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ÚVOD 
 

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) Vedenie Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) predkladá Vedeckej rade TU, 

Právnickej fakulty (ďalej len „vedecká rada“) Správu Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty o hodnotení úrovne v oblasti vedy za rok 2015 (ďalej len „správa“).  

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

vedeckej rade predovšetkým príležitosť zhodnotiť vývoj vedecko-výskumnej činnosti, 

zvyšovanie vedeckého profilu fakulty a medzinárodný význam dosiahnutých výsledkov. 

Správa odráža progresívne smerovanie fakulty. Poskytuje dostatok možností posúdiť 

všetky relevantné úspechy za predchádzajúci rok a súčasne dáva priestor pre zamyslenie sa 

nad existujúcimi rezervami fakulty v tejto oblasti. Obsahuje všetky oblasti vedeckej činnosti 

fakulty, doktorandské štúdium a jeho konkrétne výsledky, uskutočnené habilitačné konania, 

riešenie vedeckých výskumných projektov na medzinárodnej a domácej úrovni, 

organizovanie vedeckých konferencií  a odborných  podujatí a aktívnu účasť na nich. 

V správe sa prezentuje aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce, publikačná a edičná 

činnosť fakulty spolu s edičným plánom na rok 2015. Správa obsahuje relevantné informácie 

o činnosti knižnice fakulty, ktorá je koncipovaná vzhľadom na svoje poslanie ako akademická 

knižnica. Prílohami správy sú aj  kvantitatívne vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej 

a odbornej činnosti učiteľov, doktorandov dennej formy štúdia a výskumných pracovníkov 

fakulty s dôrazom na publikácie monografického a učebnicového charakteru, ako aj na 

vedecké štúdie a články, počet ohlasov na publikované práce a ocenenia predstaviteľov 

akademickej obce fakulty.  

Tak ako po predchádzajúce roky, aj v roku 2015 vedeckovýskumná činnosť patrila 

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

Fakulta za rok 2015 vykazuje v súhrne celkom 66 vysokoškolských učiteľov a 

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

fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 62,50.   
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM                   
 

V súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity 

v Trnave koncom roka 2015, patrí fakulte právo uskutočňovať akreditované doktorandské 

študijné programy v dennej a externej forme v nasledujúcich študijných odboroch:  

- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  

- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  

- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 

- v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo. 

V roku 2015 fakulta pokračovala v doterajšom úsilí rozvíjať doktorandské štúdium 

v akreditovaných študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Pracovné právo 

a Trestné právo. 

 V roku 2015 študovalo na fakulte 19 doktorandov v dennej forme štúdia a 49 

doktorandov v externej forme štúdia, spolu 68 doktorandov.  

V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 sa zaznamenal mierny nárast  počtu 

doktorandov v dennej forme a mierny pokles v externej forme štúdia .  
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Vyššie uvedený prehľad dokumentuje rozvoj doktorandského štúdia v dennej a 

externej forme za posledných šesť rokov. 

 Záujem o doktorandské štúdium na fakulte je každý rok podstatne vyšší ako možnosti 

fakulty vzhľadom na celkový počet garantov a školiteľov, ako aj vzhľadom na zmenu 
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financovania doktorandského štúdia, ktorú uskutočňuje fakulta. Do roku 2015 vedecká rada  

fakulty schválila 66 školiteľov.  

 Doktorandský študijný program je založený na kreditovom systéme s dĺžkou trvania 

tri roky v dennej aj externej forme štúdia. Obsah študijného programu je inšpiratívny 

a flexibilný.  

 Starostlivosť fakulty o  doktorandov v dennej a externej  forme štúdia,  ako aj o  

interných učiteľov sa prejavuje v rôznych smeroch. Predovšetkým samotná fakulta popri  

ambicióznom študijnom programe pre doktorandské štúdium stimuluje vedecký rast mladých 

vedeckých pracovníkov zapojených do doktorandského štúdia osobitnými a doteraz 

neštandardnými právnymi formami. Fakulte sa podarilo presmerovať výsledky vedeckej práce 

doktorandov najmä do recenzovaných vedeckých časopisov. Školitelia usmerňujú 

doktorandov na uverejňovanie výsledkov vedeckej práce v recenzovaných časopisoch 

najvyššej vedeckej úrovne v Slovenskej republike (Právny obzor), v Českej republike 

(Právník), ako aj v zahraničí. Fakulta pripravila stimulačný program pre doktorandov 

a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov, zameraný na zvýšenie publikovania 

vedeckých článkov v Právnom obzore. Zastúpenie publikovaných vedeckých štúdií a článkov 

pedagógov fakulty vrátane doktorandov v dennej forme štúdia v recenzovaných časopisoch, je 

veľmi významné.   

Z výberu najdôležitejších publikovaných vedeckých prác sa v roku 2015 doktorandi 

dennej formy štúdia autorsky podieľali na publikovaní jednej vedeckej monografie vydanej 

v zahraničnom vydavateľstve, na dvoch vedeckých prácach vydaných v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch a 13 vedeckých prácach publikovaných v domácich vedeckých 

časopisoch. V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 nastal nárast v počte publikovaných 

vedeckých prác uverejnených v domácich nekarentovaných časopisoch.    

 
Prehľad najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov v dennej forme 
štúdia v roku 2015:  
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
KRIPPEL, Mikuláš: Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej 
nespôsobilosti na prácu:(invalidný dôchodok). [Recenzenti: Vojtech Tkáč, Ján Matlák]. - [1. 
vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - 229 
s. - ISBN 978-83-7490-883-2. 

 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
SMIEŠKO, Ivan:  Islam ako hnutie smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd? = 
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Der Islam als eine auf die Unterdrückung der Grundrechte-und Freiheiten abzielende 
Bewegung?  

In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - 
Roč. 14, č. 7-8 (2015), s. 175-182. 

 
KRIPPEL, Mikuláš: Škoda spôsobená sociálnej poisťovni výplatou dôchodkových dávok 
neprávom = The damage to funds of Social Insurance Agency caused by pension benefit, 
which was paid unjustly. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 
1801-0288. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 69-93. 

 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BEDNÁRIK, Richard:  Creative Commons 4.0 a o možnostiach ich využitia = Creatice 
Commons 4.0 and possibilities for their using. 
In: ITlib : informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 36-
40 + s. 4. 

 
KRIPPEL, Mikuláš: Inštitút minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej 
republiky = Minimum pension in the pension insurance system of the Slovak Republic.  

In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký 
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 3, č. 3 (2015), s. 145-182. 

 
BEDNÁRIK, Richard:  Kultúrne dedičstvo v prostredí internetu = Cultural heritage in the 
environment of The Internet. 
In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného 
vlastníctva. - ISSN 1339-8040. - [Roč. neuved.], výber (2015), s. 6-15. 

 
MASLÁK, Marek: Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-
8652. - Roč. 1, č. 3 (2015), s. 18-27. 

 
HEČKO, Viliam: Otázka primeranosti, respektíve celkom zjavnej neprimeranosti použitia 
noža v kontexte nutnej obrany = Question of appropriateness, respectively of manifestly 
inappropriateness of using of a knife in the context of necessary self-defence. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 10 (2015), s. 
1179-1187. 

 
REPKOVÁ, Eva: Právna úprava abortu a neonaticídia v socialistickom trestnom práve = 
Legislation of abortion and neonaticide in socialist criminal law. 

In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký 
časopis. - ISSN 1339-5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 216-235. 

 
ČECHMÁNEK, Kristián: Právo na vodu v politickom a právnom kontexte = Right to 
water in political and legal context. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 2 (2015), s. 156-
168. 
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GREGUŠOVÁ, Andrea: Preradenie odsúdeného do domáceho väzenia = Transfer of the 
convict to house arrest. 

In: Policajná teória a prax = Police theory and practice : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - 
ISSN 1335-1370. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 94-106. 

 
ZEMAN, Štefan: Restoratívna justícia ako aktuálna výzva pre trestný systém a niektoré 
možnosti inšpirácie = Restorative justice as a challenge to the criminal justice system and 
some inspirational guidance. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-
1079. - Roč. 21, č. 9 (2015), s. 27-37. 

 
BEDNÁRIK, Richard: Spôsoby využitia verejných licencií = Methods of using public 
licences. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 10 (2015), s. 
1148-1160. 

 
VOJTKO, Jakub: Súčasnosť a budúcnosť agentúrneho zamestnávania v Slovenskej 
republike = Present and future of temporary agency employment in teh Slovak Republic.. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 47-
64. 

 
ZEMAN, Štefan: Trest zákazu účasti na verejných podujatiach a niektoré aplikačné 
postrehy = Court-imposed banning orders on participation in public events and some 
practical insights. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-
1079. - Roč. 21, č. 3 (2015), s. 31-40. 

 
MASLÁK, Marek:  Začiatok plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie 
je medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý ani inak určený. 

In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-
8652. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 8-15. 

 

  

1.1. ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV FAKULTY 
 

Fakulta zaviedla tradíciu precízne pripravovaného každoročného hodnotenia  

doktorandov, na ktorom sa zúčastňujú nielen všetci doktorandi príslušných študijných 

programov, ale aj ich školitelia a príslušní garanti študijných programov. Ide 

o inštitucionalizované stretnutie, ktoré sa uskutočňuje každoročne a ktoré má okrem iného za 

cieľ najmä objektívne zistiť doterajšie výsledky vedeckej činnosti doktoranda a porovnať ich 

s výsledkami iných doktorandov príslušných študijných programov. 
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Každoročné spoločné hodnotenie doktorandov za prítomnosti školiteľov a garantov 

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

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

hodnotení je vyhotovený písomný záznam s určením ďalších úloh a profilácie doktoranda, 

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

doktorandského štúdia. 

 

1.2. VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A ŠKOLITEĽOV  

 

Druhou osobitosťou stimulácie vedeckej práce doktorandského štúdia na fakulte, 

ktorej iniciátorom bolo vedenie fakulty, je každoročná  spoločná vedecká konferencia 

doktorandov, školiteľov a garantov študijných programov, ktorá sa prvý raz konala 12. marca 

2005.  

Dňa 27. marca 2015 sa uskutočnil už jedenásty ročník „Vedeckej konferencie 

doktorandov a  školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave“. Vedeckej konferencie 

doktorandov, školiteľov a garantov študijných programov sa v roku 2015 aktívne zúčastnilo 

48 doktorandov a 14 školiteľov doktorandského štúdia. Garantom konferencie bola prof.  

JUDr. Helena Barancová, DrSc. vtedajšia dekanka fakulty. Výsledkom konferencie bolo 

vydanie recenzovaného zborníka. 

Veľmi podnetnú a tvorivú tradíciu v organizovaní vedeckej konferencie doktorandov 

a školiteľov vysoko oceňujú hlavne samotní doktorandi. Z vedeckej rozpravy k ich 

príspevkom vždy vzídu tvorivé podnety nielen zo strany ich kolegov – doktorandov, ale aj 

školiteľov alebo garantov smerujúce ku skvalitneniu vedeckého výstupu jednotlivých 

doktorandov. 

 

1.3. ZAHRANIČNÉ POBYTY  

 

Vedenie fakulty zabezpečuje doktorandom fakulty v dennej forme štúdia a mladým 

vedeckým pracovníkom  podporu vo všetkých ich vedeckých aktivitách nielen doma, ale 

hlavne v zahraničí. Vedenie fakulty týmto postupom chce dosiahnuť stav, aby z každej 

katedry alebo ústavu v priebehu akademického roka absolvoval mladý vedecký pracovník 

fakulty študijný pobyt na zahraničnej univerzite alebo  inom vedecko-výskumnom pracovisku 

v trvaní najmenej dvoch mesiacov.  
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Týmto cieľavedomým postupom chceme prostredníctvom ambicióznych mladých 

vedeckých pracovníkov prinášať na fakultu progresívne európske trendy z oblasti 

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

spolupráce.  

Doktorandi dennej formy štúdia absolvovali v roku 2015 nasledujúce študijné pobyty: 
 

- JUDr. Andrea Gregušová od 2. 3. – 14. 3. 2015 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej 

v Prahe, ČR; 

- JUDr. Štefan Zeman od 2. 3.  – 8. 3. 2015 na Právnickej fakulte Unvierzity Karlovej 

v Prahe, ČR; 

- Mgr. Juraj Šeliga od 20. 8.  – 14. 12. 2015 na John Jay Institute Philadelphia, USA; 

- Mgr. Daniel Arbet od 7. 9. – 12. 10. 2015 na Inštitúte pre výskum zločinov proti ľudskosti        

a medzinárodného práva v Sarajeve, Bosna a Hercegovina. 

 

 

1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 

Dynamika doktorandského štúdia v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 mierne 

poklesla, čo je dôsledkom zníženia počtu absolventov štúdia. V roku 2015 sa uskutočnilo 

celkom 20 obhajob dizertačných prác v doktorandských  študijných programoch, z toho boli 

dve obhajoby doktorandov dennej formy štúdia a  18 obhajob doktorandov externej formy 

štúdia. Z tohto počtu sa konalo deväť obhajob dizertačných prác v študijnom programe 

Trestné právo (JUDr. Rastislav Hruška, JUDr. Jana Pešoutová, JUDr. Martin Pavlík, JUDr. 

Ondrej Repa,  JUDr. Ivan Katona, Mgr. Viktória Metkeová, JUDr. Andrea Kurucová, Mgr. 

Kristína Maschkanová a JUDr. Veronika Poláková); osem obhajob dizertačných prác 

v študijnom programe Pracovné právo (Mgr. Filip Michalíček, JUDr. Jozef Lukajka, JUDr. 

Lenka Michalská, Mgr. Barbora Mrúzová, JUDr. Dana Skičková, JUDr. Katarína 

Siskovičová, Mgr. Mikuláš Krippel, prof. doc. PhDr. JUDr. Róbert Vlček, PhD.) a tri 

obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva (JUDr. 

Rastislav Dlugoš, Mgr. Eva Repková, JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.). 
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Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2010 – 2015 znázorňuje 

nasledujúca tabuľka a graf:  

 

 Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Absolventi doktorandského 
štúdia v dennej forme 
štúdia 

5 7 10 11 8 2 

Absolventi doktorandského 
štúdia v externej forme 
štúdia 

21 4 2 15 20 18 

Absolventi doktorandského 
štúdia spolu 

26 11 12 26 28 20 
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Dizertačnú skúšku vykonalo celkom 16 doktorandov, z toho v študijnom programe 

Teória a dejiny štátu a práva jeden doktorand dennej formy štúdia: Mgr. Róbert Kutiš, LLM a  

traja doktorandi v externej forme štúdia: JUDr. Martin Floriš, JUDr. PhDr. Róbert Jáger, 

PhD., JUDr. Ing. Miroslav Kadúc; v študijnom programe Trestné právo jedna doktorandka 

v dennej forme štúdia: JUDr. Andrea Gregušová a päť doktorandov v externej forme štúdia: 

Mgr. Mária Šterdasová, Mgr. Adriana Solčanská, JUDr. Sabína Hodoňová, Mgr. Lenka 

Kristofčáková, JUDr. Bc. Veronika Poláková;  v študijnom programe Pracovné právo  dvaja 

doktorandi v dennej forme štúdia: Mgr. Mikuláš Krippel a Mgr. Jakub Vojtko a štyri 

doktorandky v externej forme štúdia: Mgr. Barbora Mrúzová, JUDr. Eva Tináková, JUDr. 

Helena Hromádková a JUDr. Katarína Králiková. 
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Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2010 – 2015 

znázorňuje nasledujúca tabuľka a graf:  

 

 

4

26

22

11

29

12

28
26

11

28

16

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dynamika doktorandského štúdia

Vykonané dizertačné skúšky

Obhajoby dizertačných prác

 
 

 

2. HABILITAČNÉ KONANIE 
 

V súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity 

v Trnave v roku 2015 patrí fakulte právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v nasledujúcich študijných odboroch:  

- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  

- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  

- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. 

Tri habilitačné konania, ktoré začali na fakulte plynúť v roku 2014 pokračovali v roku 

2015.  Z toho jedno habilitačné konanie bolo v roku 2015 úspešne ukončené. V roku 2015 

predsedníčka vedeckej rady fakulty prijala dve nové žiadosti o udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vykonané 
dizertačné skúšky 

4 22 29 28 11 16 

Úspešné obhajoby 
dizertačných prác 

26 11 12 26 28 20 
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Habilitačné konanie externého uchádzača Mgr. Janusza Wiśniewského, PhD. 

z Inštitútu práva Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczy v Poľsku v študijnom odbore 

3.4.6. pracovné právo, ktorý podal žiadosť o začatie habilitačného konania v novembri 2013 

bolo v decembri 2013 prerušené a v decembri 2014 konanie začalo opätovne plynúť. Vedecká 

rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí vo februári 2015 schválila zloženie habilitačnej 

komisie a oponentov habilitačnej práce. V auguste 2015 sa konala habilitačná prednáška 

a úspešná obhajoba habilitačnej práce. V decembri 2015 rozhodla vedecká rada fakulty o 

udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo. 

Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom dekrétu o udelení vedecko-pedagogického 

titulu docent s účinnosťou od februára 2016 rektorom univerzity.   

Habilitačné konanie interného odborného asistenta fakulty JUDr. Petra Vyšného, PhD. 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva začalo vo februári 2014. Vedecká rada 

fakulty na svojom riadnom zasadnutí v marci 2014 schválila zloženie habilitačnej komisie 

a oponentov habilitačnej práce. V novembri 2014 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce. Vo februári 2015 rozhodla vedecká rada fakulty o udelení vedecko-

pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. 

Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom dekrétu o udelení vedecko-pedagogického 

titulu docent s účinnosťou od apríla 2015 rektorom univerzity.   

Habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. Dagmar Lantajovej, 

PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorá podala žiadosť o začatie 

habilitačného konania vo februári 2014. Vedecká rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí 

vo februári 2015 schválila zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce. 

V júni 2015 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce. V decembri 2015 

rozhodla vedecká rada fakulty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 

odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Habilitačné konanie bolo ukončené podpisom 

dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od februára 2016 

rektorom univerzity.   

Vo februári 2015 začalo habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. 

Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.  

V januári 2016 sa konala habilitačná prednáška a úspešná obhajoba habilitačnej práce. 

Rozhodnutie habilitačnej komisie predložil predseda habilitačnej komisie predsedníčke 

vedeckej rady fakulty na prerokovanie a schválenie vo vedeckej rade fakulty, ktorej 

zasadnutie je plánované v apríli 2016.  
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V máji 2015 začalo habilitačné konanie interného odborného asistenta fakulty JUDr. 

Mgr. Daniela Krošláka, PhD., LL.M. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.  

 V roku 2015 predsedníčke vedeckej rady fakulty nebola doručená žiadna žiadosť 

o vymenovanie za profesora.  

 

 

3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV  
 

V roku 2015 vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali celkovo  

na riešení 49 výskumných projektov, z toho na piatich projektoch na medzinárodnej úrovni, 

piatich projektoch APVV, dvanástich projektoch VEGA, jednom projekte KEGA a 26 

inštitucionálnych projektoch.  

 Prehľad o počte a type projektov riešených v roku 2015 znázorňuje nesledujúci graf:  

49

26

12

5
5

1

Počet a typ projektov riešených na Právnickej fakulte TU v Trnave 
v roku 2015

Spolu

Projekty inštitucionálne

Projekty VEGA

Projekty APVV

Projekty medzinárodné

Projekty KEGA
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3.1. PROJEKTY   NA   MEDZINÁRODNEJ   ÚROVNI 

  

Môžeme konštatovať, že rok 2015 bol v oblasti riešenia medzinárodných projektov 

úspešný, nakoľko v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil nielen celkový počet 

riešených projektov, ale zároveň fakulta získala na riešenie dvoch projektov aj finančnú dotáciu 

v celkovej sume 22.938,18 EUR.  

 Vedeckopedagogickí zamestnanci boli zapojení do riešenia piatich  medzinárodných 

projektov, z ktorých dva pokračovali v riešení z predchádzjaúceho obdobia a tri projekty zahájili 

riešenie v roku 2015.  

1. 

Názov projektu: TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe 

Obdobie riešenia 04/2012 – 10/2015 

Číslo zmluvy: 290694 

Hlavný riešiteľ: University of Bremen, Nemecko 

Poskytovateľ dotácie: projekt je riešený v rámci 7RP v programe Socio-Economic Sciences 

and the Humanities SSH.2011.5.2-2 SSH.2011.2.1-2  

Finančná dotácia: bez finančnej dotácie pre PF TU v Trnave 

Zapojenosť: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. a Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M. boli 

členmi pracovnej skupiny jedného zo spoluriešiteľov projektu, ktorým bola Sliezska 

Unvierzita v Katowiciach,  Poľsko. 

2. 

Názov projektu: International CopyCamp Conference 2014 

Obdobie riešenia: 01/07/2014 – 30/06/2015 

Číslo zmluvy: 21410288 

Hlavný riešiteľ: Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko 

Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 

Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 

Partneri projektu: Iuridicum Remedium p.s. Praha, Česká republika; Open SMK Agency Kft, 

Budapešť, Maďarsko; Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená  JUDr. 

Zuzanou Adamovou, PhD. 

 

 

 



 15

3. 

Názov projektu: Open Eduation KickOff Meeting 

Obdobie riešenia: 01/04/2015 – 31/05/2015 

Číslo projektu: OR2015-20696 

Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution, Švajčiarsko 

Finančná dotácia: 1.290,06EUR 

4. 

Názov projektu: Tax authorities in the Visegrad Group countries. Common experience after 

accession to the European Union 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2015 

Číslo zmluvy: 21420111 

Hlavný riešiteľ: Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Poľsko 

Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund – standard grants 

Finančná dotácia: bez finančnej podpory pre partnerov projektu 

Partneri projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika, Univerzita 

v Debrecene, Maďarsko, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta zastúpená  JUDr. 

Michalom Maslenom, PhD. a JUDr. Ľubicou Masárovou, PhD., ktorí sa v novembri 2015 

aktívne zúčastnili na konferencii v Lubline, Poľsko usporiadanej v rámci riešenia projektu. 

5.  

Názov projektu: Open Eduation in Slovakia: first steps 

Obdobie riešenia: 15/9/2015-29/2/2016 

Číslo projektu: OR2015-22833 

Hlavný riešiteľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institution, Švajčiarsko 

Finančná dotácia: 21.648,12EUR 
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Prehľad o počte medzinárodných projektov riešených v období 2011 – 2015 

znázorňuje nasledujúci graf:  

Počet medzinárodných projektov riešených v jednotlivých rokoch 
obdobia 2011 - 2015

8 8

6

3

5

2011 2012 2013 2014 2015

počet projektov

 

  

 Počet vedeckopedagogických zamestnancov zapojených do riešenia medzinárodných 

projektov v rokoch 2011 – 2015 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

     2011 2012 2013 2014 2015 

Počet vedecko-pedagogických 
zamestnancov zapojených do riešenia 
medzinárodných projektov 

7 14 10 5 5 

  

 

Do riešenia medzinárodných projektov v roku 2015 podľa katedier a ústavov fakulty 

sa do  riešenia zapojili Katedra občianskeho a obchodného práva (jeden medzinárodný 

projekt), Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva (jeden 

medzinárodný projekt) a Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií (tri 

medzinárodné projekty). 

 

 

  



 17

 Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty v priebehu roka 2015 aktívne vyhľadávali 

možnosti predkladania nových návrhov alebo zapojenia sa do riešenia medzinárodných 

projektov. V rámci výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehradským fondom fakulta ako 

hlavný riešiteľ projektu zastúpená JUDr. Jozefom Zámožíkom, PhD. predložila návrh na 

riešnie projektu s názvom CE Consumer Law Forum 2015, ktorý však v rámci hodnotiaceho 

procesu nebol odsúhlasený na financovanie. 

 Fakulta zastúpená doc. JUDr. Tomášom Strémym, PhD., prof. PhDr. Gustávom 

Dianiškom, CSc. a JUDr. Luciou Šimunovou, PhD. bola partnerom za Slovenskú republiku 

pri návrhu na riešenie projektu predkladaného v rámci Horizont 2020 s názvom Offending 

Risk Assessment Tools (O.R.A.T.) in Fighting Violent - Non Violent - Organised - eCrime 

and Internet. Predložený návrh na riešenie projektu však v rámci hodnotiaceho procesu nebol 

odsúhlasený na financovanie. 

                    

  3.2. PROJEKTY APVV 

 

 Môžeme konštatovať, že rok 2015 bol zatiaľ najúspešnejším rokom čo sa týka riešenia 

projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, nakoľko 

vedeckopedagogickí zamestnanci boli riešiteľmi celkovo piatich projektov, čo v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom znamená nárast o jeden financovaný projekt. V rámci grantovej 

schémy Verejná výzva VV 2011 bola agentúrou poskytnutá dotácia na riešenie dvoch 

projektov, v rámci Verejnej výzvy VV 2012 taktiež na dva projekty a v rámci Verejnej výzvy 

VV 2014 na jeden projekt.   

 

a) Projekty v rámci Verejnej výzvy 2011:  

1.  

Názov projektu: Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v pracovnom práve  

Číslo projektu: APVV-0068-11 

Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová,  DrSc. – Katedra pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia 

Obdobie riešenia: 07/2012- 12/2015 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: sedem vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 

doktorandského štúdia  

2.  
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Názov projektu: Právne argumenty a právne princípy ako pramene  práva 

Číslo projektu: APVV-0562-11 

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. – Katedra teórie práva a ústavného 

práva 

Obdobie riešenia: 07/ 2012- 12/2015  

Riešiteľský kolektív v roku 2015: deväť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 

doktorandského štúdia  

 

b) Projekty v rámci Verejnej výzvy 2012: 

3.  

Názov projektu: Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi 

Číslo projektu: APVV-0024-12  

Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. – Katedra správneho práva,  

práva životného prostredia  a finančného práva 

Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: 11 vedeckopedagogických zamestnancov  

4.  

Názov projektu: Restoratívna justícia  a systém alternatívnych trestov  v podmienkach 

Slovenskej republiky 

Číslo projektu: APVV-0179-12  

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – Katedra trestného práva a 

kriminológie 

Obdobie riešenia: 10/2013 – 09/2017 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: deväť vedeckopedagogických zamestnancov a traja študenti 

doktorandského štúdia  

 

c) Projekty v rámci Verejnej výzvy 2014: 

5. 

Názov projektu: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri 

uplatňovaní zásad európskeho práva  

Číslo projektu: APVV-14-0061 

Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – Katedra Občianského 

a obchodného práva 

Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 
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Riešiteľský kolektív v roku 2015: 10 vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 

doktorandského štúdia  

  
Prehľad o počte APVV projektov riešených v  rokoch 2011 – 2015 znázorňuje 

nasledujúci graf: 

 

Počet APVV projektov riešených v jednotlivých rokoch 
obdobia  2011 - 2015

1

3

4 4

5

2011 2012 2013 2014 2015

počet projektov

 
  

Počet vedeckopedagogických zamestnancov fakulty a študentov doktorandského 

štúdia zapojených do riešenia  APVV projektov v rokoch 2011 – 2015 uvádza nasledujúca 

tabuľka: 

 

     2011 2012 2013 2014 2015 

Počet vedecko-pedagogických 
zamestnancov  fakulty zapojených do 
riešenia APVV projektov 

1 14 31 31 

 

41 

 

Počet študentov doktorandského 
štúdia zapojených do riešenia APVV 
projektov 

2 7 9 9 

 

8 

 
 

  

Do riešenia APVV projektov v roku 2015 v členení podľa zodpovedného riešiteľa 

projektu sa zapojili Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabepečenia (1), Katedra 

správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva ( 1), Katedra trestného práva 

a kriminológie (1), Katedra teórie práva a ústavného práva (1) a Katedra občianskeho 

a obchodného práva (1).  
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 V roku 2015 bolo ukončené riešenie dvoch projektov APVV a tri projekty pokračujú 

v riešení aj v nasledujúcich rokoch. 

 V rámci zverejnenej Všeobecnej výzvy VV2015 na predkladanie návrhov na riešenie 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2016 boli za  fakultu predložené dva nové návrhy, ktoré 

sú v štádiu posudzovania.  

 

3.3. PROJEKTY VEGA 

 

 V roku 2015 bolo na fakulte riešených celkovo dvanásť VEGA projektov, z toho tri  

projekty so začiatkom riešenia v roku 2012, dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2013, päť 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2014 a dva projekty so začiatkom riešenia v roku 2015.  

 

a)  projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 

1. 

Názov projektu: Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie sociálnych práv 

v európskom integračnom procese 

Číslo projektu: 1/0023/12 

Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

Obdobie riešenia: 01/ 2012 – 12/2015 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: päť vedeckopedagogických zamestnancov a dvaja študenti 

doktorandského štúdia 

2. 

Názov projektu: Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – perspektívy 

a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, medzinárodného a európskeho práva 

Číslo projektu: 1/0256/12 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2012 – 12/2015 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: šesť vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 

doktorandského štúdia  

3. 

Názov projektu: Sociálna náuka Katolíckej Cirkvi v pracovnom práve SR 

Číslo projektu: 1/2577/12 

Zodpovedný riešiteľ  projektu: JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2012 –  12/2015 
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Riešiteľský kolektív v roku 2015: štyria vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 

doktorandského štúdia 

 

b) projekty so začiatkom riešenia v roku 2013 

4. 

Názov projektu: Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava a právna 

prax 

Číslo projektu: 1/0092/13 

Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2016 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: deväť vedeckopedagogických zamestnancov.  

5. 

Názov projektu: Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu 

v poznatkovo orientovanej spoločnosti 

Číslo projektu: 1/0783/13 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015  

Riešiteľský kolektív v roku 2015: traja vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent 

doktorandského štúdia.  

 

c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2014 

6. 

Názov projektu: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní 

Číslo projektu: 1/0043/14 

Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci  

7.  

Názov projektu: Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou v Európskej únii 

Číslo projektu: 1/0315/14 

Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: traja vedeckopedagogickí zamestnanci a jeden študent 

doktorandského štúdia  
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8.  

Názov projektu: Zákonník práce a jeho možné variácie 

Číslo projektu: 1/0423/14 

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

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: päť vedeckopedagogických zamestnancov  

9. 

Názov projektu: Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a možnosti 

inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda 

Číslo projektu: 1/0505/14 

Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: šesť vedeckopedagogických zamestnancov  

10. 

Názov projektu: Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite 

Číslo projektu: 1/0568/14 

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

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2017 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: štyria vedeckopedagogickí zamestnanci  

 

c) projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 

11. 

Názov projektu: Právne postavenie Židov  naúzemí Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 

1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte 

Číslo projektu: 1/0549/15 

Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Ján Drgo, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: traja vedeckopedagogickí zamestnanci  

12. 

Názov projektu: Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich 

následky – analýza a tvorba teminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného  

systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj 

spotrebiteľov 

Číslo projektu: 1/0094/15 
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Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.Monika Jurčová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Riešiteľský kolektív v roku 2015: osem vedeckopedagogických zamestnancov a jeden študent 

doktorandského štúdia 

 

Počet VEGA projektov riešených v  rokoch  2011 – 2015 znázorňuje nasledujúci graf: 

Počet VEGA projektov riešených v jednotlivých rokoch 
obdobia  2011 - 2015

14

10

12

14

12

2011 2012 2013 2014 2015

počet projektov

 

 

            Zníženie celkového počtu riešených VEGA projektov malo za následok aj pokles 

v počte vedeckopedagogických zamestnancov a študentov doktorandského štúdia zapojených 

do ich riešenia, čo znázorňuje nasledujúca tabuľka: 

 

     2011 2012 2013 2014 2015 

Počet vedecko-pedagogických 
zamestnancov vo VEGA projektoch 

49 43 59 54 47 

Počet študentov doktorandského 
štúdia vo VEGA projektoch 

20 18 11 12 6 
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Do riešenia VEGA projektov v členení podľa zodpovedného riešiteľa projektu sa do 

riešenia v roku 2015 zapojili Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (3), 

Katedra občianskeho a obchodného práva (3), Katedra trestného práva a kriminológie (2), 

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva (1), Katedra dejín 

práva (1), Katedra rímskeho a cirkevného práva (1) a Ústav práva duševného vlastníctva 

a informačných technológií (1). 

 V roku 2015 bolo ukončené riešenie šiestich VEGA projektov a šesť projektov 

pokračuje v riešení aj v nasledujúcich rokoch.  

V rámci výzvy zverejnenej MŠVVaŠ SR na predkladanie návrhov na riešenie VEGA 

projektov so začiatkom riešenia v roku 2016 bolo predložených osemnásť nových návrhov. 

Predsedníctvo VEGA zatiaľ zverejnilo iba zoznam projektov podľa počtu získaných bodov.  

 

 

3.4. PROJEKTY  KEGA   

 

 V roku 2015 vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty pokračovali v riešení KEGA 

projektu, ktorého hlavým riešiteľom bola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

1.  

Názov projektu: Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) 

študijných odboroch 

Číslo projektu: 008UCM-4/2013 

Zodpovedná riešiteľka projektu za PF TU v Trnave: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015 

Ďalší spoluriešiteľ projektu na PF TU v Trnave : JUDr. Patrik Príbelský, PhD.  
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Počet KEGA projektov riešených v  rokoch 2011 – 2015  znázorňuje nasledujúci graf:   

Počet KEGA projektov riešených v jednotlivých rokoch 
obdobia  2011 - 2015

2

1 1

2

1

2011 2012 2013 2014 2015

počet projektov

 

 

Počet vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty zapojených do riešenia KEGA 

projektov v rokoch 2011 – 2015 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

     2011 2012 2013 2014 2015 

Počet vedecko-pedagogických 
zamestnancov fakulty v KEGA  

15 4 4 6 2 

                  

   

Do riešenia uvádzaného KEGA projektu v roku 2015 bola zapojená Katedra 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra teórie práva a ústavného práva.  

