDr. Jozef Kuchta, CSc., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR 
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR 
doc. JUDr. Kateřina Frumařová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 
ČR 
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, ČR 
doc. JUDr. František Cvrček, CSc., Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, ČR 
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, ČR 
p. Piotr Samerek, radca – minister, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave  
Dr. Konrad Walczuk, Kancelária prezidenta Poľskej republiky vo Varšave, Poľsko 
Dr. Monika Nowikowska, Ministerstvo obrany Poľskej republiky, Poľsko 
JUDr. Pavel Sladký, PhD., zástupca veľvyslankyne ČR na Slovensku  
JUDr. Lukáš Králik, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno, ČR 
JUDr. Klára Dvřáková, M.A., advokátka Praha, ČR 
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D., Krajský úřad Olomouckého kraje 
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát a Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
JUDr. Ing. Martin Adamec, Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
JUDr. Jana Balounová, Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
JUDr. Ondřej Horák, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
JUDr. Martin Hapla, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 
ČR 
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR 
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JUDr. Antonín Lojek, Ph.D, Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, ČR 
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D., Fakulta filozofická Západočeskej univerzity 
v Plzni, ČR 
Mgr. Konrad Graczyk, Právnická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach, Poľsko  
Mgr. Lucie Řehřová, Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
Mgr. Dominik Macek, Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
Mgr. Jan Beránek, Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
Mgr. Milan Šimandl, Dis., Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
Mgr. Marek Novák, Právnická fakulta Univerzity Karolovej v Prahe, ČR 
Mgr. Bc. John A. Gealfow, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
Mgr. Bc. Jana Kokešová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
Mgr. Miroslav Kantek, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
Mgr. Veronika Steinová, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
Mgr. Monika Mezulianíková, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
Mgr. Martin Pelikán, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR 
Mgr. ICLic., ThLic. Monika Menke, Th.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, ČR 
Mgr. Ondřej Fiala, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR 
Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, ČR 
Mgr. Michal Dittrich, Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, ČR 
 
 
 
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 2018 vyšli štyri čísla šiesteho 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, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, 
francúzskom jazyku, slovinskom jazyku, japonskom jazyku, perzskom jazyku daríjčina a po 
vzájomnej dohode podľa aktuálnych možností redakcie aj v iných svetových jazykoch. 

Medzinárodná redakčná rada je odborným garantom časopisu. Tvoria ju vedecké 
osobnosti a garanti vedných odborov fakulty  a fakúlt zo zahraničia.   
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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 a  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 príkladne 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. 

 
ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS IURIDICA 
 

Od roku 2018 Vedenie fakulty rozhodlo o obnovení periodického vydávania Ročenky 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – ACTA UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS – IURIDICA a bolo publikované číslo X/2018. 

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 

2018 (spracované za rok 2018 dňa 28. 2. 2019) tvorí Prílohu č. 1 správy. 
Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2018 vysokoškolskí učitelia 
a doktorandi v dennej forme štúdia fakulty publikovali sedem vedeckých monografií 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, štyri vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách, deväť štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách  a deväť kapitol vo 
vedeckých monografiách vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách.    
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Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých 
a odborných prác v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch. V roku 
2018 pedagógovia fakulty publikovali dve práce uverejnené v karentovaných domácich 
časopisoch a päť vedeckých prác uverejnených v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS. Významný ukazovateľ je aj počet 
publikovaných vedeckých prác pedagógov, výskumných pracovníkov a denných doktorandov 
fakulty  v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch (spolu 63 vedeckých prác) ako aj 
vo vedeckých  zborníkoch uverejnených v zahraničných a domácich  vydavateľstvách (spolu 
47 príspevkov). 
 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov,  výskumných pracovníkov  a 
doktorandov  fakulty za rok 2018 (spracované za rok 2018 dňa 14. 8. 2019) tvorí Prílohu č. 3 
správy. 
 
 
 
9. CITÁCIE A OHLASY NA PUBLIKOVANÉ PRÁCE 

 
Významný prínos doterajšej publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov 

fakulty dokumentuje aj výrazný citačný ohlas na ich publikované práce. Vedeckovýskumná 
činnosť fakulty nemôže mať náležitý spoločenský význam, ak by neinšpirovala k tvorivému 
vedeckému mysleniu iných autorov či už doma alebo aj v zahraničí. Počtom citácií a ohlasov  
sa fakulta zaraďuje na popredné miesto medzi právnickými fakultami na Slovensku. 

Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2018 patrili 
najmä prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš,  prof. JUDr. Soňa 
Košičiarová, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., 
LL.M., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., doc. 
JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. a doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.   

 Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných  pracovníkov a 
doktorandov fakulty za rok 2018 (údaje k 12. 8. 2019) tvorí prílohu č. 2 správy. 

 

 

864 907

1213
1049

1231
1119

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Citácie a ohlasy na publikované práce

 
 

Uvedený graf znázorňuje vývoj počtu citácií v rokoch 2013 - 2018. Napriek zmene 
právnej úpravy evidencie citácií a ohlasov od januára 2013 sa vývoj počtu citácií výrazne 
nezmenil a je relatívne stabilný.   
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10. OCENENIA  
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
V máji 2018 udelil vedúci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave prof. Dianiškovi „Čestné uznanie za aktívnu účasť v odbornej porote na 19. 
Celoštátnej študentskej vedeckej a odbornej konferencii XIX. CSŠPD“ a „Čestné 
uznanie za aktívnu účasť v odbornej porote na 18. medzinárodnej Študentskej vedeckej 
odbornej konferencii XVIII. MŠPD “ , ktoré sa konali v Bratislave v dňoch 17. – 18. 5. 2018 
pod záštitou Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, ktorých organizátorom bola 
Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. 
 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.  
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil v apríli 2018 doc. Káčerovi pri príležitosti Dňa 
učiteľov  ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Martina Palkovi ča za vynikajúce 
výsledky v pedagogickej činnosti“ .  
 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
Od roku 2018 sa JUDr. Dobrovodský stal členom expertnej skupiny „EXPERT GROUP ON 
ePROCUREMENT - CONTRACT REGISTERS SUBGROUP“ pri Európskej Komisii za 
Slovensko.   
 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách a komisiách: 
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.  
V decembri 2018 bol doc. Križan zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 - 2021  ako sprostredkovateľ 
a rozhodca, oprávnený riešiť kolektívne spory na roky 2019 – 2021. 
 
