Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Scientific/artistic-pedagogical profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the scientific/artistic-pedagogical profile of a person. It is used for
processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update:

31. 12. 2021

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Košičiarová

I.2 Meno / Name

Soňa

I.3 Tituly / Degrees

prof. JUDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1965

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

TU v Trnave, Právnická fakulta, Kollárova 10, 917 00 Trnava,
SR
Profesorka / Professor

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

sona.kosiciarova@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8756

právo, správne právo /Law, Administrative law

1

Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2
The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3
Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and
programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta / Faculty of Law,
Comenius University Bratislava

1988

Právo / Law

II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second
degree of higher education

II.3 Vysokoškolské vzdelanie Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta / Faculty of Law,
tretieho stupňa / Third
degree of higher education Comenius University Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave,
II.4 Titul docent / Associate
Právnická fakulta / Faculty of Law,
professor
Comenius University Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave,
II.5 Titul profesor /
Právnická fakulta / Faculty of Law,
Professor
Comenius University Bratislava
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

1995

2000

Správne právo /
Admin. Law

2013

Správne právo /
Admin. Law

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
VŠ/ University lecturer
Univerzita Komenského v Bratislave, PRAF
VŠ/ University lecturer

Trnavská univerzita v Trnave, PRAF

Právo / Law

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
1991 - 2011
2006 / since 2006

2
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IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu
(ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other
Absolvovanie vzdelávacích kurzov pre
vyučujúcich / Completion of
educational courses for teachers

Online vzdelávací kurz pre pedagógov
TU, Právnickej fakulty pod spoločným
názvom „Etické aspekty v procese
výučby práva“ – v rámci cyklu
prednášok „Etické dilemy učiteliek
a učiteľov práva“ (12. 2. 2021, 26. 2.
2021 a 19. 3. 2021), účasť/ Online
training course for teachers of TU,
Faculty of Law under the common
title "Ethical aspects in the process of
teaching law" - within the series of
lectures "Ethical dilemmas of the law
lecturers" (12. 2. 2021, 26. 2. 2021
and 19. 3. 2021), participation.

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution
Organizátor TU, Právnická fakulta na tému:
„Ako motivovať študentov k aktivite“/
Organizing institution – the Trnava University,
Faculty of Law "How to motivate students to
activity ", lektori PhDr. Dušan Ondrušek, CSc.,
Mgr. Zuzana Fialová, PhD. z PDCS, o. z.,
Bratislava.

Organizátor TU, Právnická fakulta; lektorka Mgr.
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a
práva SAV Bratislava / lecturer Mgr. Mgr. Lucia
Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a práva SAV
Bratislava

IV.c Rok / Year

2017

2021

3

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

4

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study
Správne právo /Administrative Law Právo / Law
1.
Právo / Law

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study
1.

Právo / Law

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses
4

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

4

0

0

43

3

5

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.

6

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study
Právo / Law
2.
Právo / Law
Správne právo hmotné I
Správne právo hmotné II
Právo / Law
Právo / Law
2.
Priestupkové právo
Právo / Law

3.

Právo / Law

Právo / Law

4.

Právo / Law

Správne právo hmotné OSS

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

VI.1.a Celkovo /
Overall

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years

397

99

1

0

1030

165

14

3

0

0

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.

AAB - Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy / Soňa Košičiarová, Bratislava : Iura Edition,
2012. - 556 s. ISBN 978-80-8078-519-2.

2.
5

Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
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AAB Správny poriadok : komentár / Soňa Košičiarová - Šamorín : Heuréka, 2013. - 357 s. (Monografie). - ISBN 978-80-89122-85-1

3.
4.

5.

AAA Verejná správa a právo na spravodlivý proces / Soňa Košičiarová
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
243 s. - ISBN 978-83-7490-790-3.
AAA Princípy správneho trestania / Soňa Košičiarová
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 357 s. ISBN 978-80-7380-696-5.
AAA Zákon o priestupkoch : podrobný komentár s judikatúrou / Soňa Košičiarová.
Praha : Leges, 2020. - 830 s. - (Komentátor). - ISBN 978-80-7502-465-7.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
AAA Princípy správneho trestania / Soňa Košičiarová ;
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 357 s. 1.
ISBN 978-80-7380-696-5.

2.