V rámci výzvy MŠVVaŠ SR  na predkladanie nových návrhov na riešenie KEGA 

projekov so začiatkom riešenia v roku 2016 JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

predložil návrh projektu číslo 013TTU-4/2016 s názvom „Vytvorenie komplexného e-

learningového média pre slovenské súkromné právo s celoslovenskou bezplatnou 

využiteľnosťou“, ktorý však v rámci hodnotiaceho procesu nebol odsúhlasený na 

financovanie.  
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3.5. INŠTITUCIONÁLNE  PROJEKTY  FAKULTY 
 

 Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2015 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 

fakulty zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov fakulty. Celkovo bolo riešených 26 

inštitucionálnych projektov, pričom v roku 2015 začalo riešenie desiatich nových projektov.   

 

P.
č. 

Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Obdobie riešenia 

 
Projekty pokračujúce v riešení z  predchádzajúcich rokov 

 
1. Rímske súkromné právo. Dejiny 

a inštitúcie. 
IP č. 21/2008  

Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
Mgr. Matej Pekarík, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

10/2008 - 12/2016 

2. Všeobecná ekonomická teória 
IP č. 36/2008 

Ing. Lenka Klimentová  
 

10/2008 - 12/2016 
 

3. Správne právo hmotné – všeobecná časť 
IP č. 3/2009 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.  
 

01/2009 - 12/2015 
 
 
 

4. Special part of Criminology 
IP č. 11/2009 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

01/2009 - 06/2016 
 

5. Správne právo procesné – druhy 
rozhodnutí v správnom konaní 
IP č. 12//2009 

JUDr. Marián Ševčík, CSc. 
 

01/2009 - 08/2015 
 
 

6. Trestná zodpovednosť právnických osôb 
IP 08/2010 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
10/2010 - 12/2016 

7. Slovník rímskeho súkromného práva. 
Definície, latinské výrazy, právne 
pravidlá, pramene práva 
IP č. 16/2010 

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

10/2010 - 12/2016 
 
 

8. 

Prípadové štúdie zo správneho práva 
procesného 
IP č. 04/2012 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
JUDr. Marián Ševčík, CSc. 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Matúš Filo, PhD. 
JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD. 
JUDr. Pavol Zloch, CSc 

10/2012 - 12/2016 
 
 
 
 
 

9. Civil Religion 
IP č. 01/2013 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 
Th.D. 

02/2013 – 12/2016 

10. Dôstojnosť a integrita človeka 
v konotáciách etiky misie 
IP č. 02/2013 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 
Th.D. 

02/2013 – 12/2015 

11. Percepcia náboženstva a jeho význam 
v sekulárnom a postsekulárnom svete  
IP č. 04/2013 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 
Th.D. 

02/2013 – 12/2015 

12. Stavebné právo 
IP č. 07/2013 

JUDr. Marián Ševčík, CSc. 02/2013 - 08/2015 

13. Správne právo procesné – všeobecná časť 
IP č. 08/2013 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 03/2013 - 02/2015 

14. Prístupnosť webových stránok vo 
verejnej správe 
IP 10/2013 

Ing. Jana Koprlová, PhD. 10/2013 – 12/2016 
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15. Vedecká monografia zameraná na 
analýzu aktuálnych vnútorných 
spoločenských pomerov v Afganistane 
IP č. 1/2014 

Ing. Jana Koprlová, PhD. 01/2014 – 12/2016 

16. Vývojové zmeny slovenského dedičského 
práva v kontexte rekodifikácie OZ 
IP č. 2/2014 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, 
PhD. 

05/2014 – 12/2015 

                             
Projekty so začiatkom riešenia v roku 2015 

 
1. Právo cestovného ruchu 

IP 1/2015 
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
JUDr. RóbertDobrovodský,PhD.,LL.M. 
Mgr. Jozef Štefanko, PhD.,LL.M. 
doc. JUDr.Mgr. Andrea Olšovská,PhD. 

01/2015-12/2017 

2.  Vybrané osobitné prípady 
občianskoprávnej zodpovednosti za škodu 
založenú na objektívnom princípe 
IP 2/2015 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
 

1/2015-12/2016 

3. Repetitórium z obchodného práva 
IP 3/2015 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 05/2015-06/2016 

4. Príprava študijných materiálov „European 
Contract Law“ 
IP 4/2015 

Mgr. Jozef Štefanko,PhD., LL.M. 
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

7/2015-6/2018 

5. Role of Ortodoxy in the Russian society 
IP č. 5/2015 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, 
Th.D. 

07/2015-12/2015 

6. Metodológia vedeckej práce – právna 
propedeutika 
IP č. 6/2015 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. 

01/2015-12/2015 

7. Praktikum k dejinám štátu a práva – 
propedeutická príprava študentov práva 
k najstarším dejinám štátu a práva 
IP č. 7/2015 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, 
PhD. 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. 
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

01/2015-12/2015 

8.  Dejiny štátu a práva na území Slovenska 
I. (od najstarších čias do roku 1848) 
IP č. 8/2015 

Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, 
PhD. 

01/2015-12/2015 

9. Učebnica „Medzinárodné právo verejné – 
Prvá časť“ 
IP č. 9/2015 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
JUDr. Kristián Blaškovič, PhD. 

01/2015 – 06/2015  

10. Učebnica „Medzinárodné právo verejné – 
Druhá časť“ 
IP č. 10/2015 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
JUDr. Kristián Blaškovič, PhD. 

06/2015 – 12/2015 
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Počet inštitucionálnych projektov riešených v rokoch 2011 – 2015 znázorňuje 

nasledujúci graf:  

 

Počet inštitucionálnych projektov riešených v jednotlivých rokoch 
obdobia 2011 - 2015

56

41
40

24
26

2011 2012 2013 2014 2015

počet projektov

 
 

Zapojenosť vedecko-pedagogických zamestnancov do riešenia inštitucionálnych 

projektov znázorňuje nasledujúca tabuľka: 

 

     2011 2012 2013 2014 2015 

Počet vedecko-pedagogických 
zamestnancov – v IP fakulty 

45 46 42 19 26 

  

 

3.6. OSTATNÉ DOMÁCE PROJEKTY  

 

 V rámci výzvy Ministerstva vnútra SR  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. predložila návrh na riešenie projektu s názvom 

„Internet a trestné činy extrémizmu“, ktorý však v rámci hodnotiaceho procesu nebol 

odsúhlasený na financovanie. 
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FINANCOVANIE   PROJEKTOV 
 
1. PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV 
 

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

2015 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

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

Pridelená 
dotácia v € 

Transnacionálne práva v Európskej únii 
a posilnenie sociálnych práv 
v európskom integračnom procese 
projekt VEGA číslo 1/0023/12 

prof. JUDr. Helena Barancová, 
DrSc. 

01/2012 – 
12/2015 

10.570 

Občianskoprávny režim zodpovednosti 
za jadrové škody – perspektívy 
a možnosti jeho ďalšieho vývoja n 
a úrovni slovenského, medzinárodného 
a európskeho práva 
projekt VEGA číslo 1/0507/12 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
01/2012 – 
12/2015 

8.402 

Sociálna náuka Katolíckej cirkvi 
v pracovnom práve SR  
projekt VEGA číslo 1/2577/12 

JUDr. Viktor Križan, PhD. 
01/2012 – 
12/2015 

7.083 

Princípy administratívnoprávnej 
zodpovednosti - právna úprava a právna 
prax 
projekt VEGA číslo 1/0092/13 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, 
PhD. 

01/2013 – 
12/2016 

6.698 

Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, 
vzdelania, vedy a priemyslu v 
poznatkovo orientovanej spoločnosti 
projekt VEGA číslo 1/0783/13 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
01/2013 – 
12/2015 

11.069 

Revízia rozhodnutí v trestnom konaní 
projekt VEGA číslo 1/0043/14 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
01/2014 – 
12/2015 

6.470 

Harmonizácia trestného súdnictva nad 
mládežou v Európskej únii 
projekt VEGA číslo 1/0315/14 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, 
PhD. 

 

01/2014 – 
12/2015 

5.120 

Zákonník práce a jeho možné variácie 
projekt VEGA číslo 1/0423/14 

doc. JUDr. Mgr. Andrea 
Olšovská, PhD. 

01/2014 – 
12/2016 

3.306 

Princípy nadnárodného civilného 
procesu, ich perspektívy a možnosti 
inšpirácie slovenskej právnej úpravy de 
lege ferenda 
projekt VEGA číslo 1/0505/14 

JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
01/2014 – 
12/2016 

5.314 

Justiniánske Digestá a ich 
sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej 
komunite 
projekt VEGA číslo 1/0568/14 

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

01/2014 – 
12/2017 

9.351 

Porušenie zmluvných povinností 
a nesplnenie dlhu v súkromnom práve 
a ich následky – analýza a tvorba 
terminologicky a saystematicky 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
01/2015 – 
12/2018 

5.280 
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odôvodneného a jednotného systému 
nápravných prostriedkov pre zmluvné 
strany podnikateľov, nepodnikateľov aj 
spotrebiteľov 
projekt VEGA číslo 1/0094/15 

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

projekt VEGA číslo 1/0549/15 

JUDr. Ján Drgo, PhD. 
01/2015 – 
12/2018 

3.741 

Spolu dotácia pridelená na projekty VEGA  82.404 

Zvyšovanie právneho vedomia v rámci 
vzdelávania v iných (neprávnických) 
študijných odboroch 
projekt KEGA číslo 008UCM-4/2013 

doc. JUDr. Mgr. Andrea 
Olšovská, PhD. 

01/2013 – 
12/2015 

1.132 

Spolu dotácia pridelená na projekty KEGA  1.132 

Spolu dotácia pridelená z MŠVVaŠ SR 83.536 

Dôstojnosť človeka a základné ľudské 
práva a slobody v pracovnom práve 
projekt číslo APVV-0068-11 

   prof. JUDr. Helena Barancová,    
   DrSc. 

07/2012-
12/2015 

49.742 

Právne argumenty a právne princípy ako 
pramene práva 
projekt číslo APVV-0562-11 

   doc. JUDr. Radoslav Procházka,  
   PhD. 

07/2012 – 
12/2015 

36.142,50 

Verejná správa a ochrana základných 
práv a slobôd v právnej teórii a praxi 
projekt APVV-0024-12 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová,    
PhD. 

10/2013 – 
09/2017 

47.027,50 

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

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
10/2013 – 
09/2017 

45.285 

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

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
07/2015 – 
06/2019 

20.014 

Spolu dotácia pridelená z APVV 198.211 

Open Education Kickof Meeting 
Projekt číslo OR2015-20696 
Poskytovateľ dotácie: Foundation Open 
Society Institution 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
1/4/2015 – 
31/5/2015 

 
1.290,06 

Open Education in Slovakia: first steps 

Projekt číslo OR2015-22833 
Poskytovateľ dotácie: Foundation Open 
Society Institution 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
15/9/2015-
29/2/2016 

21.648,12  

Spolu dotácia pridelená  na riešenie projektov zo zahraničia  22.938,18 

 

Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2015 v € 
 

304.685,18 
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Vývoj celkovej  finančnej dotácie poskytnutej na riešenie vedeckovýskumných 

projektov v rokov 2011 - 2015 zo všetkých zdrojov znázorňuje nasledujúci graf:      

  

Celková dotácia pridelená na riešenie projektov 
v jednotlivých rokoch obdobia 2011 - 2015

136037

172705

195888

256480

304685

2011 2012 2013 2014 2015

suma dotácie v €

  

V roku 2015 bola fakulte pridelená najvyššia suma dotácie na riešenie projektov za 

celé sledované obdobie a v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 vzrástla  o 48.205 EUR.  

 

2. PODĽA  JEDNOTLIVÝCH  KATEDIER 

 

 Podiel katedier a ústavov fakulty na finančných prostriedkoch pridelených na riešenie 

projektov v roku 2015 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

Katedry a ústavy  VEGA KEGA APVV FOSI Spolu 
podiel  
v % 

Katedra pracovného 
práva a práva sociálneho 
zabezpečenia 

20.959 1.132 49.742  71.833 23,58 

Katedra trestného práva 
a kriminológie 11.590  45.285  56.875 18,67 

Katedra správneho 
práva, práva život. 6.698  47.027,50  53.725,50 17,63 
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3. PODĽA TYPU PROJEKTU  

a) VEGA projekty   

 Prehľad o finančnej dotácii pridelenej na riešenie VEGA projektov a priemernej 

dotácii pridelenej na riešenie jedného projektu v rokoch 2011 – 2015 zobrazuje nasledujúca  

tabuľka: 

 

b) KEGA projekty 

Prehľad o finančnej dotácii pridelenej na riešenie KEGA projektov a priemernej 

dotácii pridelenej na riešenie jedného projektu v rokoch 2011 – 2015 zobrazuje nasledujúca 

tabuľka: 

 

prostredia a finan. práva 

Katedra občianskeho 
práva a obchodného 
práva 

18.996  20.014  39.010 12,80 

Katedra teórie práva 
a ústavného práva   36.142,50  36.142,50 11,86 

Ústav práva duševného 
vlastníctva a IT 11.069   22.938,18 34.007,18 11,16 

Katedra rímskeho práva 
a cirkevného práva 9.351    9.351 3,07 

Katedra dejín práva 3.741    3.741 1,23 

 
FAKULTA spolu 
 

82.404 1.132 198.211 22.938,18 304.685,18 100 

         2011 2012 2013 2014 2015 
Celková finančná dotácia pridelená 
na riešenie VEGA projektov 

82.783 83.405 89.519 100.379 82.404 

Počet financovaných projektov 14 10 12 14 12 

Priemerná finančná dotácia pridelená 
na riešenie jedného VEGA projektu 

5.913 8.340 7.460 7.170 6.867 
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         2011 2012 2013 2014 2015 

Celková finančná dotácia pridelená 
na riešenie KEGA projektov 

13.784 10.497 8.259 8.808 1132 

Počet financovaných projektov 2 1 1 2 1 

Priemerná finančná dotácia pridelená 
na riešenie jedného KEGA projektu 

6.892 10.497 8.259 4.404 1.132 

 

 

c) APVV projekty 

Prehľad o finančnej dotácii pridelenej na riešenie APVV projektov a priemernej 

dotácii pridelenej na riešenie jedného projektu v rokoch 2011 – 2015 znázorňuje nasledujúca  

tabuľka: 

 

         2011 2012 2013 2014 2015 

Celková finančná dotácia pridelená 
na riešenie APVV projektov 

39.470 75.045 93.006 147.293 198.211 

Počet financovaných projektov 1 3 4 4 5 

Priemerná finančná dotácia pridelená 
na riešenie jedného APVV projektu 

39.470 25.015 23.252 36.823 39.642 

 

 

 Je nespochybniteľné, že projektová úspešnosť fakulty je nevyhnutnou podmienkou 

rozvoja vedy a výskumu na univerzite. Pozitívny rozvoj v oblasti vedeckej činnosti 

pedagogického osadenstva fakulty a výsledky, ktoré fakulta dosiahla v tejto oblasti nás 

neuspokojujú, ale povzbudzujú do ďalšej práce v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. 

Zámerom fakulty pre budúce obdobie je zintenzívniť vedeckú prácu katedier a ústavov 

fakulty a ich jednotlivých členov väčším zapájaním sa do riešenia vedeckých projektov, a to 

nielen ako členov riešiteľského kolektívu ale aj ako zodpovedných riešiteľov projektov. 
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4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 
 

V doterajšom vedeckom živote fakulty neuplynul ani jeden rok, aby sa na fakulte 

neuskutočnili vedecké konferencie na medzinárodnej a národnej úrovni, on-line 

medzinárodné vedecké konferencie, odborné semináre, workshopy, diskusie a odborné 

prednášky, pri ktorých fakulta a jej katedry a ústavy vystupovali ako organizátor alebo 

spoluorganizátor. 

V roku 2015 bolo zorganizovaných 36 vedeckých, odborných a iných podujatí, z toho 

osem medzinárodných vedeckých konferencií, tri vedecké konferencie na národnej úrovni, tri 

on-line medzinárodné vedecké konferencie, jeden odborný seminár, jedno medzinárodné 

kolokvium, tri diskusné fóra, 16 odborných prednášok a jedno spoločenské stretnutie 

akademickej obce pri príležitosti životného jubilea významného pedagóga a vedca fakulty 

prof. PhDr. Gustáva Dianišku, CSc. 

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2015 (9. - 15. 11. 

2015), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR fakulta 

organizovala šesť vedeckých a odborných podujatí. 

V roku 2015 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné domáce a zahraničné 

osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí.  

Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to boli  

napríklad doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., Ústavný súd ČR, Mgr. Linda Janků 

a Mgr. Beáta Szakácsová, Kancelária Verejného ochrancu práv ČR, prof. Rosemary Byrne, 

Trinity College Dublin, Írsko, Asst. Prof. Dr. Zeynep Şişli, Právnická fakulta v Izmire, 

Turecko, prof. Dr. Rudolf Welser, Viedenská univerzita, Rakúsko, prof. JUDr. Jan Hurdík, 

DrSc., Masarykova univerzita Brno, prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav štátu a práva AV ČR, 

prof. Dr. Attila Menyhárd, Ph.D., Univerzita L. Eötvösa v Budapešti, Maďarsko, prof. Dr. Sc. 