Mgr. Peter Mészáros, PhD.  
V júni 2018 bol Dr. Mészáros ministrom spravodlivosti SR vymenovaný za kandidáta na 
člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta na člena 
výberovej komisie pre výberové konania na funkciu predsedu súdu. 
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Od apríla 2018 bola doc. Novotná predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 
výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 
 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.  
Vo februári 2018 sa doc. Švecová stala členkou Slovenskej genealogicko-heraldickej 
spoločnosti v Martine. 
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Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
Od júna 2018 bola Dr. Moravčíková menovaná členkou redakčnej rady medzinárodného, 
recenzovaného vedeckého časopisu „Вестник Московского государственного областного 
университета - Cерия: Юриспруденция (Vestník Moskovskej štátnej oblastnej univerzity - 
Séria Právo), ISSN 2072-8557, ISSN (online) 2310-6794. 
 
Od júla 2018 sa stala členkou redakčnej rady časopisu „STUDIA z PRAWA 
WYZNANIOWEGO“ – vedeckého časopisu, ktorého vydavateľom je Katolícka Univerzita 
Jána Pavla II. v Libline v Poľsku (ISSN 2081-8882, ISSN on line 2544-3003). 
 
Od septembra 2018 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady vedeckého časopisu 
„Vestnik of Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies." (Vestník 
Petrohradskej štátnej univerzity. Filozofia a Konfliktológia.) pod ISSN 2542-2278. 
 
 
Vyžiadané prednášky: 
 
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.  
JUDr. Adamová uskutočnila dňa 29. 1. 2018 v Banskej Bystrici vyžiadanú prednášku na tému 
„Otvorené vzdelávanie na Slovensku – výhody pre vzdelávanie“ s dôrazom na autorské právo 
a licencie Creative Commons. Prednáška sa konala na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej 
Bystrici. 
 
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD.  
Dr. Berdisová uskutočnila dňa 19. 4. 2018 v Trnave vyžiadanú prednášku na tému: „Čo je 
právo?“ na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov a pedagógov 
fakulty.  
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
JUDr. Dobrovodský uskutočnil dňa 13. 3. 2018 v Bruseli v Belgicku vyžiadanú prednášku na 
tému „The Register of Contracts in the Slovak Republic“ v rámci zasadnutia expertnej 
skupiny - Expert Group on eProcurement – Contract Registers subgroup pri Európskej 
komisii.  
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
Dr. Moravčíková uskutočnila dňa 16. 2. 2018 v Moskve vyžiadanú prednášku na tému 
„Dogovornyie otnošenia meždu gosudarstvami i cerkvami“ v rámci 3. ročníka 
medzinárodného festivalu vedy na Moskovskej štátnej univerzite v Moskve, Ruská federácia.  
Ďalej Dr. Moravčíková uskutočnila dňa 12. 3. 2018 v Novom Díllí vyžiadanú prednášku na 
tému: „Religion in Europe“. Prednáška sa konala v „Centre for European Studies“ na 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. 
 
 
Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  
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Doc. Gajdošová okrem aktívnej účasti bola aj odborným garantom  sekcie „Republika 
právníků?“ medzinárodnej medziodborovej konferencie venovanej začiatkom 
Československej republiky pod názvom „Na prahu nové doby“ konanej v Prahe v dňoch 26. – 
29. 10. 2018. Organizátormi konferencie boli Ústav státu a práva AV ČR v spolupráci 
s Ústavom štátu a práva SAV, Univerzita Karolova Praha – Filozofická fakulta a Filosofický 
ústav AV ČR, Ústav právních dějin PF UK Praha a Ústav dějin umění AV ČR. 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  
ThLic. Moravčíková a doc. Olšovská  boli členkami vedeckého výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 6. – 7. 6. 2018 pod názvom 
„Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – 
Gruzja“ (Human Rights and Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – 
Georgia). Fakulta bola jedným zo spoluorganizátorov spoločne s organizátormi ako  Právny 
výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy, 
Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-
Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, Združenie absolventov 
a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej akadémie 
vied.  
 

 

 
11. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 

ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2018 
 
 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2018 predstavuje  nasledovná tabuľka: 
 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 2018 

Doktorandské štúdium rok 2018 

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

17 

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

45 

Vykonané dizertačné skúšky  12 

Počet obhajob dizertačných prác 15 
 

Publikačná činnosť pedagógov a denných doktorandov 
 

rok 2018 
(k 28. 2. 2019) 

vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 7 
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 4 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v zahraničných vydavateľstvách 

6 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v domácich vydavateľstvách 

3 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách 8 

kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách 1 

vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách 1 
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kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných vyd. 3 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich vydavateľstvách 3 
skriptá a učebné texty 2 
odborné knižné práce v zahraničných a domácich vydavateľstvách 1 
kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) 2 
zostavovateľské práce (knižné) 15 

spolu knižné publikácie: 56 

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

5 

vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  1 

odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1 

vedecké práce v zahraničných časopisoch 14 

vedecké práce v domácich časopisoch 42 

vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 16 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 31 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

2 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

24 

recenzie v časopisoch a zborníkoch 16 
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 11 
publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách 

15 

publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách 

123 

zverejnené na internete a rôzne nezaradené 77 

Citácie a iné ohlasy na publikované práce 1 119 
(k 12. 8. 2019) 

Odborné podujatia a prezentácie rok 2018 

Konferencie 14 

Odborné semináre, workshopy, diskusné fóra a iné 19 

Odborné prednášky 22 

Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 
a v zahraničí (prihlásený referát) 173 

Riešené projekty rok 2018 

Projekty APVV 6 
Projekty VEGA 11 
Iné domáce (granty univerzity) 1 
Fakultné – inštitucionálne 10 
Medzinárodné projekty 1 
Spolu riešené projekty:  29 
 Celková suma dotácie v roku 2018 pridelená na riešenie projektov 
fakulty v € 249 289,- 

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

medziročný rast záujmu o doktorandské štúdium, ako aj rast záujmu mladých absolventov 
o akademickú kariéru univerzitného učiteľa. 
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Fakulta sa od začiatku svojej existencie profiluje ako vedeckovýskumná súčasť 
univerzity, čoho dôkazom je aj každoročná široká aktívna účasť vedecko-pedagogických 
zamestnancov fakulty a doktorandov v riešiteľských kolektívoch rôznych vedeckých  
projektov. 

