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Organizácia doktorandského štúdia sa spravuje platnými právnymi 

predpismi a vnútornými predpismi Trnavskej univerzity v Trnave 

a  Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v  Trnave, zverejnenými na 

úradnej výveske univerzity a  fakulty, ako aj na internetovej stránke 

fakulty http://iuridica.truni.sk/. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program: TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 

 

I. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce;  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Ústavné právo Slovenskej republiky 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 
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Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce;  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 

 
II. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Teória práva/Dejiny štátu a práva na území 

Slovenska/Rímske právo I1 
10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 
 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov (10 normostrán) 

oponovanej školiteľom I 

 PH 10 

 

                                                           
1 Alternatívne jeden z uvedených predmetov podľa hlavného predmetu doktorandského 

štúdia. 
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D. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 

 

 

Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Teória práva/Dejiny štátu a práva na území 

Slovenska/Rímske právo II2 
PH 5 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 

 
 

                                                           
2 Alternatívne jeden z uvedených predmetov podľa hlavného predmetu doktorandského 

štúdia. 



8 
 

 

Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program: TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 

 
III. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 5. semester kredity 

Teória práva/Dejiny štátu a práva na území 

Slovenska/Rímske právo III3 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval.  
 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 
 

C. Povinná vedecká činnosť 
predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  

                                                           
3 Alternatívne jeden z uvedených predmetov podľa hlavného predmetu doktorandského 

štúdia. 
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Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 
predmety 6. semester kredity 

Teória práva 

Dejiny štátu a práva 

Rímske právo* 

S 5 

Aktuálne otázky občianskeho práva  

Dejiny politického a právneho myslenia 

Európske právo  

Medzinárodné právo  

Ústavné právo Slovenskej republiky** 

S 5 

 
* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia – podľa hlavného predmetu doktorandského štúdia – 

a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 
predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom IV 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
I. rok doktorandského štúdia, denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Ústavné právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Teória štátu a práva 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Ústavné právo II 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 2. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
II. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Ústavné právo III 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Ústavné právo* S 5 

Dejiny politického a právneho myslenia 

Európske právo 

Medzinárodné právo** 

S 5 

 
* Dizertačná skúška (štátna skúška) pozostáva z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 
 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 
II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:   ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
III. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 
A. Povinne voliteľné predmety 

 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval.  

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom IV 

PH 10 

 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
I. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Teória štátu a práva 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce; sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program: ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
II. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Ústavné právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Ústavné právo II PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:   ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
III. rok doktorandského štúdia, externá forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 5. semester kredity 

Ústavné právo III 10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Ústavné právo* S 5 

Dejiny politického a právneho myslenia 

Európske právo 

Medzinárodné právo** 

S 5 

 
* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 
 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 
II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom IV 

PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 
IV. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

 

A. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 

 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 7. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

 PH 10 

 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 8. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

B. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO    

 
I. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Pracovné právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Ústavné právo Slovenskej republiky 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 
 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 
 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Pracovné právo II 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 2. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO    

 
II. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Pracovné právo III 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Pracovné právo* S 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 

Aktuálne otázky občianskeho práva 

Obchodné právo** 

S 5 

 

* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO    

 

 

III. rok doktorandského štúdia, denná forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 
A. Povinne voliteľné predmety 

 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval.  

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom IV 

PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO 

 
I. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Ústavné právo Slovenskej republiky 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 

 

 
 



39 
 

Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO    

 
II. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Pracovné právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Pracovné právo II PH 5 
 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO    

 
III. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 5. semester kredity 

Pracovné právo III 10 PH 5 
 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 
 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť  
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Pracovné právo* S 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 

Aktuálne otázky občianskeho práva 

Obchodné právo** 

S 5 

 

* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom IV 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  PRACOVNÉ PRÁVO    

 
IV. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 7. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

 PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 

 

 

 

 

 

 

  
 



45 
 

Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 8. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

B. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:   30. PRÁVO 

 

študijný program:  TRESTNÉ PRÁVO    

 
I. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné  právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Ústavné právo Slovenskej republiky 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 
 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 
 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné právo II 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 2. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  TRESTNÉ PRÁVO    

 
II. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné  právo III 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné právo* S 5 

Kriminalistika 

Kriminológia** 
S 5 

 

* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:   TRESTNÉ PRÁVO 

 
 

III. rok doktorandského štúdia, denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 
A. Povinne voliteľné predmety 

 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval.  

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom IV 

PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

štúdia.  
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:   TRESTNÉ PRÁVO 

 
I. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Kriminalistika 10 PH 5 

Kriminológia 10 PH 5 

Medzinárodné právo verejné 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu I 10 PH 5 

Metodológia historickoprávneho výskumu II 10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Právo sociálneho zabezpečenia 10 PH 5 

Správne právo hmotné 10 PH 5 

Správne právo procesné 10 PH 5 

Ústavné právo Slovenskej republiky 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 



56 
 

Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  TRESTNÉ PRÁVO 

 
 

II. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné  právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné právo II 10 PH 5 

 
 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktoranského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  TRESTNÉ PRÁVO 

 
 

III. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 5. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné  právo III 10 PH 5 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Trestné hmotné a procesné právo* 10 PH 5 

Kriminalistika 

Kriminológia** 
S 5 

 

* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 

 
 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktoranského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  TRESTNÉ PRÁVO 

 
 

IV. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 7. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

 PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 8. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

B. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  OBČIANSKE  PRÁVO 

 
I. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Občianske právo I  10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Komparatívne aspekty súkromného práva 10 PH 5 