Tatjana Josipović, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko, Doz. Dr. Sebastian Mock, LL.M., 

Univerzita v Hamburgu, Nemecko, prof. Dr. Meliha Povlakić, Univerzita v Sarajeve, Bosna 

a Hercegovina, doc. Natalia Temnikova, Omská štátna univerzita, Rusko, prof. Fryderyk Zoll, 

Jagelonská univerzita Krakow, Poľsko, prof. Damjan Možina, Univerzita v Ľubľane, 

Slovinsko, PhDr. Miroslav Scheinost, Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu Praha, 

Mr. James Ndiga, Keňa, prof. Charles F. Szymanski, Vytautas Magnus Univerzita v Kaunase, 

Litva, Mgr. Zuzana Candigliota, Liga lidských práv v Brne a mnoho ďalších. 
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Z domácich hostí, ktorých sme privítali na fakulte počas roka na uvedených 

podujatiach to boli napríklad JUDr. Elena Berthotyová, PhD., Najvyšší súd SR, Mgr. Martina 

Sukovská, Centrum právnej pomoci, Mgr. Barbora Meššová a JUDr. Zuzana Števulová, Liga 

za ľudské práva, Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na 

Slovensku, Mgr. Marián Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva, Ing. Oľga Pietruchová, MA,  riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí MPSVaR SR, Monika Flašíková-Beňová, poslankyňa EP, Zuzana Wienk, 

riaditeľka Aliancie Fair Play, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., poslankyňa NR, JUDr. 

Metod Špaček a JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M.,  Medzinárodnoprávny výbor MZVaEZ 

SR, JUDr. Roman Konečný, námestník riaditeľa Národného bezpečnostného úradu SR, JUDr. 

Ľudmila Gajdošíková, CSc., Ústavný súd SR, Ing. Bernard Priecel, Migračný úrad MV SR, 

JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., Slovenská informačná služba, Ing. Milan Vargan, prezident 

Slovenskej komory daňových poradcov, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Generálna 

prokuratúra SR, JUDr. Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora EÚ, JUDr. Ján Šikuta, PhD., 

sudca Európskeho súdu pre ľudské práva,  JUDr. Anton Jaček, predseda Krajského súdu 

v Trnave, Mgr. Emire Khidayer, PhD., spisovateľka a diplomatka, JUDr. Tomáš Klinka, Úrad 

priemyselného vlastníctva SR a ďalší. 

 

Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty v jednotlivých mesiacoch roka 2015 
 

Medzinárodné vedecké konferencie: 

 
29. 4. 2015, Trnava 

„Právo na azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe“, medzinárodná vedecká konferencia, 
ktorú organizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 
fakulty v rámci riešenia projektu APVV-0024-12. Cieľom konferencie bolo analyzovať 
medzinárodnoprávne aspekty práva na azyl, posúdiť ústavnoprávne základy a východiská 
výstavby a činnosti verejnej správy v EÚ a na Slovensku z hľadiska presadzovania práva na 
azyl, analyzovať zákonnosť činnosti verejnej správy pri aplikácii práva na azyl a navrhnúť 
zmeny platnej zákonnej úpravy tak, aby sa predchádzalo ohrozovaniu a porušovaniu práva na 
azyl činnosťou verejnej správy. Významnými hosťami konferencie boli prof. Rosemary Byrne 
z Právnickej fakulty Trinity College v Dubline, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou vedeckej 
rady Európskej agentúry pre ľudské práva a JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca Európskeho súdu 
pre ľudské práva.  

 
21. 5. 2015, Trnava 

„Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej spoločnosti“, medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorá sa konala pri príležitosti 15. výročia podpísania Základnej zmluvy 
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Organizátorom konferencie bol Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody PF TU a Nadácia Konrada  Adenauera. Cieľom 
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konferencie bolo zhrnúť doterajšie domáce i zahraničné diskusie o uplatňovaní slobody 
svedomia v demokratickej spoločnosti, diskutovať o tom, čo je v tejto oblasti prípustné, čo 
nie, ako aj načrtnúť východiská pre budúcnosť. Na konferencii sa zišli predstavitelia 
viacerých krajín, zástupcovia cirkevného a akademického života z Francúzska, Talianska, 
Ruska,  Španielska, Maďarska, Vatikánu, USA, Cypru, Českej a Slovenskej republiky.  

 

5. 6. 2015, Trnava 
„Princípy konštitucionalizmu“, medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala 
Katedra teórie práva a ústavného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty. Konferencie sa 
zúčastnili významní domáci aj zahraničný hostia z právnických fakúlt SR a ČR, napríklad 
JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, JUDr. Tomáš Sobek, PhD. 
z Masarykovej Univerzity v Brne, doc. JUDr. Jan Kysela, PhD. z Univerzity Karlovej 
v Prahe. Konferencie sa zúčastnili aj významní odborníci z právnej praxe napríklad prof. 
JUDr. Jozef Čentéš, PhD. z Generálnej prokuratúry SR, JUDr. Lájosz Mészáros a JUDr. Ján 
Štiavnický, PhD. z Ústavného súdu SR, prof. Michal Bobek, generálny advokát Súdneho 
dvora EÚ a JUDr. Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora EÚ. Účastníci konferencie sa zaoberali 
aktuálnymi témami s ústavnoprávnym rozmerom.  

 

24. 6. 2015, Trnava 

„Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti“, medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia fakulty v rámci riešenia projektu APVV-0068-11 pod záštitou vedúcej katedry 
prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. Hlavným obsahovým zameraním vedeckej konferencie 
bola identifikácia prekážok pri realizácii a uskutočňovaní čo najplnšej podstaty sociálnych 
práv v systéme pracovného práva a v systémoch sociálneho zabezpečenia v spojení 
s ohrozením / porušením a nevyhnutnosťou nápravy smerujúcej k rešpektovaniu základného 
ľudského práva, akým je predovšetkým právo na ľudskú dôstojnosť. Konferencie sa zúčastnili 
významní odborníci z oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia ako napríklad 
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. z Ústavného súdu SR, doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, 
CSc. z Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, doc. JUDr. Kristína Koldinská, 
Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.  

 

17. – 18. 9. 2015, Smolenice 

Nadácia Štefana Lubyho a  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta usporiadali 
v dňoch 17. - 18. septembra 2015 v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach 
v poradí už XII. ročník významnej medzinárodnej konferencie Lubyho právnické dni na 
tému „Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve“. Na konferencii sa 
zúčastnilo viac ako 50 účastníkov, boli to významní zástupcovia slovenskej právnej vedy  ako 
aj mnohí významní hostia zo zahraničia, napríklad Em. o. Univ. Prof. DDr. h. c. Dr. Rudolf 
Welser z Univerzity vo Viedni, prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. z Masarykovej univerzity 
v Brne, prof. Dr. Karel Eliáš z Vysoké školy podnikání a práva v Prahe, prof. Dr. Attila 
Menyhárd, Ph.D. z Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, prof. Dr. Sc. Tatjana Josipović 
z Univerzity v chorvátskom Záhrebe,  Uni. Doz. Dr. Christian Alunaru z Univerzity 
v rumunskom Arade, priv. Doz. Dr. Sebastian Mock, LL.M. z Univerzity v Hamburgu, prof. 
Dr. Meliha Povlakić z Univerzity v Sarajeve, prof. Dr. hab. Fryderyk Zoll z Jagelovskej 
univerzity v Krakove, prof. Dr. Damjan Možina, univ. dipl. práv., LL.M. z Univerzity 
v Ľubľane v Slovinsku, JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. 
z Univerzity Palackého v Olomouci. Téma náhrady škody bola analyzovaná z odlišných uhlov 
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pohľadu v odlišných právnych odvetviach (napr. občianke právo, pracovné právo, právo 
rozhodcovského konania, obchodné právo) či v právnych systémoch iných štátov (Nemecko, 
Rumunsko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko). Zaujímavú 
diskusiu viedli panelisti s hosťami, ktorých bolo viac ako 40. Možno konštatovať, že 
konferencia bola úspešná, a to nielen z odborného, ale aj z organizačného hľadiska 
a zachovala si vysoký štandard. 

 

29. 9. 2015, Trnava 

„Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“, medzinárodná vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra trestného práva a kriminológie a Katedra 
propedeutiky právnických predmetov fakulty v rámci riešenia druhej etapy projektu APVV-
0179-12. V štyroch blokoch aktívnych vystúpení sa predstavili aj významní domáci 
a zahraniční hostia, napríklad PhDr. Miroslav Scheinost, riaditeľ Inštitútu pre kriminológiu 
a sociálnu prevenciu so sídlom v Prahe, JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., z Univerzity Palackého 
v Olomouci či doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. z Karlovej univerzity v Prahe. Zmyslom 
odborných diskusií o tomto pomerne mladom modeli trestnej justície v podmienkach 
kontinentálnej Európy bolo priniesť riešenia, ktoré nemalou mierou prispejú k tvorbe 
precíznejšej a efektívnejšej právnej úpravy, ktorá bude reflektovaná aj v praxi jednotlivých 
súdov. Z konferencie bol publikovaný recenzovaný zborník príspevkov pod názvom 
„Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“. 

 

30. 9. 2015, Trnava 

„Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo“, konferencia s medzinárodnou 
účasťou, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
v spolupráci s Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Konferencia sa 
konala v rámci riešenia projektu VEGA 1/2577/12 „Sociálna náuka Katolíckej cirkvi 
v pracovnom práve SR“. Cieľ konferencie bol poukázať na základ sociálnej náuky cirkvi, 
ktorým je dôstojnosť človeka s jeho právami a poukázať na jej vzťah a vplyv na pracovné 
právo. So svojimi príspevkami vystúpili napríklad doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 
z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD. 
z Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. ThLic. Damián 
Němec, dr. a ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D. z Cyrilometodějskej teologickej fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

10. 11. 2015, Trnava 

„Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže“, medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú v rámci riešenia projektu VEGA 1/0315/14 a Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2015 organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty. 
Ochrana mládeže je kľúčovou úlohou modernej spoločnosti, ktorá rezonuje v každej dobre. 
Konferencia vytvorila vhodný priestor na výmenu zahraničných skúseností s uplatňovaním 
samostatného zákona o súdnictve vo veciach mládeže, priestor na diskusiu o výsledkoch 
vyplývajúcich z empirických výskumov, zároveň vytvorila i možnosti medziodborovej 
spolupráce pri ochrane mládeže. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník 
príspevkov členov katedry a pozvaných hostí napríklad Dr. JUDr. Libora Klimeka, PhD. 
z Výskumného kriminologického centra pri PEVŠ Bratislava, doc. JUDr. Jaroslava Klátika, 
PhD. z Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, JUDr. Filipa Ščerbu, Ph.D. z Právnickej 
fakulty UP v Olomouci a ďalších.  
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On-line medzinárodné vedecké konferencie:  

 
15. 10. – 15. 11. 2015, Trnava 

„Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho 
priestoru“, medzinárodná vedecká on-line konferencia, ktorú organizovala Katedra 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA č. 
1/0023/12. Konferencia bola venovaná právne zložitej problematike vysielania zamestnancov 
v rámci krajín EÚ. Výstupom on-line konferencie bude recenzovaný zborník prihlásených 
príspevkov.  

 

9. 11. 2015, Trnava 

„Právno-historické trendy a výhľady I.“, on-line medzinárodná vedecká konferencia, ktorú 
v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 organizovala Katedra dejín práva fakulty. Výsledkom 
medzinárodnej vedeckej on-line konferencie bude recenzovaný zborník. Predstavenie 
aktuálnej vedeckej činnosti bude nosnou časťou pripravovaného zborníka a má potenciál 
informovať širšiu právno-historickú obec. Svojím zameraním zborník obsiahne oblasť 
národných aj svetových dejín štátu a práva, oblasť rímskeho práva, teórie práva a dejín 
právneho a politického myslenia. 

 

9. 11. 2015, Trnava 

„Verejná správa a priestupky“, on-line medzinárodná vedecká konferencia, ktorú v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0092/13 a Týždňa vedy a techniky 2015 organizovala Katedra 
správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty. Cieľom konferencie 
bol dať priestor vedeckej diskusii o právnej úprave princípov správneho trestania a ich 
presadzovanie v rámci regulácie zodpovednosti za priestupky v členských štátoch EÚ a Rady 
Európy a na základe analýzy medzinárodných dokumentov a ústavnoprávnej a zákonnej 
úpravy, ako aj na základe analýzy súdnej judikatúry vnútroštátnych a medzinárodných súdov 
sformulovať konkrétne hmotnoprávne a procesnoprávne návrhy na novelizáciu slovenskej 
právnej úpravy priestupkového práva. 

 

Domáce vedecké konferencie: 
 

16. 3. 2015, Trnava 

„Vedecká študentská konferencia“ študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 
Trnave. V poradí už ôsmy ročník konferencie. Konferencia poskytla študentom  príležitosť 
podeliť sa o svoje myšlienky a názory a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté 
vedomosti vo forme písomnej odbornej práce pred publikom a komisiou zloženou 
z pedagógov a študentov v troch sekciách (Sekcia ústavného práva a právnej histórie, Sekcia 
trestného práva a správneho práva a Sekcia občianskeho práva). Odborná komisia ocenila 
najlepšie písomné práce študentov, ktoré boli publikované v zborníku. Konferenciu 
organizovala študentská organizácia ELSA Trnava v spolupráci s fakultou. 

 

27. 3. 2015,  Trnava 

„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty“, tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa 
pravidelne konaná od roku 2005. Program konferencie bol rozdelený do troch sekcií, 
teoreticko-historickej  sekcie, súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo a verejnoprávnej 
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sekcie – trestné právo.  Na konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 48 doktorandov 
dennej a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými garantmi boli školitelia 
doktorandov. Z uvedenej konferencie bol publikovaný zborník príspevkov. Konferenciu 
pravidelne organizuje fakulta pod gesciou prof.  JUDr. Heleny Barancovej, DrSc., dekankou 
fakulty. Zámerom vedeckej konferencie je podporiť individuálny vedecký rast každého 
doktoranda a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského štúdia na fakulte a zároveň podporiť 
záujem Trnavskej univerzity v Trnave profilovať sa ako výskumná univerzita.  

 

31. 3. 2015, Bratislava 

„Duševné vlastníctvo na Slovensku a v EÚ a jeho perspektíva“, vedecká konferencia 
organizovaná Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty 
v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0783/13. Cieľom konferencie bolo poukázať na najnovší 
vývoj v oblasti práva duševného vlastníctva z perspektívy ľudských práv, ochranných 
známok, doménových mien a vymožiteľnosti práv priemyselného vlastníctva a tiež 
oboznámiť účastníkov s návrhom nového autorského zákona. Na konferencii vystúpili 
významní odborníci pre oblasť práva duševného vlastníctva prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., 
Právnická fakulta UP v Olomouci, Mgr. Martin Husovec, Inštitút Maxa Plancka pre duševné 
vlastníctvo a súťažné právo v Mníchove, JUDr. Tomáš Klinka, Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, Mgr. Radoslav Kutaš, Fórum kreatívneho priemyslu a ďalší. 

 

Odborné semináre, kolokvia: 

 
6. - 7. 2. 2015,  Demänovská dolina 

„Konvergencia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, 
odborný seminár organizovaný Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0256/12. Seminár upozornil na problémy, ktoré môžu nastať 
v aplikačnej praxi v oblasti zodpovednosti za jadrové škody, ako aj v oblasti 
zodpovednostných vzťahov v rámci civilného práva v širšom ponímaní. Na seminári sa aj 
napriek veľmi špecifickej a úzko odborne špecializovanej téme zúčastnili tri desiatky hostí. 
Medzi prednášajúcimi a diskutujúcimi bolo možné nájsť tak právnych teoretikov z iných 
právnických fakúlt, ako i zástupcov právnej praxe z radov poisťovateľov, advokátov 
a odborníkov na prevádzku a dekontaminácie jadrových zariadení, čo umožnilo obsiahlejšiu 
a názorovo bohatú diskusiu.  

 
11. 12. 2015, Trnava 
„Aktuálne otázky manželstva a rodiny v konfesnom a kánonickom práve“, vedecké 
kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré zorganizoval Ústav pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty. Téma inštitútu manželstva a rodiny je v ostatnom čase 
predmetom diskusií v súvislosti s úsiliami o rozširovanie katalógu ľudských práv a ich 
redefinovanie. Účastníci sa v rámci vedeckého kolokvia  venovali aspektom moderného 
spoločenského diskurzu a jeho vplyvu na právny rámec vzťahov štátu a cirkví a ďalšiu 
vybranú legislatívu ako aj problematikou najnovšieho vývinu v manželskom kánonickom 
práve a konkrétnym zmenám Kódexu kánonického práva a Kódexu kánonov východných 
cirkví.  
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Diskusné fóra, workshopy:  
 

26. – 27. 2. 2015, Trnava 

„Workshop pre azylových právnikov“, workshop organizovaný TU, Právnickou fakultou 
a Ligou za ľudské práva, o. z. s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv 
a slobôd LP/2014. Téma podujatia ako aj odborná diskusia boli zamerané na prezentáciu 
výsledkov štúdie o právnej pomoci v konaní o azyle v SR, hlavné zistenia a odporúčania 
projektu a prezentáciu navrhnutých pomôcok pre právnikov. Pozvanie prijali napríklad 
sudkyňa Najvyššieho súdu SR JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,  právnici z Kanceláře 
veřejného ochránce práv v Brne, asistent sudkyne Ústavního soudu ČR a odborný asistent 
Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., 
LL.M. ako aj ďalší právnici a advokáti venujúci sa azylovému právu. 