V porovnaní s uplynulými rokmi si fakulta zachováva trend vysokého počtu 
prezentácií vysokoškolských učiteľov na vedeckých a odborných podujatiach 
a organizovaním vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte aj so zahraničnou 
účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2018 nie sú dnes ešte definitívne. V dôsledku každoročného časového posunu v edičnej 
politike domácich a zahraničných vydavateľstiev možno odôvodnene očakávať zvýšenie 
počtu najmä publikácií, citácií a iných ohlasov vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty 
ako sa na tomto mieste prezentuje. Uzávierka evidencie publikácií a ohlasov v Centrálnom 
registri evidencie  publikačnej činnosti bola 31. marca 2019.  
 
 
 
12.  KNIŽNICA FAKULTY 
 

Knižnica fakulty zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva a 
bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje knižnično-informačné 
služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti.  Vnútornú štruktúru 
tvoria oddelenie spracovania fondu a oddelenie služieb. Profil knižnice fakulty je v súlade so 
študijným programom fakulty. Hlavným poslaním knižnice fakulty je informačná podpora 
vedeckej a pedagogickej činnosti na fakulte. 
 
1. Budovanie knižničných a informačných fondov 

 
1.1 Akvizícia knižničného fondu 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý 
tvorí domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  
Vo fonde knižnice fakulty bolo ku dňu 31. 12. 2018 evidovaných 19 303 knižničných 
jednotiek. Prírastok za rok 2018 bol 953 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 471 
záverečných a kvalifikačných prác. 
 
1.2  Periodiká 

V roku 2018 knižnica fakulty odoberala 58 titulov periodík, z toho 33 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 a plnotextovú databázu periodík Oxford Journals of Law, ktorá 
ponúka prístup k 38 titulom právnických periodík vydavateľstva Oxford University Press. 
Prístup k ďalším, predovšetkým multiodborovým elektronickým informačným zdrojom je 
zabezpečený prostredníctvom portálu NISPEZ (web Univerzitnej knižnice TU).  
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1.4   Akvizícia a jej financovanie 
Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi 

boli granty a vedecké projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty. 
Prírastok akvizície kníh bol tvorený nákupom 408 knižničných jednotiek. Ďalším 

prírastkom bolo 455 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme a, 
ostatné  knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty predstavovalo 90 titulov (spolu 
545 k.j.). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 19 432,40 € (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom období 
podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 255 knižných 
titulov najmä od renomovaných zahraničných vydavateľov. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu  
zakúpených ďalších 153 titulov, prevažne učebnicovej literatúry. Celková suma za všetky 
informačné zdroje (knihy, periodiká, elektronické inf. zdroje) vynaložená fakultou v roku 
2018 bola 28 358,40 €. 

Z knižničného fondu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity je každoročne 
poskytnutá fakultám univerzity dotácia na nákup knižných titulov, ktoré zostávajú k dispozícii 
na absenčné požičiavanie v Univerzitnej knižnici TU. V roku 2018 táto čiastka pre fakultu 
predstavovala 3 000 €, 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 2018 sme do súborného katalógu Trnavskej 
univerzity prispeli 953 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 455 záverečných 
a kvalifikačných prác. 

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 

Štruktúra používateľov knižnice fakulty sa od minulého roka nezmenila, knižnica 
poskytovala svoje služby v prvom rade interným používateľom, študentom, doktorandom, 
výskumným pracovníkom a pedagógom fakulty.  

Externí používatelia boli uchádzači o vykonanie rigoróznej skúšky, študenti iných 
fakúlt Trnavskej univerzity, študenti iných vysokých škôl a verejnosť. Zo strany tejto skupiny 
používateľov registrujeme stály záujem o služby knižnice fakulty. 

Počas kalendárneho roka 2018 knižnica fakulty zaznamenala 3906 registrovaných 
návštev. Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v roku 2018 počet 10 826. 
 
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 2018 bol zo strany partnerských knižníc najväčší záujem o skeny, resp. kópie 
časopiseckých článkov z fondu knižnice fakulty. Pre používateľov z radov vedecko-
pedagogických pracovníkov fakulty sa tak týmto spôsobom obstarávali výpožičky 
dokumentov zo zahraničia.  
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Knižnica fakulty priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných 
fakultou do partnerských knižníc právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike. 
 
 
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.  

Aktualizovala stálu výstavu publikačnej činnosti pedagógov a doktorandov fakulty, 
ktorá sa nachádza v priestoroch fakulty.  

V knižnici fakulty prebiehali informačné exkurzie pri príležitosti „Dňa otvorených 
dverí“ pre študentov stredných škôl a uchádzačov o štúdium na fakulte.  Ďalej knižnica 
poskytovala 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 2018 miestom konania vedeckých konferencií, prednášok 
a iných odborných a spoločenských podujatí organizovaných fakultou. 
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Príloha č. 1: 
Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za  rok 2018 
(k 28. 2. 2019):  
 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (7) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4) 
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 (3) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (8) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, 
CDC, CDD, AGJ) 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 
 
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (5) 
 
Skupina D - Ostatné publikácie:  
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (14) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (42) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (16) 
 