Právnické osoby súkromného práva 10 PH 5 

Ochrana slabšej strany a spotrebiteľa 

v súkromnom práve 
10 PH 5 

Súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom 10 PH 5 

Civilné právo procesné 10 PH 5 

Zásady súkromného práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historicko-právneho výskumu I  10 PH 5 

Metodológia historicko-právneho výskumu II  10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Teória štátu a práva 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Občianske právo II 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 2. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  OBČIANSKE  PRÁVO 

 
II. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 

 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Občianske právo III 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Občianske právo* S 5 

Právnické osoby súkromného práva 

Civilné právo procesné 

Súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom** 

S 5 

 

* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:   OBČIANSKE  PRÁVO 

 
III. rok doktorandského štúdia,  denná forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

 PH 10 

 

 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 

  

Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Dizertačná práca a jej obhajoba S 20 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

B. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom V 

 PH 10 

 
 

C. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:   OBČIANSKE  PRÁVO 

 
I. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum I 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 

predmety 1. semester kredity 

Aktuálne otázky občianskeho práva 10 PH 5 

Komparatívne aspekty súkromného práva 10 PH 5 

Právnické osoby súkromného práva 10 PH 5 

Ochrana slabšej strany a spotrebiteľa 

v súkromnom práve 
10 PH 5 

Súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom 10 PH 5 

Civilné právo procesné 10 PH 5 

Zásady súkromného práva 10 PH 5 

Dejiny európskeho politického a právneho 

myslenia 
10 PH 5 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska 10 PH 5 

Európske právo 10 PH 5 

Medzinárodné právo súkromné 10 PH 5 

Metodológia historicko-právneho výskumu I  10 PH 5 

Metodológia historicko-právneho výskumu II  10 PH 5 

Obchodné právo 10 PH 5 

Teória štátu a práva 10 PH 5 
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II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 1. semester kredity 

Predloženie projektu dizertačnej práce  PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť  

vedecká činnosť 1. semester kredity 

Vedecká monografia vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 
PH 50 

Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve 

PH 40 

Štúdia charakteru vedeckej monografie 

v časopise a zborníku vydaná v domácom 

vydavateľstve 

PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Kapitola vo vedeckej monografii vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 20 

Vysokoškolská učebnica vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 30 

Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom 

vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve 
PH 20 

Kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydaná 

v domácom vydavateľstve 
PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom karentovanom 

časopise 
PH 30 

Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom zahraničnom 

časopise 
PH 20 

Vedecká práca v ostatnom domácom časopise PH 10 
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Vedecká práca v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

PH 20 

Vedecká práca v domácom časopise registro-

vanom v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

PH 10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 15 

Vedecká práca v domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku 
PH 10 

Publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 15 

Publikovaný pozvaný príspevok na domácej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na zahraničnej 

vedeckej konferencii 
PH 10 

Publikovaný príspevok na domácej vedeckej 

konferencii 
PH 5 

Recenzia PH 5 

Edičná a redakčná činnosť PH 5 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako zodpovedný riešiteľ) 
PH 10 

Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných 

úloh (ako spoluriešiteľ) 
PH 5 

Samostatný organizátor vedeckého alebo 

odborného podujatia 
PH 10 

Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného 

podujatia 
PH 5 

Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca PH 10 

Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace PH 15 

Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac 

ako 3 mesiace 
PH 20 

Účasť na odborných a vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí, letných/jesenných školách, 

workshopoch, seminároch a pod. 

PH 5 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 2. semester kredity 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum II 
10 PH 5 

 

 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre 

zimný semester, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre zimný 

semester. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:  OBČIANSKE  PRÁVO 

 
II. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 3. semester kredity 

Občianske právo I 10 PH 5 

Základy metodológie a metodiky vedeckej 

práce a  sociologický a právny výskum III 
10 PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 3. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom I 

PH 10 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

A. Povinné predmety 

predmety 4. semester kredity 

Občianske právo II PH 5 

 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 4. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom II 

PH 10 

 
D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Študijný odbor:  30. PRÁVO 

 

študijný program:   OBČIANSKE  PRÁVO 

 
III. rok doktorandského štúdia,  externá forma 

 
 

Zimný semester 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 5. semester kredity 

Občianske právo III PH 5 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 
 

 
 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 5. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom III 

 PH 10 

 

 

D. Výberová vedecká činnosť 

 
Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 
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Letný semester 
 

I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 

 

A. Povinné predmety 

predmety 6. semester kredity 

Občianske právo* S 5 

Právnické osoby súkromného práva 

Civilné právo procesné 

Súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom** 

S 5 

 

* Dizertačná skúška (štátna skúška) sa skladá z povinného predmetu 

doktorandského štúdia a voliteľného predmetu. 
 

** Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej (štátnej) 

skúšky. 

 
 

B. Povinne voliteľné predmety 
 

Študent si môže vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov pre prvý 

rok doktorandského štúdia, ktoré dosiaľ neabsolvoval. 

 

 

II. VEDECKÁ ČASŤ 

 
 

C. Povinná vedecká činnosť 

predmety 6. semester kredity 

Predloženie odbornej, resp. vedeckej práce 

v rozsahu minimálne 3 000 slov  

(10 normostrán) oponovanej školiteľom  IV 

 PH 10 

 
 

D. Výberová vedecká činnosť 
 

Študent si môže vybrať z ponuky výberovej vedeckej činnosti pre prvý rok 

doktorandského štúdia. 

 

 

 