 

6. 3. 2015, Trnava 

„Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete“, okrúhly stôl 
spojený s diskusiou s poslancami Európskeho parlamentu a odborníkmi pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien. Podujatie organizovala Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva fakulty a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. 
Medzi hosťami, ktorí v diskusii vystúpili boli Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu na Slovensku, Monika Flašíková-Beňová a Ivan Štefanec, poslanci 
EP, Mgr. Monika Korkošová, riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, 
Ing. Oľga Pietruchová, MA, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pri 
MPSVaR SR, PhDr. Oľga Gyarfášová, Ph.D., Inštitút pre verejné otázky, Mgr. Jana Cviková, 
PhD., Aspekt, feministická vzdelávacia a publikačná organizácia a ďalší. 

 

10. 11. 2015, Trnava 

V rámci Týždňa vedy a techniky 2015 Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty 
zorganizovala odbornú diskusiu o stave a perspektívach slovenského súdnictva. Pozvaní 
hostia: JUDr. Anton Jaček, predseda Krajského súdu v Trnave, Zuzana Wienk, riaditeľka 
Aliancie Fair Play a doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., bývalá ministerka spravodlivosti. 
Diskusie sa zúčastnili študenti fakulty.  

 

Odborné prednášky: 
 

11. 3. 2015, Trnava 

„Medzinárodný trestný súd“, odborná prednáška spojená s diskusiou JUDr. Petra 
Klanducha, LL.M., PhD. zástupcu riaditeľa Medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Organizátori podujatia Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva fakulty a MZVaEZ SR.  

 
25. 3. 2015, Trnava 

„Štátne občianstvo a medzinárodné právo“, odborná prednáška spojená s diskusiou JUDr. 
Metoda Špačeka, riaditeľa Medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. Organizátori podujatia Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva fakulty a MZVaEZ SR.  
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23. 4. 2015, Trnava 

„Presadzovanie a obmedzovanie práva na prístup k informáciám v aplikačnej praxi na 
Slovensku. Štátne tajomstvo v modernej dobe.“, odborná prednáška JUDr. Romana 
Konečného, námestníka riaditeľa Národného bezpečnostného úradu SR. Prednášku 
organizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty.  

 
30. 4. 2015, Trnava 

„Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti zneužitia práva, daňových 
podvodov vs. konanie v dobrej viere“, odborná prednáška Ing. Milana Vargana, prezidenta 
Slovenskej komory daňových poradcov, ktorú organizovala Katedra správneho práva, práva 
životného prostredia a finančného práva fakulty.  

 

13. 5. 2015, Trnava 

„Comparison of the legal rules about severance pay and period of notice in cases of 
termination of employment in between European Countries and Turkey“, odborná 
prednáška Asst. Prof. Dr. Zeynep Şişli z Ekonomickej univerzity, Právnickej fakulty v Izmire, 
Turecko. 

 
21. 10. 2015, Trnava 

Katedra teórie práva a ústavného práva fakulty spoločne s ELSA Trnava zorganizovala 
odbornú prednášku Jamesa Ndiga z Kene na tému: „Intellectual Property in Technological 
Innovations: Perception from Tech Startups in Kenyan ICT Hubs“. 

 

21. 10. 2015, Trnava 

Na pôde fakulty sa konala odborná prednáška JUDr. Zuzany Števulovej, predsedníčky Ligy 
za ľudské práva na Slovensku, na tému „Utečenecká kríza – máme sa báť?“ V rámci 
prednášky sa o svoje skúsenosti podelil aj špeciálny hosť, Nalma Abdiová, azylantka zo 
Somálska, ktorá žije v Trnave. Prednáška bola určená študentom a pedagógom fakulty.  

 

29. 10. 2015, Trnava 

V rámci každoročného podujatia fakulty „Deň Právnickej fakulty“ ako súčasť celodenného 
programu pre študentov a zamestnancov  fakulty sa konali  dve odborné prednášky pozvaných 
hostí. Prednáška JUDr. Antona Jačeka, predsedu Krajského súdu v Trnave, na tému 
„Aktuálne otázky súdnictva na Slovensku“ a prednáška profesora Charlesa F. 
Szymanského, ktorý pôsobí na Právnickej fakulte v Kaunase (Litva) a zároveň na 
Michigenskej univerzite v USA. Téma prednášky „Alternative dispute resolution/ 
Mimosúdne riešenie sporov“. 

 
12. 11. 2015, Trnava 

Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty spoločne s ELSA Trnava zorganizovali 
v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 odbornú prednášku spojenú s diskusiou na tému 
„Povinné očkovanie: prečo ÁNO, prečo NIE“. Prednáška bola zameraná na problematiku  
právnej úpravy povinného očkovania na Slovenku. Pozvaní hostí Mgr. Natália Ľalíková, 
Fakulta práva PEVŠ, Mgr. Peter Tuhársky, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, 
JUDr. Karol Vojtko, právnik a Mgr. Zuzana Candigliota, Liga lidských práv Brno. Odborná 
debata sa zamerala prevažne na právne a etické hľadisko.  
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19. 11. 2015, Trnava 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty zorganizovala odbornú prednášku Mgr. 
Róberta Jakubáča, PhD. z Legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR na tému „Vecné bremená a zádržné právo“. 
 
19. 11. 2015, Trnava 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva zorganizovala 
odbornú prednášku plk. JUDr. Tomáša Rulíška, PhD., námestníka riaditeľa Slovenskej 
informačnej služby na tému „Spravodajská služba slúži dobrej správe štátu“. 
 
23. 11. 2015, Trnava 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty zorganizovala odbornú prednášku 
plk. Ľubomíra Kolenčíka, prvého veliteľa slovenského kontingentu v mierovej misii 
UNPROFOR na tému „Mierové misie OSN“.  
 
24. 11. 2015, Trnava 
Katedra propedeutiky právnických predmetov fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 
zorganizovala pre študentov cyklus odborných prednášok zameraný na témy: Metodológia 
výskumu ako príspevok k aplikačnej praxi Restoratívnej justície. Miesto obsahovej analýzy v 
metodológii výskumu. Páchateľ ekonomickej kriminality vo výskumných súvislostiach. 
Prednášajúcimi boli pedagógovia katedry. 
 
25. 11. 2015, Trnava 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v spolupráci s ELSA Trnava 
zorganizovala prednášku s diskusiou Mgr. Emíre Khidayer, PhD., prvej ženy slovenskej 
diplomacie pre oblasť Blízkeho východu na tému „Blízky východ a islámske právo“. 
Prednáška bola spojená s autogramiádou a predajom kníh prednášajúcej. 
 
1. a 8. 12. 2015, Trnava 
Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií fakulty zorganizoval cyklus 
odborných prednášok JUDr. Tomáša Klinku, riaditeľa odboru legislatívno-právneho 
a medzinárodných vzťahov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Témy prednášok 
„Patentové právo a právo úžitkových vzorov v kontexte aktuálneho vývoja 
medzinárodnoprávnej ochrany“ a Práva na označenie a vymožiteľnosť práv 
priemyselného vlastníctva vo svetle práva EÚ“.  Prednášky boli určené pre študentov 
a pedagógov fakulty.  

 

Iné: 
 

24. 2. 2015, Trnava 

„Psychológ medzi právnikmi: pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi“ - Katedra 
propedeutiky právnických predmetov spoločne s Katedrou trestného práva a kriminológie 
fakulty organizovala spoločenské stretnutie členov akademickej obce spojené s prezentáciou 
publikácie „Psychológ medzi právnikmi“. TU v Trnave, Právnická fakulta si tak uctila svojho 
dlhoročného pedagóga prof. PhDr. Gustáva Dianišku, CSc. pri príležitosti jeho životného 
jubilea, ktorý patrí k významným a uznávaným osobnostiam pôsobiacim na akademickej pôde 
v oblasti kriminológie, sociálnej a forenznej psychológie. 
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Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2015 

v porovnaní s rokom 2014 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

 

 

5. AKTÍVNA ÚČASŤ NA VEDECKÝCH PODUJATIACH 
 

Výsledkom aktívnej vedeckovýskumnej činnosť profesorov, docentov, odborných 

asistentov a ďalších vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakulte v pracovnom pomere 

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

výskumu a bádania na vedeckých a odborných podujatiach doma ako aj v zahraničí. 

Vysokoškolskí učitelia sú v početnej miere pozývaní  so svojimi príspevkami na vedecké a 

odborné podujatia, prípadne sa prezentujú aj ako prednášajúci na vyžiadaných odborných 

prednáškach, ako lektori a diskutujúci na rôznych seminároch, školách práva a diskusných 

fórach. Svojou aktívnou účasťou aj takýmto spôsobom prispievajú k celkovému rozvoju vedy 

v oblasti práva a k prezentácii fakulty. 

V roku 2015 sa vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme štúdia aktívne 

zúčastnili celkom 66 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 39 

domácich podujatiach a 27 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 148. Všetky 

príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych 

monografiách alebo vo vedeckých časopisoch. 

Pre porovnanie v roku 2014 sa vysokoškolskí učitelia a doktorandi v dennej forme 

štúdia zúčastnili celkom 63 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými a vyžiadanými 

referátmi, z toho na 34 domácich podujatiach a 29 zahraničných; celkovo bolo prihlásených 

191 referátov.  

 

 

 

 

 

Rok 
Medzinárodné 
vedecké 
konferencie  

Domáce 
vedecké 
konferencie    

Odborné 
semináre 

Diskusné 
fóra, 
workshopy  

Odborné 
prednášky 

 

Iné 

 

Spolu 

 

2014 10 2 1 3 10 4 30 

2015 11 3 2 3 16 1 36 
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Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 

a odborných podujatiach v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014: 

 

Rok Celkový počet 
organizovaných 
podujatí 

Podujatia 
organizované v 
zahraničí 

Podujatia 
organizované v 
SR 

Počet 
prihlásených 
príspevkov 

2014 63 29 34 191 

2015 66 27 39 148 

 

Celkový počet publikovaných výstupov vo vedeckých zborníkoch a monografiách 

z domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov v roku 2015 

bol 152 výstupov.  

117

211

124 118

165 152

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spolu vedecké a odborné práce publikované vo vedeckých  
recenzovaných a nerecenzovaných zborníkoch; publikované 

pozvané referáty a príspevky z konferencií (domáce a zahraničné):  

 
 

Rozdiel medzi prihlásenými príspevkami na konferenciách a publikovanými 

príspevkami v zborníkoch súvisí s tým, že niektoré zborníky boli publikované na prelome 

rokov a boli zarhnuté do publikačnej činnosti iného kalendárneho roka. Pokles publikovaných 

príspevkov z konferencií uverejnených v zborníkoch súvisí aj s trendom publikovať 

kolektívne monografie. Taktiež  v mnohých prípadoch organizátori konferenice nepublikujú 

zborník z konferencie, ale umožňujú aktívnym učastníkom publikovať príspevky vo 

vedeckých časopisoch. 
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Výber aktívnej účasti pedagógov na svetových kongresoch a medzinárodných 

konferenciách v zahraničí:  

 

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

PhD., LL.M.  sa aktívne zúčastnil v Tbilisi v Gruzínsku  v dňoch 5. – 6. 11. 2015 spoločnej 

medzinárodnej konferencie na tému: Eigentum und Rechtssicherheit: Wandel des 

Eigentumsbegriffs. Uvedenú konferenciu organizovala Štátna univerzita v Tbilisi a Max 

Planck Inštitút pre porovnávacie a medzinárodné právo súkromné v Hamburgu.  

 Člen hore uvedenej katedry Mgr. Peter Mészáros, PhD. sa dňa 2. – 3. 10. 2015 aktívne 

zúčastnil v Ivano-Frankivsk na Ukrajine medzinárodnej konferencie na tému  „Corporate 

Law of Ukraine and other European Countries: ways to harmonize.“, ktorú organizovala 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (PNU) v Ivano-Frankivsk a Akadémia vied 

Ukrajiny.  

Členovia Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 

fakulty prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. a JUDr. Michal Maslen, PhD. sa aktívne 

zúčastnili v Burgase v Bulharsku v dňoch 12. – 13. 6. 2015 medzinárodnej konferencie 

„Human rights in Criminal Procedure. Practice of European Court of Human Rights.“ 

Organizátorom bola Burgas Free Unviersity, Faculty of Law and Centre for Legal Studies.  

V dňoch 5. – 8. 9. 2015 sa obaja v poľskej Podgorelici zúčastnili XVI. ročníka 

poľsko–česko-slovenskej medzinárodnej konferencie na tému „Rozwój prawa i polityki 

ochrony środowiska“, organizátorom ktorej bola Univerzita v Štetíne.  

V dňoch 8. – 9. 5. 2015 sa členovia uvedenej katedry JUDr. Michal Maslen, PhD. 

a JUDr. Ľubica Masárová, PhD. aktívne zúčastnili  vo Vukovare v Chorvátsku 5. ročníka 

medzinárodnej konferencie na tému „Human Potentials in Public Administration as the Key 

Element of Development“, ktorú organizovalo Veleučilište Levoslava Ružičku vo Vukovare. 

JUDr. Michal Maslen, PhD. sa dňa 19. 11. 2015 aktívne zúčastnil v rámci riešenia 

medzinárodného projektu V4 v poľskom Lubline medzinárodnej konferencie „Central and 

Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration“, ktorú 

organizovala Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline.  

Členovia Katedry dejín práva doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a JUDr. Mgr. 

Štefan Siskovič, PhD. sa v dňoch 19. – 20. 11. 2015 aktívne zúčastnili v poľskom Zabrze 

medzinárodnej vedeckej konferencie „Systemy reprezentacji i parlametaryzm w Europie 

Średkowej w rozwoju historycznym“, organizátorom ktorej bola Poľská akadémia vied. 
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Člen Katedry teórie práva a ústavného práva fakulty JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, 

PhD., LL.M. sa aktívne zúčastnil v Bukurešti v Rumunsku 5. medzinárodnej konferencie 

„Perspectives of Business Law in the Third Millennium“, ktorej organizátorom bola 

Bukureštská univerzita ekonomických štúdií a spoločnosť súdnych a správnych vied 

v Bukurešti. 

 Riaditeľka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody ThLic. Mgr. Michaela 

Moravčíková, Th.D. sa aktívne zúčastnila v Jalte na Ukrajine v dňoch 12. – 16. 5. 2015 28. 

ročníka medzinárodnej konferencie „Charakskij forum“, ktorú organizovala Krymská 

federálna univerzita V. I. Vernadskogo. Zároveň pôsobila ako členka medzinárodného 

vedeckého výboru konferencie.  

 V dňoch 22. – 23. 10. 2015 sa ThLic. M.  Moravčíková  v plenárnom zasadnutí 

aktívne zúčastnila v ruskej Ufe  VIII. International Research and Practice Conference na 

tému: „Islamic ethos and values in the education space of the XXI century“, organizátorom 

ktorej bola M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University (M.Akmullah BSPU) and 

Russian Islamic University of Russia´s Central Spiritual Governance for Muslims (RIU 

CDUM RF). 

 V dňoch 12. – 15. 11. 2015 sa ThLic. M.  Moravčíková  aktívne zúčastnila 

v Španielsku v Alcalá de Henares XXVII Annual Meeting of the European Consortium 

for Church and State Research, ktorej organizátorom bolo European Consortium for 

Church and State Research. Na uvedenej konferencii predniesla národnú správu za Slovensko.  

 Člen Katedry trestného práva a kriminológie doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a členka 

Katedry propedeutiky právnických predmetov JUDr. Lucia Šimunová, PhD. sa aktívne 

zúčastnili v dňoch 2. – 5. 9. 2015 v portugalskom Porte medzinárodnej konferencie 

EUROCRIM 2015 – 15th Annual Conference of the ESC (European Society of Criminology), 

ktorej organizátorom bola ESC a Právnická fakulta Univerzity v Porte. 

 Doc. Strémy sa  v dňoch 25. – 26. 5. 2015 aktívne zúčastnil v Prahe 

medzinárodného kolokvia The 16th Cross-border Crime Colloquium, ktorého 

organizátorom bol Institut pro kriminologii a sociální prevenci – IKSP Praha. 