 
Menný zoznam publikácií: 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA1 Skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská ; [recenzovali: Martin Štefko, Mikuláš Füleky, 
Marek Švec]. - 2. preprac. a dopln. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017. - 231 s. - Právny stav k 31.12.2017. 
- Res. v angl. - ISBN 978-80-7552-944-2.  
AAA2 Cultural and natural heritage - legal instruments of its preservation in the Slovak Republic : scientific 
monograph / Michal Maslen ; [reviewers: Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - Číslo projektu: BFB-PA16-006. - 
[1st ed.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. - 153 p. - ISBN 978-
83-8111-012-9.  
AAA3 Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve / Helena Barancová ; [recenzenti Ján Matlák, 
Mária Rybárová]. - Číslo projektu: APVV-15-0066. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 136 s. - (Teoretik). - Res. v 
angl. - ISBN 978-80-7502-300-1.  
AAA4 Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska / Ingrid Lanczová ; [recenzenti: Tomáš Gábriš, 
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 158 s. - (Teoretik). - Res. v angl. - 
ISBN 978-80-7502-307-0.  
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AAA5 Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v práve 
Európskej únie a v právnom poriadku Slovenskej republiky = Legal mechanisms of protection of the human 
environmental rights in international public law, law of the European Union and legal order of the Slovak 
Republic / Juraj Jankuv ; [recenzenti: Pavel Šturma, Soňa Košičiarová, Václav Stehlík]. - Číslo projektu: VEGA 
č. 1/0193/18. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 200 s. - (Teoretik). - Res. v angl. - ISBN 978-80-7502-309-4.  
AAA6 Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa / Peter Mosný(25%), Peter Vyšný(25%), 
Štefan Siskovič(25%), Ingrid Lanczová(25%). - Číslo projektu: VEGA č. 1/0549/15. - 1. vyd. - Praha : Leges, 
2018. - 278 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-318-6.  
AAA7 Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie : pracovný čas, dovolenka, bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec ; [recenzenti: Miriam Laclavíková, Jana Žuľová, Simona 
Schuszteková, Martin Bulla]. - Číslo projektu: VEGA č. 1/0203/16. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 168 s. - 
(Teoretik). - Res. v angl. - ISBN 978-80-7502-283-7.  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB1 Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku / Marek Švec, Petra Janeková, Jan 
Horecký, Andrea Olšovská (15%). - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - 202 s. - Res. v angl. - 
ISBN 978-80-8168-953-6.  
AAB2 Zákon o obecnom zriadení : komentár / Soňa Košičiarová ; [recenzenti: Vladimír Hutta, Slavomír 
Šúrek]. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2018. - xvii, 196 s. - ISBN 978-80-8155-079-9.  
AAB3 Zamestnanec - zamestnávateľ a konatelia s.r.o. / Helena Barancová ; [recenzenti Ján Matlák, Mária 
Rybárová]. - Číslo projektu: VEGA č. 1/0203/16. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint 2, 2018. - 154 s. - (Juristika). - 
ISBN 978-80-89710-38-6.  
AAB4 Autorský zákon : komentár / Zuzana Adamová (50%), Branislav Hazucha ; [recenzenti: Marianna 
Novotná, Anton Škreko]. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - xxix, 1127 s. - (Komentované zákony). - 
ISBN 978-80-89603-58-9.  
 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
 
ABA1 Konanie vo veciach politických práv : § 375-411 : štvrtá časť. Piata hlava / Eduard Korpáš (12%), Anita 
Filová, Jaroslav Čollák.  
In: Správny súdny poriadok : komentár / Jana Baricová, Marián Fečík, Marek Števček, Anita Filová a kolektív. - 
Praha : C.H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-678-4. - S. 1453-1541. 
 
ABA2 Všeobecné ustanovenia o konaní : § 25-96 : druhá časť. Prvá hlava / Marián Fečík, Petra Príbelská, Jana 
Baricová, Alexandra Kotrecová, Imrich Vozár, Ondrej Blažo, František Sedlačko, Michal Ďuriš, Radka 
Zahradníková, Róbert Šorl, Ľubomír Pagáč, Anita Filová, Peter Molnár, Katarína Gešková(3%), Peter Strapáč, 
Jana Bajánková, Marek Števček.  
In: Správny súdny poriadok : komentár / Jana Baricová, Marián Fečík, Marek Števček, Anita Filová a kolektív. - 
Praha : C.H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-678-4. - S. 201-520. 
 
ABA3 Priebeh konania. Dokazovanie : § 97-132 : druhá časť. Druhá hlava. Tretia hlava / Marián Fečík, Jana 
Baricová, Anita Filová, Alexandra Kotrecová, Róbert Šorl, Marek Števček, František Sedlačko, Katarína 
Gešková(12%), Jana Bajánková.  
In: Správny súdny poriadok : komentár / Jana Baricová, Marián Fečík, Marek Števček, Anita Filová a kolektív. - 
Praha : C.H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-678-4. - S. 521-693. 
 
ABA4 Kasačná sťažnosť : § 438-471 : piata časť. Prvá hlava / Jana Baricová, Katarína Gešková(11%), Jana 
Bajánková, Soňa Mesiarkinová, Marián Fečík, Anita Filová, Jozef Milučký, Ladislav Duditš.  
In: Správny súdny poriadok : komentár / Jana Baricová, Marián Fečík, Marek Števček, Anita Filová a kolektív. - 
Praha : C.H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-678-4. - S. 1585-1749. 
 
ABA5 Bezdůvodné obohacení : § 2991-3005 / Filip Melzer, Kristián Csach (10%).  
In: Občanský zákoník : velký komentář / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv. - Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-
80-7502-199-1. - S. 1237-1545. 
 
ABA6 Škoda na vnesené věci : § 2946-2949 / Marianna Novotná.  
In: Občanský zákoník : velký komentář / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv. - Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-
80-7502-199-1. - S. 799-871. 
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ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
 
ABB1 Organizácia advokácie na území Slovenska po roku 1920 : 3. kapitola / Martina Gajdošová (86%), Peter 
Kerecman.  
In: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948 / Martina Gajdošová, Peter Kerecman, Zdenko 
Ďuriška, Jozef Kušnír, Viktória Hellenbart. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - 
ISBN 978-80-224-1641-2. - S. 282-430. 
 
ABB2 Advokátske komory na území Slovenska 1875 - 1921 : 2. kapitola / Martina Gajdošová (39%), Peter 
Kerecman, Jozef Kušnír.  
In: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948 / Martina Gajdošová, Peter Kerecman, Zdenko 
Ďuriška, Jozef Kušnír, Viktória Hellenbart. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - 
ISBN 978-80-224-1641-2. - S. 68-281. 
 