:
:
AAB Zákon o obecnom zriadení : komentár / Soňa Košičiarová
Bratislava ; Žilina : Eurokódex, 2018. - xvii, 196 s. - ISBN 978-80-8155-079-9.
AAA Právo a povinnosť združovať sa : (verejnoprávne aspekty) / Soňa Košičiarová
Praha : Leges, 2019. - 370 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-415-2.

3.
AAA Zákon o priestupkoch : podrobný komentár s judikatúrou / Soňa Košičiarová
4.

5.

Praha : Leges, 2020. - 830 s. - (Komentátor). - ISBN 978-80-7502-465-7.
ADE Zákaz zneužitia verejných subjektívnych práv a slobôd [online] = Prohibition on the abuse of public
lsubjective rights and freedoms / Soňa Košičiarová.
In: Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. - ISSN 0323-0619. - Roč. 67, č. 4 (2021), s. 77-91.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
AAB Správny poriadok : komentár / Soňa Košičiarová
Šamorín : Heuréka, 2013. - 357 s. - (Monografie). - ISBN 978-80-89122-85-1.
1.

Ohlas / Citation:
2019 [3] ŻABA, M. Skutki transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.
Warszawa : C.H. Beck, 2019, s. xxiv. ISBN 978-83-8158-884-3.

6

Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
7
Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
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AAB Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy / Soňa Košičiarová
Bratislava : Iura Edition, 2012. - 556 s. - (Právna monografia). - ISBN 978-80-8078-519-2.
2.

Ohlas / Citation:
2018 [1] SKULOVA, S. – BRAZINA, R. New Approaches to the Right to be Heard in Relation
to the Application of Alternatives to Administrative Sanctions. In Central European Public
Administration Review, vol. 16, iss. 1, p. 161-178. ISSN 2591-2240. - WOS
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
EC environmental law / Soňa Košičiarová ; Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 223 p. - ISBN 978-80-7380-219-6.
Ohlas / Citation:

3.

2011 [3] HABUDA, A. - RADECKI, W. Jak uczyć prawa ochrony środowiska?
In Przegląd prawa ochrony środowiska, nr. 2, 2011, s. 70. ISSN 2080-9506

ACB Právo životného prostredia : všeobecná časť. [1. časť] / Soňa Košičiarová ISBN 80-968567-5-8.
Ohlas / Citation:
2017 [3] HABUDA, A. Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim.
4.

Warszawa : Difin, 2017, s. 295,397. ISBN 978-83-8085-431-4
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Potrebuje Slovenská republika zákon o zodpovednosti za správne delikty? / Soňa Košičiarová
In: Správní právo. - ISSN 0139-6005. - Roč. 50, č. 7-8 (2017), s. 447-456.
5.
Ohlas / Citation:
2019 [3] DANECKA, D. et al. Polskie, czeskie i słowackie prawo wykroczeń.
Warszawa : C.H. Beck, 2019, s. xviii,25. ISBN 978-83-8158-867-6
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
projekt APVV-0024-12 “Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd
doba riešenia projektu 2013 – 2017, zodpovedná riešiteľka/responsible researcher
1.
2.

projekt VEGA 1/0172/17 „Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo
verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch“, 2017 – 2019

8

Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
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zástupca vedúceho projektu/deputy of the responsible researcher

3.

4.

projekt VEGA č. 1/0200/18 "Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike práva úprava a právna prax", 2018 – 2020
zástupca vedúceho projektu/deputy of the responsible researcher
od roku 2018 zodpovedná riešiteľka/responsible researcher
projekt VEGA č. 1/0089/21 „Záujmová korporácia ako subjekt
a objekt výkonu verejnej správy“, 2021 – 2023
zodpovedná riešiteľka/responsible researcher

5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration
Oborová rada doktorského studijního
programu „Teoretické právní vědy – Právo
Právnická fakulta UK v Prahe /
životního prostředí“, členka
od novembra 2019 /
Charles University in Prague, Law
since November
Faculty
2019
Osobitná komisia pre konanie o rozklade vo
veciach ochrany prírody, ochrany ovzdušia
a odpadového hospodárstva na Ministerstve
životného prostredia SR , členka

Osobitná komisia pre posúdenie štatútov
a organizačných poriadkov ústredných
orgánov štátnej správy pri Úrade vlády
Slovenskej republiky, členka

Ministerstvo životného prostredia
SR/Ministry of Environment of the
Slovak Republic

Úrad vlády Slovenskej republiky/
Government Office of the Slovak
Republic

1994 – 1996

1997

9

Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.