 Odborný asistent Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií 

fakulty JUDr. Anton Škreko, PhD. sa v dňoch 16. - 18. 6. 2015 aktívne zúčastnil v Budapešti 

v Maďarsku medzinárodnej vedeckej konferencie „Das Recht gegen den unlauteren 

Wettbewerb in den neuen Mitgliedstaaten: Impulse für Europa?“, ktorej organizátorom bol 

Inštitút Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné a daňové právo v Mníchove.  
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Väčšina pedagógov a doktorandov fakulty sa každoročne aktívne zúčastňuje   

pravidelne organizovaných zahraničných medzinárodných konferencií v Olomouci pod 

názvom „Olomoucké právnické dny“, ktoré organizuje Právnická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci a konferencie „Dny práva“, ktorú organizuje Právnická fakulta 

Masarykovej univerzity v Brne.  

 

6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE  
 

Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych 

partnerstiev, no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných 

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

vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce 

s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Fakulta vychádza pedagógom a študentom v ústrety 

najmä odbornou a finančnou podporou pri zabezpečovaní ich účastí na medzinárodných 

vedeckých podujatiach – konferenciách, odborných seminároch, krátkodobých alebo 

dlhodobých študijných a vedeckých pobytoch v zahraničí, vyzdvihovaním aktívnej účasti 

doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji medzinárodných 

vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so svojimi 

zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného 

programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným 

študentom zdokonaľovaním svojho študijného programu o čoraz väčší počtu študijných 

predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom. 

 

Členstvo v medzinárodných asociáciách 

              

 Fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 

Faculty Association (ELFA) a International Law School Association (ILSA) a od roku 2012  

členom Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni. 

 

Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny informácii o akademických 

aktivitách, výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny 

vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce, spolupráce na 
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výskumných projektoch a spoločného organizovania vedeckých konferencií a odborných 

seminárov.  

 

Fakulta  uzavrela tieto dohody o medzinárodnej spolupráci: 
 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika 

Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poland 

University of Applied Sciences Vukovar, Croatia  

Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation 

Creative Commons Corporation, San Francisco, CA, USA 

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia 

Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria 

The University of Gerogia, Tbilisi, Georgia 

University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania  

Institut pro kriminológii a sociální prevenci Praha, Česká republika 

Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 
Ukraine 

Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Republic of Belarus    

 

Fakulta uzavrela tieto zmluvy o medzinárodnej spolupráci: 
 

University of Zagreb, Croatia 

University of Rzeszów, Poland 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká repubulika 

 

Študijné a prednáškové zahraničné pobyty: 

 
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2015 nasledujúce študijné pobyty: 

 

- JUDr. Andrea Gregušová od 2. - 14. 3. 2015 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej 

v Prahe, ČR, 

- JUDr. Štefan Zeman od 2. - 8. 3. 2015 na na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej 

v Prahe, ČR, 

- Mgr. Kristína Jurišová od 28. 6. - 12. 7.2015 na Inštitúte pre kriminológiu a sociálnu 

prevenciu v Prahe, ČR. 
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Z pedagogického osadenstva fakulty v roku 2015 absolvovala prof. JUDr. Helena 

Barancová, DrSc. študijný pobyt na Univerzite v Salzburgu, Rakúsko; doc. JUDr. Mgr. 

Andrea Olšovská, PhD. študijný a prednáškový pobyt na Právnickej fakulte Unvierzity 

Karlovej v Prahe, ČR; JUDr. Viktor Križan, PhD. študijný pobyt na University College of 

London v Londýne, Veľká Británia; JUDr. Michal Maslen, PhD. študijný a prednáškový 

pobyt na Univerzite Vitautas Magnus v Kaunase, Litovská republika a Univerzite v Bergene, 

Nórsko; JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. študijný pobyt na Právnickej fakulte 

Univerzity v Bukurešti, Rumunsko a Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii, 

Taliansko; JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  študijný pobyt na Právnickej fakulte 

Masarykovej univerzity v Brne a Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni, ČR; 

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

Nemecko; JUDr. Eva Szabová, PhD. študijný pobyt na Max-Planck Inštitúte vo Freiburgu, 

Nemecko;  JUDr. Marianna Novotná, PhD. študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity 

Palackého v Olomouci, ČR a na Univerzite v Osnabrucku, SRN; doc. JUDr. Jurčová, PhD. 

študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ČR a na Univerzite 

v Osnabrücku, Nemecko; JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. študijný pobyt na 

Univerzite v Bruseli, Belgicko; doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. na Univerzite v Berlíne, 

Nemecko; JUDr. Ján Drgo, PhD. študijný pobyt na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity 

v Brne, ČR a doc. JUDr.Vojtech Vladár, PhD. študijný pobyt na Univerzite Karlovej v Prahe, 

ČR.  

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

Michal Maslen, PhD., JUDr. Peter Varga, PhD. a JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.  

v období od 21.- 30. 8. 2015 absolvovali zahraničný prednáškový pobyt na Univerzite 

v Omsku, Ruská federácia. 

 

ERASMUS+ 

 

Medzinárodná kooperácia fakulty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v rámci 

programu ERASMUS+ poskytuje možnosť študentom študovať v zahraničí a tiež študentom 

zo zahraničia študovať na fakulte. 

Od začiatku kalendárneho roka 2015 do jeho skončenia študovalo v zahraničí celkom 

40 našich študentov, z toho 14 sa vrátilo z mobilít najneskôr do skončenia marca v rámci 

ukončenia zimného semestra akademického roka 2014/2015, šesť z nich študovalo výlučne 
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počas letného semestra akademického roka 2014/15, 20 študovalo počas zimného semestra 

akademického roka 2015/2016. 

Na fakulte študovali celkom šiesti zahraniční študenti: počas letného semestra 

akademického roka 2014/2015 jeden študent z Poľska a jeden študent z Talianska, počas 

zimného semestra akademického roka 2015/2016 štyri študentky z Talianska a Francúzska. 

Počas roka 2015 sa konali výberové konania pre zamestnancov aj študentov fakulty. 

Možnosťou zahraničnej mobility pre študentov aj zamestnancov sú stáže, v rámci ktorých 

môžu za účelom aktívnej participácie na vzdelávacom procese navštíviť rôzne zahraničné 

vzdelávacie inštitúcie nezhŕňajúce výlučne tie, s ktorými fakulta spolupracuje v rámci 

programu ERASMUS+, a to aj na kratšie, resp. dlhšie obdobie (2 – 12 mesiacov). 

 

Fakulta spolupracovala pri realizácii zahraničných mobilít (z dôvodu pribudnutia 

možnosti účasti na stáži nie je výpočet taxatívny) s nasledujúcimi univerzitami: 

 

Názov univerzity Počet 
študentov 

Mobilita 
zamestnancov - 
výučba - počet  

Mobilita 
zamestnancov  - 
školenie - počet 

Univerzita Palackého v Olomouci 2 2 1 

İzmir University of Economics 3 2 1 

Universidad de Santiago de Compostela 2 1 podľa dohody 

Universitat de les Illes Balears 3 podľa dohody podľa dohody 

University of Ljubljana 1 1 1 

University of Bucharest 2 2 / 

Uniwersytet Wrocławski 2 2 1 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 3 2 1 

Universitetet i Bergen  4 podľa dohody podľa dohody 

Vytautas Magnus University 4 podľa dohody podľa dohody 

Universitá degli Studi di Salerno 2 1 / 

Universität Osnabrück 2 1 / 

Aristotle University of Thessaloniki 3 1 1 

Pázmany Péter Catholic University 2 1 1 

Université de Strasbourg 2 1 / 

Université de Haute-Alsace 4 1 1 

Tilburg University  2 1 1 

University of Reims Champagne-Ardenne 3 1 / 

University of Zagreb 3 2 2 
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University of West Bohemia 2 2 2 

Universitaet Salzburg 4 1 1 

University of Malta 2 1 1 

Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas 
Romeris University) 

2 2 2 

University of South Bohemia in Ceske 
Budejovice 

/ 3 3 

University of Rijeka 2 2 podľa dohody 

 

 

ZAHRANIČNÍ HOSTIA  

 

Zahraniční profesori a hostia na fakulte v priebehu roka 2015: 
 

Prof. Charles F. Szymanski, Vytautas Magnus University in Kaunas, Litva 

prof. Michal Bobek, Generálny advokát Súdneho dvora EÚ za ČR; The College of Europe in 
Bruges, Belgicko 

prof. Dr. Zeynep Şişli, Faculty of Law, Izmir, Turecko 

prof. Rosemary Byrne, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Írsko 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR 

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Univerzita Karlova v Prahe, ČR 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR v Prahe, ČR 

prof. Dr. Attila Menyhárd, Ph.D., Univerzita L. Eötvösa v Budapešti, Maďarsko 

prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko 

prof. Dr. Meliha Povlakić, Univerzita v Sarajeve, Bosna a Hercegovina 

prof. dr. hab. Fryderyk Zoll, Jagelovská univerzita v Krakove, Poľsko 

prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav., LL.M., Univerzita v Ľubľane, Slovinsko 

Em. o. Univ.-Prof. DDr. h. c. Dr. Rudolf Welser, Univerzita vo Viedni, Rakúsko 

Doc. K.Ju. N. Natalia Temnikova, Omská štátna univerzita F. M. Dostojevského, Rusko 

Priv.-Doz. Dr. Sebastian Mock, LL.M., Univerzita v Hamburgu, Nemecko 

doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., Nejvyšší správní soud ČR 

doc. JUDr. Jan Kysela, PhD., Univerzita Karlova v Prahe, ČR 

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., Masarykova univerzita v Brne, ČR 

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

doc. JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D., Univerzita Karlova v Prahe, ČR 

doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D., Univerzita Karlova v Prahe, ČR 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

PhDr. Miroslav Scheinost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, ČR 

Mgr. Jiří Vlach, Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Prahe, ČR 
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PhDr. Gabriela Munková, CSc., Univerzita Karlova v Prahe, ČR 

JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

JUDr. Petr Bezouška, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

JUDr. Filip Melzer, PhD., LL.M., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

Mgr. Veronika Pochylá, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

JUDr. PaedDr. Jana Lindová, Západočeská univerzita v Plzni, ČR 

JUDr. Tomáš Sobek, PhD., Masarykova univerzita v Brne, ČR 

Mgr. Linda Janků, Kancelář Veřejného ochránce práv ČR 

Mgr. Beáta Szakácsová, Kancelář Veřejného ochránce práv ČR 

JUDr. David Kryska, Ph.D., Univerzita Karlova v Prahe, ČR 

Mgr. Bc. Alžbeta Kondelová, Masarykova univerzita v Brne, ČR 

Dr. Boleslaw Banaszkiewicz, Varšavská univerzita, Poľsko 

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR 

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

James Ndiga, Keňa 

Mgr. Janusz Wiśniewski, PhD., Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi, Poľsko 

 

 

7. EDIČNÝ PLÁN FAKULTY V ROKU 2015 
 

Fakulta  podporuje publikačnú činnosť každého vedecko-pedagogického zamestnanca 

fakulty a tým prispieva k rozvoju vedeckej práce. Aj pri stálom nedostatku finančných 

prostriedkov každoročne masívne investuje do podstatného rozšírenia knižného fondu. 

V nadväznosti na edičné zámery univerzity fakulta každoročne pripravuje edičný plán 

a snaží sa podporiť jednotlivca i kolektív autorov podpisom zmlúv o spolupráci 

s vydavateľskými subjektmi. V ostatnom čase fakulta podporuje vydávanie vedeckých 

knižných titulov v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.  

Autori publikujú vedecké monografie, vedecké a odborné práce, vysokoškolské 

učebnice, recenzované zborníky z konferencií v mnohých domácich a zahraničných 

vydavateľstvách.  

Fakulta od roku 2003 pripravuje edičný plán tak, aby podporila aj rozvoj 

univerzitného vydavateľstva TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS (TYPI), ktoré sa 

orientuje najmä na vydávanie vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc.  

Každoročne fakulta pripravuje Edičný plán fakulty príslušného kalendárneho roku. 

Edičné zámery nerealizované v príslušnom kalendárnom roku sa presúvajú do edičného plánu 

na nasledovný kalendárny rok.  
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Edičný zámer a jeho realizáciu v roku 2015  dokumentuje nasledovný prehľad: 

 
Autor/autori Názov publikácie Vydavateľ 
Adamová, Z. a ďalší   Kybernetické právo 

Presun do edičného plánu 2016. 
 

Adamová, Z. – Škreko, A. 
a ďalší  

Právo duševného vlastníctva v digitálnej dobe 
Publikované. 

VEDA 

Adamová, Z. a ďalší  Nové technológie, internet a duševné 
vlastníctvo (zborník) 
Publikované. 

VEDA 

Adamová, Z. – Krošlák, 
D.  

Autorské a mediálne právo 
Publikovanie zastavené. 

 

Baláž, P. - Vráblová, M. -
Jalč, A.   

Základy trestného práva  
Publikovanie zastavené. 

Eurounion 

Barancová, H.   Pracovné právo Európskej únie 
Presun do edičného plánu 2016. 

Leges 

Barancová, H.   
 

Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie 
Publikované. 

C. H. Beck 

Barancová, H.   Práva zamestnancov v EÚ. 
Publikované. 

Leges 

Blaho, P.  Slovník rímskeho práva  
Presun do edičného plánu 2016. 

TYPI 

Blaho, P.  a kol.   Dejiny a inštitúcie rímskeho práva 
Presun do edičného plánu 2016. 

 

Blaho, P. – Mach, P. – 
Pekarik, M  

Digesta Iustiniani Augusti. Bibliographia 
selecta  
Presun do edičného plánu 2016. 

Peter Lang 

Blaho, P. a ďalší  Orbis Iuris Romani, Journal of Ancient Law 
Studies. Ročník 14, 2016 
Presun do edičného plánu 2016. 

VEDA 

Blaho, P.  Držba v dejiných práva 
Publikované. 

TYPI 

Deset, M.  Rozhodnutia v trestnom konaní podľa zásady 
zistenia skutkového stavu bez dôvodných 
pochybností 
Publikovanie zastavené. 

Leges 

Dianiška, G. – Šimunová, 
L.   

Praktické úlohy z Forenznej psychológie 
Presun do edičného plánu 2016. 

A. Čeněk 

Dianiška, G.  Sociálna psychológia a právnik. 2. doplnené 
a rozšírené vydanie 
Publikovanie zastavené. 

TYPI 

Fábry, A. a ďalší 
(doplnené 6. 7. 2015) 

Penológia 
Publikovanie zastavené. 

TYPI 

Frťálová, A. a ďalší Pracovný čas a dovolenka (ed.) 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Jalč, A. – Vráblová, M. – 
Strémy, T. – Deset, M. – 
Szabová, E.   

Praktikum z Trestného práva procesného 
Publikované. 

A. Čeněk 

Just Hrnčárová, N.  Konanie o medzinárodnej ochrane 
Publikované. 

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 
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Just Hrnčárová, N.  Azylové právo, zborník z konferencie 
Publikované. 

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Koprlová, J – Koprla, M. 
 

Website Accessibility in Public Administration 
in the Slovak Republic 
Publikovanie zastavené.  

Univerzita 
Olomouc / PF 

TU Trnava 
Košičiarová, S.  Správne právo procesné, všeobecná časť 

Publikované.  
Heuréka 

Košičiarová, S. a ďalší  Prípadvé štúdie zo správneho práva 
procesného 
Presun do edičného plánu 2016. 

IURA 
EDITION 

Košičiarova, S. a ďalší   Správne právo hmotné – všeobecná časť 
(učebnica) 
Publikované. 

A.Čeněk 

Košičiarová, S. a ďalší   Verejná správa, základné práva a slobody 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Košičiarová, S. – 
Dobrovodský, R.  

Verejná správa a právo na informácie 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Košičiarová, S. a ďalší   Právo na spravodlivý proces a správne 
trestanie, zborník 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Košičiarová, S.  Komentár k zákonu o priestupkoch 
Presun do edičného plánu 2016. 

Heuréka 

Košičiarová, S.  Verejná správa a priestupky, zborník 
z konferencie 
Presun do edičného plánu 2016. 

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Kováč, P. a ďalší  Súdne lekárstvo pre právnikov. 
2. doplnené a prepracované vydanie 
Publikovanie zastavené.  

IURA 

Križan, V. a ďalší Pracovné právo EÚ. Dokumenty. (ed) 
Publikované. 

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Križan, V. a ďalší Pracovné právo Rady Európy. Dokumenty. 
(ed) 
Publikované 

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Križan, V.  a ďalší Medzinárodné pracovné právo. Dokumenty. 
(ed) 
Publikované. 

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Lacko, M.  Teória sociálnopoisťovacích právnych vzťahov  
Publikované. 

Leges 

Masárová, Ľ.   Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd v daňovej 
oblasti 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Mašľanyová, D. – 
Szabová, E. – Strémy, T. – 
Vráblová, M. – Klátik, J. 

Trestné právo hmotné 
Presun do edičného plánu 2016. 

A. Čeněk 

Maxina, Ľ. a ďalší Bankové zmluvy 
Publikovanie zastavené.  

 

Mosný, P. – Laclavíková, 
M. – Siskovič, Š.  