ABB3 Vznik advokátskych komôr na území Slovenska : 1. kapitola / Martina Gajdošová (66%), Viktória 
Hellenbart.  
In: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948 / Martina Gajdošová, Peter Kerecman, Zdenko 
Ďuriška, Jozef Kušnír, Viktória Hellenbart. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - 
ISBN 978-80-224-1641-2. - S. 18-67, [5,56 AH]. 
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABC1 Všeobecné zmluvné právo / Monika Jurčová.  
In: Evropské soukromé právo v čase a prostoru / Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká a kolektiv. - 
Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8905-1. - S. 57-76, [1,26 AH]. 
 
ABC2 Ochrana spotrebiteľa z európskeho pohľadu / Marek Maslák.  
In: Evropské soukromé právo v čase a prostoru / Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká a kolektiv. - 
Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8905-1. - S. 76-95, [1 AH]. 
 
ABC3 Shareholders' agreements between corporate and contract law / Sebastian Mock, Kristián Csach (33%), 
Bohumil Havel.  
In: International handbook on shareholders' agreements : regulation, practice and comparative analysis / edited 
by Sebastian Mock, Kristian Csach (33%), Bohumil Havel. - Berlin : De Gruyter, 2018. - ISBN 978-3-11-
050156-8. - P. 3-45. 
 
ABC4 Cross-border shareholders' agreements and private international law / Kristián Csach.  
In: International handbook on shareholders' agreements : regulation, practice and comparative analysis / edited 
by Sebastian Mock, Kristian Csach (33%), Bohumil Havel. - Berlin : De Gruyter, 2018. - ISBN 978-3-11-
050156-8. - P. 83-98, [1,16 AH]. 
 
ABC5 Rozhodcovské konanie v systéme civilného procesu : [1. kapitola] / Katarína Gešková.  
In: Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Alexander Škrinár, Jozef 
Zámožík, Katarína Gešková. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - ISBN 978-80-7380-
692-7. - S. 11-29, [1,24 AH]. 
 
ABC6 Spotrebiteľské rozhodcovské konanie : [3. kapitola] / Jozef Zámožík.  
In: Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Alexander Škrinár, Jozef 
Zámožík, Katarína Gešková. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - ISBN 978-80-7380-
692-7. - S. 109-162. 
 
ABC7 Škoda na odložené věci : § 2945 / Marianna Novotná.  
In: Občanský zákoník : velký komentář / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv. - Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-
80-7502-199-1. - S. 778-799. 
 
ABC8 The scope and principles of criminal evidencing procedure / Ivan Šimovček.  
In: Criminal evidence and procedure / Jozef Záhora, Jiří Jelínek et al.. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 
ISBN 978-963-295-768-5. - P. 35-56. 
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ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ABD1 Organizácia advokácie na Slovensku po vojne : 5. kapitola / Martina Gajdošová.  
In: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948 / Martina Gajdošová, Peter Kerecman, Zdenko 
Ďuriška, Jozef Kušnír, Viktória Hellenbart. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. - 
ISBN 978-80-224-1641-2. - S. 470-493. 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD1 The long road to the legal emancipation of women in family and property relations / Laclavikova, M 
(Laclavikova, Miriam)(50%); Svecova, A (Svecova, Adriana)(50%).  
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 66, iss. 4 (2018), p. 599-627. - CCC.  
 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
BDD1 The key-stone of discrimination and the impact of its manifestations on the selected groups of 
population / Vysny, P (Vysny, Peter) (34%); Martiskova, M (Martiskova, Monika) (33%); Lanczova, I 
(Lanczova, Ingrid) (33%).  
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 66, iss. 3 (2018), p. 565-568. - CCC.  
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
 
ADM1 Information bidding for old-age pension savings / Miloš Lacko.  
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 8, iss. 3 (2018), p. 
241-253. - SCOPUS.  
 
ADM2 The Vienna convention on civil liability for nuclear damage: Past, evolution and perspectives / 
Handrlica, J; Novotna, M (50%).  
In: Juridical tribune-Tribuna Juridica. - ISSN 2247-7195. - Vol. 8, special iss. S1 (Oct 2016), p. 48-63. - WOS.  
 
ADM3 The Instruction of the Diocese of Brno on Leaving the Church Within the Context of Universal Canon 
Law = Inštrukcia Brnianskej diecézy o vystúpení z Cirkvi v kontexte univerzálneho kánonického práva / Vladar, 
V (Vladar, Vojtech).  
In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy. - ISSN 1212-8570. - Vol. 20, iss. 2 (2018), p. 209-226. - WOS. - SCOPUS.  
ADM4 Formation of the Czech Republic and Slovakia / Štefan Siskovič (50%), Miriam Laclavíková (50%).  
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 8, iss. 3 (2018), p. 
193-213. - SCOPUS.  
 
ADM5 Právna obyčaj v Graciánovom dekréte = Legal custom in Gratian's Decretum / Vojtech Vladár.  
In: Revue církevního práva = Church law review. - ISSN 1211-1635. - Roč. 24, č. 1 (70) (2018), s. 43-67. - 
WOS.  
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE1 Pojem zamestnanec podľa Zákonníka práce versus pojem pracovník podľa práva EÚ / Helena 
Barancová.  
In: Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. - ISSN 1210-6410. - Roč. 26, č. 20 (2018), s. 702-707. 
 
ADE2 Abstraktná kontrola ako prostriedok ochrany viacerých subjektov = Abstract control as the way of 
protection of numerous subjects / Katarína Gešková.  
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-0288. - Roč. 
13, č. 1 (2018), s. 9-22. 
 
ADE3 In iure cessio hereditas / Veronika Kleňová.  
In: Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - [Roč. neuved.], č. 48/1 (2018), s. 97-110. 
 