10
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Osobitná komisia pre konanie o rozklade
vo veciach odpadov a ochrany ovzdušia na
Ministerstve životného prostredia SR,
členka
Stála komisia pre environmentálnu
a ekologickú výchovu a vzdelávanie na
vysokých školách v Slovenskej republike pri
Ministerstve školstva SR, členka

Predsedníčka Akademického senátu TU v Trnave
Osobitná komisia pre konanie o rozklade vo
veciach ochrany prírody a krajiny, členka

Ministerstvo životného prostredia
SR/Ministry of Environment of the
Slovak Republic

Ministerstvo školstva SR/Ministry of
1998
Education of the Slovak Republic

President of the Academic Senate of
the Trnava University in Trnava

Ministerstvo životného prostredia
SR/Ministry of Environment of the
Slovak Republic
Konzultačný zbor Ministerstva vnútra SR
pre otázky aplikácie správneho poriadku,čl.
Osobitná komisia ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR na prípravu návrhov
rozhodnutí ministra, členka
Osobitná komisia ministra životného
prostredia SR pre konanie vo veciach
rozkladov, členka
Komisia dobrovoľných nástrojov
environmentálnej politiky Ministerstva
životného prostredia SR, členka

Komisia vo veciach rozkladov účastníkov
správneho konania proti rozhodnutiam
v pôsobnosti Sekcie civilného práva ako
poradného orgánu na prípravu návrhov
rozhodnutí ministerky spravodlivosti SR,
členka
Osobitná komisia ministra životného
prostredia SR pre konanie vo veciach
rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov
na životné prostredie, členka

1996 2000

Ministerstvo vnútra SR/Ministry of
Interior of the Slovak Republic

2007 – 2016

2000 – 2005

2005 - 2021

Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR/Ministry of
Transport, Posts and Telecomm.

2003 - 2009

Ministerstvo životného prostredia
SR/Ministry of Environment of the
Slovak Republic

od 2005 / since 2005

Ministerstvo životného
prostredia SR/Ministry of
Environment of the Slovak
Republic

Ministerstvo životného prostredia
SR/Ministry of Environment of the
Slovak Republic

Ministerstvo životného prostredia
SR/Ministry of Environment of the
Slovak Republic

od 2009 / since 2009

2011 – 2013

od 2017 / since 2017
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VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study
VIII.c Obdobie
VIII.d Mobilitná
trvania
schéma,
pôsobenia/pobytu
pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
(uviesť dátum
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
odkedy dokedy trval
/ Mobility scheme,
pobyt) / Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of stay)
Bulv. San Stefano 62, 8001
Šttudijný pobyt /
ŠBurgaská slobodná
Burgas, Bulharsko
APVV 0024-12/
14.06.-27.06.2017
univerzita, Fakulta pr.štúdií
04.05.-18.05.2019
VEGA č. 1/0200/18

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
Členstvo v redakčnej rade/Membership of the editorial board:
- časopis „Prawne problemy górnictwa i ochrony środowiska“, vydavateľstvo Sliezska univerzita
v Katoviciach, Poľsko, Nr. 1/2016, ISSN 2451-3431 (od roku 2016/since 2016)
- časopisu „REVIEW OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW” Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II v Lubline, Poľsko, ISSN
2545-384X (do r. 2020)
Expertná
činnosť: /Expert scientist activity:
- projekt Ministerstva životného prostredia SR – 104 „Zabezpečenie technickej pomoci pri aproximácii
legislatívy odpadového hospodárstva v SR (december 1998). Development of Implementation Strategies for
Approximation in Environment (DISAE). Project No: SR-104 Approximation of Law in the field of Waste
Management
- projekt PHARE Service Contracts No SR 9808.01.01.0016 PHARE Project No SCR: E/110678/D/SV/SR „Legal
Advice on approximation of legislation focused on the short term and medium/term priorities of the
Accession Partnership“
- projekt „Monitoring a legislatívna podpora implementačného a antikorupčného programu“. PHARE Project
SK0008.0101 Monitoring and Legislative Support to the Implementation of the Anti-Corruption Programme
Elaboration of legal analysis in relation to the Anti/Corruptiom Programme of the Slovak Government, 2002
– 2003
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Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.
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