Metodológia vedeckej práce  
Publikované.  

TYPI 
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Novotná, M. a ďalší Strengthening of Nuclear Liability Regime on. 
National, International and European Level. A 
Tool to Enhance Nuclear New Build. 
Publikované.  

TYPI 

Novotná, M. – Handrlica, 
J. (eds.) 

Konvergencia a divergencia zodpovednostných 
vzťahov jadrového a civilného práva (zborník) 
Publikované.  

Leges 

Olšovská, A.  Skončenie pracovného pomeru 
Publikované.  
 

Wolter 
Kluwer 
Praha 

Príbelský, P.  Ústavné právo porovnávacie 
Presun do edičného plánu 2016. 

A.Čeněk 

Príbelský, P.   Princípy a hodnoty v ústavách 
Presun do edičného plánu 2016. 

A.Čeněk 

Strémy, T.   Trestná zodpovednosť právnických osôb 
Publikovanie zastavené.  

IURA 
Edition 

Strémy, T.- Mašľanyová, 
D. - Vráblová, M. - Klátik, 
J.  

Prípadové štúdie z Trestného práva hmotného 
Publikované.  

A.Čeněk 

Strémy, T. – Kurilovská, 
L. – Vráblová, M.  
 

Restoratívna justícia 
Publikované.  

Leges 

Strémy, T. – Gregušová, 
A. – Jurišová, K.   

Alternatívne tresty 
Presun do edičného plánu 2016. 

C.H.Beck 

Strémy, T. – Vráblová, M. Special Part of Criminology 
Presun do edičného plánu 2016. 

A. Čeněk 

Szabová, E.  Európske a vnútroštátne aspekty odvolania 
v trestnom konaní 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Ševčík, M.  Správne súdnictvo 
Publikovanie zastavené.  

Eurounion 

Ševčík, M.  Stavebné právo 
Publikovanie zastavené. 

Eurounion 

Ševčík, M. a ďalší   Správne právo procesné – 3. doplnené 
a rozšírené vydanie. 
Publikovanie zastavené. 

Eurounion 

Šimovček, I. – Jalč, A. – 
Szabová, E.  

Revízia rozhodnutí v trestnom konaní 
Publikované.  

Spolok 
Slovákov 
v Poľsku 

Šimunová, L. Páchateľ ekonomickej kriminality  
Presun do edičného plánu 2016. 

A. Čeněk 

Škrinár, A. – Nevolná, Z. Obchodné právo.  
Presun do edičného plánu 2016. 

A. Čeněk 

Šmid, M. a ďalší   Medzinárodné právo verejné 
Publikované.  

A. Čeněk 

Vladár, V.   Dejiny cirkevného práva 
Presun do edičného plánu 2016. 

A. Čeněk 

Vráblová, M.  Harmonizácia trestného súdnictva nad 
mládežou 
Publikované.  

 

Vyšný, P.   Historicko-právne súvislosti dobytia Nového 
sveta Španielmi  
Publikované.  

TYPI 
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Vyšný, P. – Drgo, J.  Pramene k svetovým dejinám štátu a práva  
Publikovanie zastavené.  

TYPI 

Zámožík, J. – Uhliarová, 
M. a kol.  

Prípadové štúdie z civliného procesu 
Publikovanie zastavené. 

 

Autori Forum Iuris Europaeum (FIE) -  vedecký 
časopis. 
V roku 2015 publikované dve čísla. 

TYPI 

 

 
8. PERIODIKÁ PUBLIKOVANÉ FAKULTOU 

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA (SEI) 

Fakulta v roku 2013 založila medzinárodný internetový vedecký časopis SOCIETAS 

ET IURISPRUDENTIA (SEI).  Časopis sa tematicky zameriava na spoločensky významné 

prierezové súvislosti otázok verejného a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj 

medzinárodnej úrovni, prelínajúcimi sa s ťažiskovými oblasťami spoločensko-vedných 

disciplín.  

Časopis má charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza v on-line 

elektronickej podobe pravidelne štyrikrát ročne na oficiálnej webovej stránke časopisu 

http://sei.iuridica.truni.sk. Publikovanie textov príspevkov sa uskutočňuje v dvojjazyčnej 

slovensko-anglickej štandardizovanej hlavičkovej šablóne časopisu, a to súčasne v podobe 

kompletných verzií jednotlivých čísiel, ako i samostatných autorských separátov 

uverejnených v zodpovedajúcich rubrikách na webovej stránke časopisu. V roku 2013 vyšlo 

prvé číslo prvého ročníka časopisu. V rokoch 2014 a 2015 publikovanie časopisu úspešne 

pokračovalo, v roku 2015 vyšli štyri čísla tretieho ročníka. 

Časopis ponúka podnetnú a inšpiratívnu platformu pre komunikáciu na úrovni 

odbornej aj občianskej verejnosti, a rovnako aj pre vedecké a celospoločensky prínosné 

riešenia aktuálnych právnych otázok problematiky dejín práva, teórie práva, rímskeho práva, 

cirkevného práva, ústavného práva; ľudských práv a základných slobôd, medzinárodného 

práva, európskeho práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, práva 

sociálneho zabezpečenia, správneho práva, práva životného prostredia; finančného práva, 

práva duševného vlastníctva, trestného práva a kriminológie, v kontexte ich najširších 

interdisciplinárnych interferencií na úrovni spoločensko-vedných oblastí, ku ktorým patria 

najmä medzinárodné vzťahy, verejná politika, verejná správa, psychológia, sociológia, 

demografia, manažment a marketing, medzinárodné ekonomické vzťahy, ako aj svetová 

ekonomika, nadnárodné ekonomiky a národné ekonomiky. 
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Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky, 

ktoré sú vlastným dielom autorov, ktorí ich na uverejnenie v časopise predkladajú. Autori 

príspevkov vedecky či pedagogicky pôsobia v zodpovedajúcich oblastiach zamerania 

časopisu a majú ukončené zodpovedajúce akademické vzdelanie na úrovni minimálne 

druhého stupňa vysokoškolského štúdia. 

Medzinárodná redakčná rada je odborným garantom časopisu. Tvoria ju vedecké 

osobnosti a garanti vedných odborov fakulty  a fakúlt zo zahraničia.   

Posudzovanie zaradenia príspevkov na publikáciu v časopise sa uskutočňuje nezávisle 

a nestranne na základe anonymného recenzného konania zaisťovaného členmi redakčnej rady 

časopisu a v odôvodnených prípadoch tiež uznávanými odborníkmi pôsobiacimi 

v zodpovedajúcich oblastiach. 

Webová stránka časopisu ponúka čitateľskej verejnosti informácie v bežnom 

grafickom rozhraní, a súbežne aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre slabozrakých 

čitateľov paralelne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V uvedených jazykoch 

zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu. 

 

FORUM IURIS EUROPAEUM (FIE) 

 

Fakulta sa rozhodla v roku 2013 pre nový projekt  vydávania časopisu pre právnu vedu 

FORUM IURIS EUROPAEUM (FIE), určeného pre najširšie právnické a vedecké fórum.  

Časopis má charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza s polročnou 

periodicitou. Primárnym účelom je podporiť originálny vedecký výskum a posilnenie 

kvalitnej publikačnej odbornej formácie právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky ale 

aj zo zahraničia. Vydáva ho fakulta v spolupráci s vydavateľstvom Typi Universitatis 

Tyrnaviensis. V roku 2015 vyšli ďalšie dve čísla uvedeného časopisu.  

Zámerom časopisu je oboznamovať verejnosť s najnovšími odbornými poznatkami 

vedeckého výskumu v oblasti práva. Časopis prináša vedecké štúdie, vedecké články, 

diskusné príspevky (podnety do diskusie) a recenzie odborných prác z oblasti práva 

(občianskeho a obchodného práva, práva duševného vlastníctva, pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, trestného práva a kriminológie, správneho a finančného práva, práva 

životného prostredia, ústavného, medzinárodného a európskeho práva, rímskeho a cirkevného 

práva, teórie práva, dejín práva) a právnych otázok náboženskej slobody. V časopise môžu 

byť publikované aj medziodborové štúdie s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných 

humanitných a spoločenských vied. 
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Časopis umožňuje publikovanie vedeckých prác vysokoškolských pedagógov 

a vedeckých pracovníkov, zároveň dáva príležitosť pre publikovanie príspevkov doktorandov 

a odborných pracovníkov z aplikačnej praxe.   

Podpora medzinárodnej spolupráce a výmena informácií v našej technologickej, 

postmodernej dobe vytvára priestor pre publikovanie v prednostne etablovaných, 

univerzálnych jazykoch vedeckej spisby: anglickom a nemeckom, popri rovnako 

akceptovanom slovenskom a českom jazyku, a to tak v printovej ako aj v elektronickej 

podobe. 

 

 

9. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – VÝBER   
 

Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 

2015 (spracované za rok 2015 dňa 29. 2. 2016) tvorí Prílohu č. 1 správy. 

Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2015 vysokoškolskí učitelia 

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

v zahraničných vydavateľstvách, šesť vedeckých monografií vydaných v domácich 

vydavateľstvách, sedem štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, jednu štúdiu publikovanú v časopisoch 

a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydanú v domácom vydavateľstve a 15 kapitol 

vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách.    

Ďalším ukazovateľom vedeckej a odbornej činnosti je počet vydaných 

vysokoškolských učebníc a učebných textov. Vysokoškolskí učitelia a doktorandi v dennej 

forme štúdia fakulty v roku 2015 publikovali štyri vysokoškolské učebnice vydané 

v zahraničných vydavateľstvách, štyri vysokoškolské učebnice  vydané v domácich 

vydavateľstvách a šesť učebných textov. 

Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých 

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

2015 pedagógovia fakulty publikovali dve vedecké práce uverené v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS. Výber ďalších vedeckých prác 

pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty publikovaných v zahraničných 
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a domácich vedeckých recenzovaných časopisoch v roku 2015 (spolu 72 príspevkov)  je tiež 

súčasťou Prílohy č. 1. 

 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov,  výskumných pracovníkov  a 

doktorandov  fakulty za rok 2015 (spracované za rok 2015 dňa 29. 2. 2016) tvorí Prílohu č. 3 

správy. 

 

 
10. CITÁCIE A OHLASY NA PUBLIKOVANÉ PRÁCE 
 

Významný prínos doterajšej publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov 

fakulty dokumentuje aj výrazný citačný ohlas na ich publikované práce. Vedeckovýskumná 

činnosť fakulty nemôže mať náležitý spoločenský význam, ak by neinšpirovala k tvorivému 

vedeckému mysleniu iných autorov či už doma alebo aj v zahraničí. Počtom citácií a ohlasov  

sa fakulta zaraďuje na prvé miesto medzi právnickými fakultami na Slovensku. 

Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2015 patrili 

najmä prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., doc. JUDr. 

Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, 

PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. 

JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. a doc. JUDr. PhDr. 

Adriána Švecová, PhD. 

 Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných  pracovníkov a 

doktorandov fakulty za rok 2015 tvorí prílohu č. 2 správy. 

 

1523

1293 1278

864 907

1213

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Citácie a ohlasy na publikované práce
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Uvedený graf znázorňuje vývoj počtu citácií v rokoch 2010 - 2015. Výrazný pokles 

počtu citácií v roku 2013 je spôsobený zmenou právnej úpravy evidencie citácií a ohlasov od 

januára 2013. Za obdobie rokov 2013 a 2014 sa vývoj počtu citácií výrazne nezmenil, avšak 

v roku 2015 po uzatvorení Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti počet citácií 

výrazne stúpol na 1213 (stav k 14. 7. 2016). Nárast počtu citácií je významným ukazovateľom  

vedeckej činnosti učiteľov a denných doktorandov fakulty a možno konštatovať, že počtom 

citácií sa fakulta opätovne priblížila k počtu citácií v  rokoch 2010 – 2012.  

 

11. OCENENIA 
 
Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

V septembri 2015 Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 

programy udelila cenu Literárneho fondu „Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno 

dielo“ v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas 

na dielo P. Blaho - K. Rebro: Rímske právo, 1. vyd., Vydavateľstvo Obzor, 1991.  

V októbri 2015 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Blahovi ocenenie 

„Medaila rektora Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti slávnosti 380. výročia 

založenia starobylej Trnavskej univerzity“. 

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

 V októbri 2015 rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil prof. Barancovej ocenenie 

„Zlatá medaila Trnavskej univerzity“ za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, 

ktorou prispela k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu univerzity.  

 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.  

Vo februári 2015 rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil prof. Dianiškovi 

ocenenie „Zlatá medaila Trnavskej univerzity v Trnave“, za tvorbu a rozvoj odborov 

a interdisciplinárnych vzťahov v odboroch sociálna a forenzná psychológia, kriminológia, 

penológia a ich uplatnenie v pedagogickej a vedeckej práci.  

 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

V júni 2015 udelil výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava doc. 

Švecovej „Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2015 v kategórii Edícia prameňov“ 
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za publikáciu Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700-1871). I. - II. zväzok. 

Bratislava: TYPI TU – VEDA SAV Bratislava, 2014. 

 

Vyžiadané prednášky: 

 

JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V rámci zahraničného študijného pobytu na Právnickej fakulte Univerzity v Bergene 

v Nórsku v októbri 2015 predniesol JUDr. Maslen pred študentmi fakulty prednášku na tému 

„The Slovak constitutional regulation of the Right to a favourable environment and its 

transposition to the water management and water protection.“ 

 

doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 

 V rámci zahraničného študijného pobytu na Právnickej fakulte Univerzity Palackého 

v Olomouci v novembri 2015 doc. Vladár absolvoval vyžiadanú prednášku na tému 

„Zvláštnosti kanonického trestného práva“.  

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  

Od októbra 2015 sa doc. Jurčová stala členkou medzinárodnej organizácie European 

Law Institute (ELI) so sídlom vo Viedni.  

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách a komisiách: 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

Na základe návrhu prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa stal prof. 

Šimovček  v júli 2015 členom Národnej výberovej komisie programu CEEPUS za oblasť 

spoločenských vied. 

Od novembra 2015 bol prof. Šimovček menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR za člena Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy. 
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Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Od októbra 2015 sa doc. Jurčová stala členkou redakčnej rady medzinárodného 

trojmesačného časopisu pre právnu teóriu a prax pod názvom „Evropski pravnik: 

međunarodni tromesečni časopis za pravnu teoriju i praksu = European lawyer journal: 

international quarterly journal for legal theory and practice“, publikovaný v Novom Sade 

v Srbsku (ISSN 1452-3620). 

 

JUDr. Michal Maslen, PhD.  

Od marca 2015 sa JUDr. Maslen stal členom redakčnej rady novozaloženého 

medzinárodného vedeckého časopisu so zameraním na právo a práve vedy „Public 

Governance, Administration and Finances – Law Review“. Vydavateľom je Právnická fakulta 

Univerzity Istvána Széchenyi v Györ v Maďarsku a vydavateľstvo  Wolters Kluwer 

Maďarsko.  

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

V roku 2015 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady novozaloženého 

vedeckého časopisu - ročenky pod názvom: „Социология религии в обществе позднего 

модерна“ (ISSN 2411-2089) a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu „Research Result. 

Sociology and Managmenet Series“ (ISSN 2408-9338), ktorých vydavateľom je  Belgorodská 

univerzita v Belgorode, Rusko. 

  

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

V roku 2015 sa doc. Strémy stal členom redakčnej rady odborného recenzovaného 

časopisu „Česká kriminologie“ (ISSN 2464-6210), ktorého vydavateľom je Česká 

kriminologická spoločnosť v Prahe. 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: 
 
 

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

Od roku 2015 pôsobí ako predseda Osobitnej komisie pre veci vyplývajúce zo zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám pri Ministerstve spravodlivosti SR a je 

členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve spravodlivosti SR. 
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JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

 Od roku 2015 navrhnutá a schválená Národnou radou SR za členku Disciplinárneho 

senátu pri Súdnej rade SR, zvolenie podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) Ústavy SR.  

 

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.  

Od roku 2015 členka Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za 

oblasť správy daní pri Ministerstve financií SR. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

Od roku 2015 menovaná predsedom Konferencie biskupov Slovenska za členku 

pracovnej skupiny pre financovanie cirkvi (pracovná skupiny v rámci Rady pre realizáciu 

zmlúv so Svätou Stolicou Konferencie biskupov Slovenska).  

 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Od roku 2015 členka Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve 

spravodlivosti SR.  

 

 

12. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 
ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2015 

 

 

 V porovnaní s uplynulý kalendárny rokom fakulta dosiahla aj v roku 2015 najlepšie 

výsledky v niektorých parametroch svojej vedeckej činnosti, čo je dôkazom stabilizujúceho sa 

tempa rozvíjajúcej sa fakulty v oblasti vedeckého výskumu a jej kontinuálneho vývoja.  