ADE4 Graciánův dekret : analyticko-překladová studie k 1. distinkci / Vojtěch Vladár.  
In: Iurium scriptum. - ISSN 2570-5679. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 36-79. 
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ADE5 Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918-1950 and 
in the present Slovak Republic / Adriana Švecová (50%), Viktor Križan (50%).  
In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. - ISSN 
2084-4115. - Tom 10, zeszyt 2 (2017), s. 319-333. 
 
ADE6 Právo obvineného na obhajobu versus práva detských obetí sexuálneho násilia = Right to the defence 
versus rights of the child victims of sexual violence / František Mozner, Zuzana Kyjac (50%).  
In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roč. 22, č. 3 
(2018), s. 36-40 + s. 44. 
 
ADE7 Porušení zákona oklikou: Fraus legis facta v civilním právu = Circumvention of the law by detour: 
Fraus legis facta in civil law / Karel Eliáš.  
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 157, č. 11 (2018), s. 897-921 
+ s. 973. 
 
ADE8 K niektorým zásadám trestného stíhania právnických osôb v Slovenskej republike = Some principles of 
criminal prosecution of legal entities in the Slovak Republic / Ivan Šimovček.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Journal of jurisprudence and legal practice. - ISSN 1210-9126. - Roč. 26, 
č. 1 (2018), s. 61-70. 
 
ADE9 Odkladacia podmienka (condicio suspensiva) a počiatočná lehota (dies a quo) v závete podľa 
občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. = Condicio suspensiva and dies a quo in testament according to the Civil 
Code No. 89/2012 Coll. / Veronika Kleňová.  
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 157, č. 1 (2018), s. 14-30 + s. 
85. 
 
ADE10 Niektoré tendencie výkladu práva na súkromie podľa Európskeho súdu pre ľudské práva = Einige 
Trends der Auslegung des Rechts auf privatsphäre nach dem Euroäischen Gerichtshof für Menschenrechte / 
Miloš Deset.  
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 17, č. 2 
(2018), s. 35-39 + s. 52. 
 
ADE11 Prínos kánonického práva k výučbe právnej teórie v histórii a súčasnosti / Vojtech Vladár.  
In: Všehrd [online] : časopis českých právníků. - ISSN 1801-3678. - [Roč. neuved.], (2018, 13.10.), [26 s.]. 
 
ADE12 Dovolenkové právo v judikatúre Súdneho dvora EÚ pracovnoprávna úprava Zákonníka práce = Annual 
leave in the case law of the Court of Justice of the European Union legislation of the Labour Code / Helena 
Barancová.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi = Journal of jurisprudence and legal practice. - ISSN 1210-9126. - Roč. 26, 
č. 2 (2018), s. 199-219. 
 
ADE13 Aktuelle Entwicklungen im slowakischen Familienrecht / Róbert Dobrovodský ; [recenzovala Andrea 
Nagel].  
In: FamRZ - Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - ISSN 0044-2410. - Jahrg. 65, Heft 18 (2018), S. 1407-
1408, [0,30 AH]. 
 
ADE14 The divorce law in the Kingdom of Hungary = Prawo rozwodowe w Królestwie Węgier / Ingrid 
Lanczová.  
In: Z dziejów prawa = Aus der Geschichte des Rechts. - ISSN 1898-6986. - Tom 10 (18) (2017), s. 43-59. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF1 Princíp subsidiarity trestného postihu a jeho aplikácia vo veciach disciplinárnych previnení členov 
samosprávnych stavovských organizácií = The subsidiarity principle and its application in the matters of the 
disciplinary responsibility on the self-governmental professional organization members / Soňa Košičiarová.  
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 19-30. 
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ADF2 Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu pre porušenie predkupného práva spoluvlastníka? = 
Action for a declaration of invalidity of a legal act due to a breach of a co-owner's pre-emption right? / Marek 
Maslák.  
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 24, č. 
10 (2018), s. 14-20. 
 
ADF3 Objektívna premlčacia doba práva na náhradu škody = Objective limitation period for damages claims / 
Milan Hlušák.  
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 10 (2018), s. 1063-1075. 
 
ADF4 Zopár slov ku kreačným právomociam prezidenta SR = A few words to the appointive powers of the 
president of the Slovak Republic / Neumann, J..  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, č. 5 (2018), s. 508-
519. 
 
ADF5 Trestnoprávne a kriminalistické aspekty domovej prehliadky = Home search from a criminal and 
criminalistics point of view / Miroslava Vráblová (50%), Martin Samek.  
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 43-56. 
 
ADF6 Informačný ponukový systém starobného dôchodkového sporenia = Information bidding-system for 
old-age pensions savings / Miloš Lacko.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 3 (2018), s. 63-82. 
 
ADF7 Postavenie noriem práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej právnej úpravy Slovenskej 
republiky = Position of rules of the European Union law in framework of the constitutional law and other legal 
regulation of the Slovak Republic / Juraj Jankuv.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 3 (2018), s. 36-62. 
 
ADF8 Trestný čin domáceho násilia - riešenie alebo ilúzia? = The criminal offence of domestic violence - 
solution or illusion? / Monika Škrovánková.  
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 8-9 (2018), s. 925-930. 
 
ADF9 Smrť zamestnanca a vysporiadanie jeho nárokov / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%).  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 9 (2018), s. 16-20. 
 
ADF10 Barokové poňatie smrti v novovekých trnavských meštianskych závetoch / Adriana Švecová.  
In: Genealogicko-heraldický hlas : časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. - ISSN 1335-0137. 
- Roč. 28, č. 1-2 (2018), s. 21-29. 
 
ADF11 Pojetí obecných paradigmat práva pohledem Emila Svobody = General paradigms of law as seen by 
Emil Svoboda / Eliáš, K..  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, č. 6 (2018), s. 535-
553. 
 
ADF12 Koncepčné poňatie pojmu ius gentium v Graciánovom dekréte = The concept of ius gentium in 
Gratian's Decretum / Vojtech Vladár.  
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 57-68. 
 
ADF13 Samovražda trestným činom nielen v histórii / Ingrid Lanczová.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 11 (2018), s. 10-13. 
 
ADF14 Vplyv osobnosti sudcu v procese súdneho rozhodovania = The influence of the judge's personality in 
the judicial decision-making process / Monika Martišková.  
In: Historia et theoria iuris [online] . - ISSN 1338-0753. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 73-84. 
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ADF15 Náhľad do poskytovania zdravotnej starostlivosti v Uhorsku do 14. storočia = An insight into providing 
healthcare in the Kingdom of Hungary until the 14th century / Ingrid Lanczová.  
In: Historia et theoria iuris [online] . - ISSN 1338-0753. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 49-60. 
 
ADF16 Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR = Constitutional conventions and the power of the president in 
the Slovak Republic / Káčer, M..  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, č. 6 (2018), s. 554-
565. 
 
ADF17 Vyváženie postavenia medzi autormi a platformami na online a zdieľanie obsahu = Regulation between 
authors and platforms for online context sharing / Zuzana Adamová.  
In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 
1335-2881. - Roč. 22, č. 4 (2018), s. 21-25. 
 
ADF18 Vymedzenie kogentnosti pravidiel súkromného práva v návrhu novelizácie Občianskeho zákonníka / 
Kristián Csach.  
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 4, č. 
6 (2018), s. 217-224. 
 
ADF19 Vzťah práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného = Relation between the European 
Union law and the international public law / Juraj Jankuv.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 4 (2018), s. 37-75. 
 
ADF20 Protection of personality rights in Slovakia / Jozef Štefanko.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 4 (2018), s. 97-115. 
 
ADF21 The laws of Motecuhzoma Illhuicamina / Peter Vyšný.  
In: Ethnologia actualis : the journal of ethnographical research. - ISSN 1339-7877. - Vol. 18, no. 1 (2018), p. 
125-169. 
 
ADF22 Kritické reflexie materiálneho jadra ústavy = Critical reflection of the material core of constitution / 
Neumann, J..  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, č. 4 (2018), s. 361-
371. 
 
ADF23 Odborové organizácie ako osobitné subjekty slobody združovania a ich aktuálne výzvy = Trade union 
as special subjects of the freedom of association and their current challenges / Martina Gajdošová.  
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 5 (2018), s. 574-585. 
 
ADF24 Spolupôsobenie odborových organizácií v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch = Interaction of 
trade unions in the individual employment relationships / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec.  
In: Studia iuridica Cassoviensia [online] . - ISSN 1339-3995. - online; Roč. 6, č. 1 (2018), s. 99-110. 
 
ADF25 Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovný pomer = Performance of statutory body and 
employment relationship / Helena Barancová.  
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 2 (2018), s. 143-161. 
 
ADF26 Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti. - [1] / Ingrid Lanczová.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 8-11. 
 
ADF27 (Ne)spočívanie premlčacej lehoty a rozhodcovský súd, ktorý nemal právomoc rozhodovať = Temporary 
(non)suspension of the limitation period and the arbitration tribunal which did not have the power to arbitrate / 
Marek Maslák.  
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 24, č. 4 
(2018), s. 10-16. 
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ADF28 Ochrana tehotných žien v Zákonníku práce a v aktuálnej judikatúre Súdneho dvora EÚ = Protection of 
pregnant women in the Labour Code and in the current case law of the Court of Justice pf the EU / Helena 
Barancová.  
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 24, č. 4 
(2018), s. 17-24. 
 
ADF29 Trestný čin krádeže z pohľadu justičnej praxe = Crime of theft from the judicial point of view / Adrián 
Jalč.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 1 (2018), s. 58-70. 
 
ADF30 Eheschliessung im slowakischen Recht = Formation of marriage in the Slovak Law / Róbert 
Dobrovodský.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 1 (2018), s. 121-142. 
 
ADF31 Rozsudok Súdneho dvora EÚ v právnej veci King, alebo, Dovolenka aj pre živnostníkov? = Court of 
Justice of the EU judgement in the Case King, or, Leave also for self-employed? / Helena Barancová.  
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 70, č. 4 (2018), s. 497-504. 
 
ADF32 Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti. - (2.) / Ingrid Lanczová.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 5 (2018), s. 17-19. 
 
ADF33 Pojem zamestnanec v európskej digitálnej perspektíve = Term of employee in european digital 
perspective / Barancová, H..  
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 101, č. 4 (2018), s. 327-
344. 
 
ADF34 Sociálno-historické dôvody ustálenia inštitútu zodpovednosti "hostinských" a jeho súčasný 
právnopolitický a ekonomický kontext existencie = Socio-historical factors for establishing the institute of 
innkeepers`liability and its current legal and economic context of existence / Marianna Novobná.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 2 (2018), s. 85-123. 
 
ADF35 Medzinárodnoprávne aspekty ruskej anexie polostrova Krym = International legal aspects of the 
Russian annexation of the Crimean peninsula / Kristián Blaškovič.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 2 (2018), s. 85-123. 
 
ADF36 Trestnoprávne aspekty eutanázie = Aspects of euthanasia in crimnal law / Vladimíra Dercová.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 2 (2018), s. 145-157. 
 
ADF37 Zásada zákazu diskriminácie v B2B vzťahoch = The principle of non-discrimination in B2B 
relationships / Daniela Hlobíková.  
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 6, 
č. 2 (2018), s. 124-144. 
 
ADF38 Spracúvanie osobných údajov zdravotnými poisťovňami / Jakub Vojtko.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 6 (2018), s. 2-7. 
 
ADF39 Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu nie je možné / Ingrid Lanczová.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 7-8 (2018), s. 17-21. 
 
ADF40 Výkon práce nadčas - procesnoprávne otázky / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%).  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 7-8 (2018), s. 27-32. 
 
ADF41 Bioetika v tieni minulosti a vo svetle budúcnosti / Ingrid Lanczová.  
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 6 (2018), s. 7-12. 
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ADF42 Faktický orgán obchodnej spoločnosti a jeho zodpovednosť podľa § 66 ods. 7 Obchodného zákonníka = 
A de facto body of a company and responsibility under Sec. 66(7) of the Commercial Code / Kristián Csach.  
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 24, č. 7-
8 (2018), s. 13-20. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AEC1 Trestnoprávne, kriminologické a kriminalistické aspekty charakteristiky trestného činu / Ivan Šimovček.  
In: Kriminológia ako súčasť trestnej politiky : pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 80. narodeninám / 
[editor: Jaroslav Ivor]. - Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-80-7502-279-0. - S. 265-274. 
 
AEC2 Porovnávacia kriminológia / Gustáv Dianiška.  
In: Kriminológia ako súčasť trestnej politiky : pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 80. narodeninám / 
[editor: Jaroslav Ivor]. - Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-80-7502-279-0. - S. 32-38. 
 
AEC3 Informačno-technické prostriedky a nadväzujúce otázky súvisiace s bojom proti terorizmu = 
Information and technical means and related issues related to the fight against terrorism / Ivan Šimovček (50%), 
Adrián Jalč (50%).  
In: Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní věda a výzkum a bezpečnostní aplikace [elektronický dokument] : 
sborník vědeckých prací Fakulty právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní, a.s., Praha / 
Eduard Bruna, Viktor Porada, Milan Kašík (eds.). - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. - ISBN 978-
80-7408-165-1. - S. 830-839. 
 
AEC4 Procesné práva obvineného v trestnom konaní / Ivan Šimovček.  
In: Trestní právo (stále) v pohybu : pocta Vladimíru Kratochvílovi / Věra Kalvodová, Marek Fryšták, Jan 
Provazník (eds.). - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8921-1. - S. 465-472. 
 
AEC5 Příspěvek ke kultuře a precedentnímu působení civilních soudních rozhodnutí a právních vět / Karel 
Eliáš.  
In: Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám / uspořádali: Jan Dvořák, Alena Macková. - [Praha] : Všehrd, 
spolek českých právníků, 2018. - ISBN 978-80-85305-53-1. - S. 73-83. 
 
AEC6 K niektorým aspektom zákonnosti dôkazu a procesu dokazovania = Some aspects of the legality of 
proof and the evidence process : kapitola 15 / Ivan Šimovček (50%), Adrián Jalč (50%).  
In: Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces / Jiří Jelínek a kolektiv. - Praha : Leges, 
2018. - ISBN 978-80-7502-287-5. - S. 210-223. 
 
AEC7 Czy trzeba nowelizować słowacką ustawę o środowisku? = Do you need to replace? Set for the 
environment? / Soňa Košičiarová ; z języka słowackiego przełożył Wojciech Radecki.  
In: Administracja a środowisko : prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 
45-lecia pracy naukowej / pod redakcją Anny Barczak, Piotra Korzeniowskiego. - Szczecin : Wydawnictwo 
naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. - ISBN 978-83-7972-211-2. - S. 493-499. 
 
AEC8 Trestná zodpovednosť mladistvých : [kapitola] 19 / Miroslava Vráblová.  
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť / Jaroslav Klátik a kolektív. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 327-339. 
 
AEC9 Trestné právo Európskej únie : [kapitola] 22 / Eva Szabová.  
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť / Jaroslav Klátik a kolektív. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 392-407. 
 
AEC10 Medzinárodné trestné právo : [kapitola] 23 / Eva Szabová.  
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť / Jaroslav Klátik a kolektív. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 408-422. 
 
AEC11 The protection of fairness of commercial practices and contract terms under Slovak law / Monika 
Jurčová.  
In: The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection / 
edited by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. - Milano : Wolters Kluwer Italia, 2017. 
- ISBN 978-88-13-36537-0. - P. 111-130. 
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AEC12 Oprávnené záujmy poškodeného v trestnom konaní = Legitimate interest of victims of criminal 
proceedings / Ivan Šimovček.  
In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR / [Tomáš 
Gřivna (ed.)]. - Praha : C.H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-709-5. - S. 293-302. 
 
AEC13 Kreovanie obsahu pracovno-právneho vzťahu prostredníctvom vnútropodnikových predpisov 
zamestnávateľa / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec.  
In: Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám / Miroslav Hromada (ed.). - Plzeň : Západočeská univerzita, 
2018. - ISBN 978-80-261-0809-2. - S. 123-133. 
 
AEC14 Digitálne formy práce a perspektívy rozvoja pracovného práva / Helena Barancová.  
In: Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám / Miroslav Hromada (ed.). - Plzeň : Západočeská univerzita, 
2018. - ISBN 978-80-261-0809-2. - S. 5-21. 
 
AEC15 Porušenie pracovnej disciplíny poskytnutím dôverných informácií orgánom kontroly a dozoru? / Pavol 
Horňák, Marián Mészáros (33%), Erik Schwarcz.  
In: Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám / Miroslav Hromada (ed.). - Plzeň : Západočeská univerzita, 
2018. - ISBN 978-80-261-0809-2. - S. 43-54. 
 
AEC16 Das neue slowakische Pauschalreiserecht / Róbert Dobrovodský ; [recenzent: Gerhard Saria].  
In: Tourismusrecht : Jahrbuch 2018 / herausgegeben von Gerhard Saria. - Wien : Neuer wissenschaftlicher 
Verlag, 2018. - ISBN 978-3-7083-1250-7. - S. 101-119. 
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Príloha č. 2: 
 
Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2018 (k 12. 8. 2019) 
 
 
Štatistika ohlasov za rok 2018 (k 12. 8. 2019): 
 

kód ohlasu – 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 29 

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

kód ohlasu – 3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 
382 

kód ohlasu – 4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 697 

kód ohlasu – 5 - recenzie v zahraničných publikáciách : 5 

kód ohlasu – 6 - recenzie v domácich publikáciách: 4 

 
Počet ohlasov spolu: 1119 
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Príloha č. 3: 
Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2018 (k 14. 8. 2019) 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 32 
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (7) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (7) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (3) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 
CAB, EAI, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 23 
 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách (1) 

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...) (18) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, 
CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 2 
 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
Počet záznamov: 5 
 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (5) 
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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: 302 
 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (3) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom.vydavateľstvách (3) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (16) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (42) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (28) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (29) 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (11) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (38) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (96) 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (6) 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (23) 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1) 

 

Počet záznamov pre MŠVVaŠ SR: 364 
 
Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 41 
 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (16) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (12) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (11) 

 
Počet záznamov spolu: 405 
 