 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 

2015 s porovnaním roku 2014 poskytuje nasledovná tabuľka: 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty 

 
Doktorandské štúdium rok 2014 rok 2015 

Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia k 31.10. 
sledovaného roka 17 19 
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Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia k 31.10. 
sledovaného roka 68 49 

Vykonané dizertačné skúšky  11 16 
Počet obhajob dizertačných prác 28 20 

 
Publikačná činnosť 

 

rok 2014 

(k 19.2.2015) 

rok 2015 

(k 29.2.2016) 

vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 11 5 
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 4 6 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie v zahraničných vydavateľstvách 

- 7 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie v domácich vydavateľstvách 

- 1 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných 
vydavateľstvách 

12 15 

kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich 
vydavateľstvách 

2 - 

vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách 2 4 
vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách 3 4 
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných 
vydavateľstvách 

- - 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich 
vydavateľstvách 

- - 

kapitoly v učebniciach a učebných textoch 3 - 
skriptá a učebné texty - 6 
odborné knižné práce v zahraničných vydavateľstvách - - 
odborné knižné práce v domácich vydavateľstvách 5 2 
kapitoly v odborných knihách v zahraničných vydavateľstvách - 1 
kapitoly v odborných knihách v domácich vydavateľstvách 5 1 
kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) 11 4 
zostavovateľské práce (knižné) 14 12 
odborné preklady (knižné) 3 1 
prehľadové práce a odborné preklady (knižné) 1 - 

spolu knižné publikácie: 76 69  

vedecké práce v zahraničných a  domácich karentovaných 
časopisoch 

1 - 

vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 12 26 
vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 55 44 
vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch 
registrovaných v databázach WOS, SCOPUS 

- 2 

vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 45 28 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 18 23 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

5 5 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

35 15 
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recenzie v časopisoch a zborníkoch 19 20 
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 9 8 
publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách 

10 1 

publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách 

72 100 

abstrakty  príspevkov zo zahraničných a domácich konferencií a 
postery  

- - 

práce zverejnené na internete 1 2 
rôzne nezaradené 51 73 

 
Citácie a iné ohlasy na publikované práce  

 

907 

(k 28.5.2015) 

1213 

 (k 14.7.2016) 

 
Odborné podujatia a prezentácie 

 
rok 2014 rok 2015 

Konferencie 12 14 
Odborné semináre, wokshopy, diskusné fóra a iné 8 6 
Odborné prednášky 10 16 
Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 
a v zahraničí (prihlásený referát) 165 148 

 
Riešené projekty 

 
rok 2014 rok 2015 

Projekty APVV 4 5 
Projekty VEGA 14 12 
Projekty KEGA 2 1 
Iné zahraničné 3 5 
Iné domáce - - 
Fakultné – inštitucionálne 24 26 
Spolu riešené projekty:  47 49 

 Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov 
fakulty v € 
 

256 480 304.685,18 

 

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

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

o akademickú kariéru univerzitného učiteľa. 

Fakulta sa od začiatku svojej existencie profiluje ako vedeckovýskumná súčasť 

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

zamestnancov fakulty a doktorandov v riešiteľských kolektívoch rôznych vedeckých  

projektov. 
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V porovnaní s uplynulými rokmi si fakulta zachováva trend vysokého počtu 

prezentácií vysokoškolských učiteľov na vedeckých a odborných podujatiach 

a organizovaním vedeckých odborných podujatí na fakulte aj so zahraničnou účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 

2015 nie sú dnes ešte definitívne. V dôsledku každoročného časového posunu v edičnej 

politike domácich a zahraničných vydavateľstiev možno odôvodnene očakávať zvýšenie 

počtu najmä publikácií, citácií a iných ohlasov vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty 

ako sa na tomto mieste prezentuje. Uzávierka evidencie publikácií a ohlasov v Centrálnom 

registri evidencie  publikačnej činnosti je 31. marca 2016. (Pozn. počet citácií/ohlasov za 

obdobie roka 2015 výrazne stúpol na vynikajúce číslo 1213 (stav k 14. 7. 2016)). 

 

 

13. KNIŽNICA FAKULTY 
 

Knižnica fakulty zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva a 

 bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje knižnično-informačné 

služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej i laickej verejnosti.  Vnútornú štruktúru 

tvoria oddelenie spracovania fondu a oddelenie služieb. Profil knižnice fakulty je v súlade so 

študijným programom fakulty. 

 

1. Budovanie knižničných a informačných fondov 

 

1.1 Akvizícia knižničného fondu 

 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý 

tvorí domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  

K 31.12. 2015 je počet evidovaných knižničných jednotiek (k. j.) 16 318 (r. 2014: 

14 968). Ročný prírastok za rok 2015 je 1 348 knižničných jednotiek (r. 2014: 1 473), z tohto 

počtu je 607 záverečných a kvalifikačných prác. 

 

1.2  Periodiká 

 

Odber tlačených periodík sa zmenil iba mierne. Knižnica v roku 2015 odoberala 58 

titulov, z toho 35 zahraničných.  Na základe dopytu boli do knižnice predplatené dve 
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zahraničné periodiká  European Labour Law Journal a Restorative Justice.  Zoznam všetkých 

periodík v knižnici fakulty je dostupný prostredníctvom internetovej stránky fakulty. 

 

1.3 Elektronické databázy 

 

Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, ktoré  

rozširujú prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 

V kategórii elektronických informačných zdrojov má akademická obec k dispozícii 

tieto databázy: Aspi, Judikáty.info (od mesiaca september 2015) a od mesiaca november 2015 

skúšobnú verziu plnotextovej databázy periodík Oxford Journals Law, ktorá ponúka prístup 

k 38 titulom právnických periodík vydavateľstva Oxford University Press. 

V ponuke knižnice sú aj databázy, ktoré sa obstarávajú centrálne pre celú univerzitu 

z rozvojového programu NISPEZ, napríklad  Ebsco, Proquest, Knowell. Ďalej je centrálne z  

univerzity zabezpečený prístup k citačných indexovým databázam Web of Science a Scopus.  

 

1.4  Akvizícia a jej financovanie 

 

Prírastok akvizície bol tvorený nákupom (625 k. j.) a darmi (723 k. j.), z ktorých bolo 

607 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v elektronickej forme. Ostatné boli knižné 

dary od fyzických osôb, predovšetkým z radov vyučujúcich fakulty. 

Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi 

boli granty a projekty katedier a ústavov fakulty a rozpočet fakulty.  

Z grantových prostriedkov sa na účely doplnenia knižničného fondu knižnice (fond 

kníh) poukázalo 18 176,59 € (r. 2014: 20 430,35 €).  

Do knižničného fondu takto prispeli napríklad Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva, Katedra 

správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva,  Katedra trestného práva a 

kriminológie, Katedra teórie práva a ústavného práva a Katedra rímskeho a cirkevného práva. 

Financovanie nákupu kníh z grantových prostriedkov má zásadný vplyv na kvalitu 

akvizície a teda aj knižničného fondu ako takého. V sledovanom období podiel grantových 

finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 502 knižničných jednotiek. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu  

vynaložených 4 318,16 € (r. 2014: 5 851,11  €). V roku 2015 sa na doplnenie knižničného 
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fondu celkovo vynaložilo 22 494,75 €  (r. 2014: 26 281,46 €). Nákup periodík v roku 2015 

bol financovaný hlavne z rozpočtu fakulty, a to vo výške  4 998 €. Celkovo bolo pre potreby 

knižnice v roku 2015 na nákup kníh a periodík poukázaných 27 494,75 € (r. 2014: 37 305,46  

€). 

 

1.5  Spracovanie knižničného fondu 

 

Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica knižnično-informačný 

systém DaWinci. V roku 2015 sme do celouniverzitného systému prispeli 1348 záznamami. 

Z tohto počtu bolo 607 záverečných a kvalifikačných prác. 

Produkt spracovania dokumentov – on-line katalóg knižnice je dostupný na 

internetovej stránke fakulty. Na tejto stránke možno nájsť aj priebežne aktualizovaný  zoznam 

najnovších prírastkov Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity a fakulty.  

Súčasťou starostlivosti o knižničný fond sú aj revízne práce. Revízia knižničného 

fondu vo voľnom výbere sa vykonáva priebežne počas celého roka, pričom je sledovaný 

fyzický stav kníh a periodík. Poškodené knižné publikácie sú dočasne vyradené z fondu 

a v letných mesiacoch sa zasielajú na opravu do kníhviazačstva. 

 

2. Služby čitateľom 

 

2.1  Návštevnosť a výpožičky 

 

Základným zmyslom knihovníckej práce sú služby čitateľom, t. j. maximálne 

uspokojenie ich informačných potrieb. Primárnou službou knižnice je prezenčné 

vypožičiavanie dokumentov. 

Štruktúra používateľov knižnice sa od minulého roka nezmenila, knižnica poskytuje 

svoje služby v prvom rade interným používateľom, t. j. študentom, doktorandom a učiteľom 

fakulty.  

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

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

registrujeme dlhodobo stabilný záujem. 

V súvislosti s poklesom počtu denných a externých študentov právnickej fakulty aj 

knižnica zaznamenala  pokles návštevnosti. Počas kalendárneho roka 2015 knižnica 
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registrovala celkovo 9 833 návštev, z toho 217 návštev externých študentov fakulty a 41 

registrovaných návštev z iných fakúlt univerzity, resp. iných vysokých škôl. 

 

Tabuľka 1 : Návštevnosť knižnice za roky 2011 - 2015 
 

   Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

počet  
návštev 

14 436 13 658 12 847 11 610 9 833 

 

Tabuľka 2: Prehľad registrovaných výpožičiek za roky 2011 - 2015 

 

   Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

výpožičky 
knižných 
publikácií 

60 926 57 592 52 608 46 118 53 592 

výpožičky 
periodík 

34 178 36 631 36 109 26 987 20 983 

celkom 95 104 94 223 88 717 73 105 74 575 

 

Celkový počet  uskutočnených výpožičiek dosiahol v uplynulom roku počet 74 575 (r. 

2014: 73 105).  

Knižnica bola v priebehu výučbového obdobia otvorená v pracovných dňoch v čase od 

8,30 – 18,00 h.  

 

2.2  Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

 

K základným službám knižnice fakulty patrí aj medziknižničná výpožičná služba 

(MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). 

Keďže fondy knižnice fakulty sa propagujú prostredníctvom internetu, rastie počet 

partnerov MVS a knižnica sa tak stáva vyhľadávanou adresou v oblasti právnych informácií. 

Okrem vysokoškolských knižníc sú najčastejšími žiadateľmi o MVS vedecké knižnice. Pokiaľ 

ide o preferovaný druh informačného prameňa, najviac žiadané sú články z odborných 

periodík.  

 

2.3 Informácie na internete 

 



 70

Užitočným prameňom informácií pre používateľov je aj priebežne aktualizovaná 

internetová stránka knižnice fakulty, ktorá poskytuje aktuálne informácie o prevádzke 

knižnice, vstup do katalógu knižnice, prehľad odoberaných periodík, prístup do databáz 

a ďalších užitočných pomôcok, oznamov a odkazov. Na pomoc autorom seminárnych, 

záverečných a kvalifikačných prác je na internetovej stránke knižnice rubrika „Informačná 

výchova“, ktorá obsahuje pravidlá pre citovanie odbornej literatúry s  príkladmi citovania 

rôznych druhov dokumentov. 

 

2.4  Ďalšie aktivity 

 

Pracovníčky knižnice fakulty v priebehu roka 2015 vykonávali i ďalšie činnosti, ktoré 

si vyžadovala prevádzka knižnice. Najvýznamnejšie z nich boli spolupráca s riešiteľmi 

projektov a grantov zameraná na zabezpečenie akvizície, spolupráca s katedrami a ústavmi 

fakulty a odbornými referátmi fakulty pre vedecko-výskumnú a projektovú činnosť. 

Pracovníčky knižnice priebežne aktualizovali stálu výstavu publikačnej činnosti 

fakulty „Collectio librorum“, ktorá je inštalovaná na 2. poschodí v administratívnej časti 

budovy fakulty.  

Knižnica priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov fakulty do 

partnerských knižníc právnických fakúlt a Slovensku a v Českej republike. 

Špeciálna pozornosť sa venovala propagácii služieb knižnice fakulty, informačné 

letáky boli distribuované pri zápisoch študentov, pri dňoch otvorených dverí pre študentov 

stredných škôl a na veľtrhoch vysokých škôl.  

Knižnica fakulty bola počas roka 2015 miestom konania medzinárodných vedeckých 

konferencií, odborných prednášok a spoločenských stretnutí fakulty.    
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Príloha č. 1:   Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za  rok 2015 (k 29. 2. 2016):  

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách          (5) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách                (6) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách                                                                        (7) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách                                                                                              (1) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách       (15) 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách    (4) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách         (4) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS                                                                                  (2) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch            (26) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch                  (44) 

 

Menný zoznam publikácií:  
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 5 
 
AAA001 European family law in action. Volume 5. Informal relationships / [authors Marianne Roth ... [et al.]] ; 
edited by Katharina Boele-Woelki, Charlotte Mol, Emma van Gelder. - 1st ed. - Cambridge : Intersentia, 2015. - 
xx, 1168 p. - (European family law series) . - ISBN 978-1-78068-323-2  
[Spoluautori: Roth, Marianne ; Reith, Claudia ; Swennen, Frederik ; Mortelmans, Dimitri ; Dobrovodský, 
Róbert] 
 
AAA002 Labour law in the Slovak Republic / Helena Barancová (50%), Andrea Olšovská (50%). - 2nd [rev.] 
ed. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. - 216 p. - ISBN 978-90-411-5423-1 
 
AAA003 Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu : (invalidný 
dôchodok) / Mikuláš Krippel; [recenzenti: Vojtech Tkáč, Ján Matlák]. - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v 
Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. - 229 s. - ISBN 978-83-7490-883-2. 
 
AAA004 Skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská; [recenzovali: Miloš Lacko, Martin Štefko, Mikuláš 
Füleky, Marek Švec]. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - 199 s. - ISBN 978-80-7552-001-2 
 
AAA005 Sociálnopoisťovacie právne vzťahy / Miloš Lacko; [recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Štefko]. - 1. 
vyd. - Praha : Leges, 2015. - 191 s. - (Teoretik) . - ISBN 978-80-7502-107-6 
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Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 6 
 
AAB001 Agentúrne zamestnávanie / Andrea Olšovská(8%), Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, 
Martin Bulla(15%) ; [recenzenti Vojtech Tkáč, Ladislav Mura, Miloš Lacko, Marcel Dolobáč]. - 1. vyd. - 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 383 s. - ISBN 978-80-8168-288-9  
[Spoluautori: Olšovská, Andrea ; Toman, Jozef ; Švec, Marek ; Schuszteková, Simona ; Bulla, Martin] 
 
AAB002 Držba v dejinách práva : rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom čase / Peter Blaho; 
[recenzenti: Ján Lazar, Michaela Židlická]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - 187 s. - 
ISBN 978-80-8082-846-2 
 
AAB003 Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi / Peter Vyšný; recenzenti: Radoslav 
Hlúšek, Markéta Křížová, Miriam Laclavíková, Ján Puchovský. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie 
vied, 2015. - 196 s. - ISBN 978-80-8082-848-6 
 
AAB004 Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva / Martin Bulla; [recenzenti 
Juraj Jankuv, Andrea Olšovská, Elena Júdová, Natália Štefanková]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Friedrich Ebert 
Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. - 239 s. - ISBN 978-80-89149-45-2 
 
AAB005 Prvé ženy v slovenskej advokácii / Martina Gajdošová (50%), Peter Kerecman; [recenzenti: Peter 
Blaho, Stanislav Balík]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. - 318 s. - 
ISBN 978-80-224-1430-2 
 
AAB006 Zákonník práce : komentár / Helena Barancová; [recenzenti: Zdeňka Gregorová, Mária Rybárová]. - 4. 
[aktualiz.] vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2015. - xxiii, 1240 s. - (Beckova edícia Komentované zákony). - ISBN 
978-80-89603-31-2 

 

 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 7 
 
ABA001 Darovacia zmluva : § 628-630 / Monika Jurčová. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-
597-8. - S. 2183-2221, [3,59AH]. 
 
ABA002 Restoratívna justícia a jej formy : 4. kapitola / Miroslava Vráblová. 
In: Restoratívna justícia. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-075-8. - S. 152-211, [3,48AH]. 
 
ABA003 Teoreticko-metodologické východiská restoratívnej justície : 1. kapitola / Tomáš Strémy. 
In: Restoratívna justícia. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-075-8. - S. 15-81. 
 
ABA004 Zastúpenie : § 22-33b / Monika Jurčová. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
8. - S. 153-208, [5,38AH]. 
 
ABA005 Zmluva o obstaraní zájazdu : § 741a-741k / Monika Jurčová. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-
597-8. - S. 2679-2742. 
 
ABA006 Zmluvy : § 43-50 / Róbert Dobrovodský. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
8. - S. 338-425. 
 
ABA007 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov : §§ 427-431 / Marianna 
Novotná. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
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8. - S. 1403-1446, [4,25AH]. 
 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
 
ABB001 Tenancy law in Slovakia: Housing situation, economic urban and social factors of housing / Monika 
Jurčová (50%), Jozef Štefanko (50%). 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 43-108. 
 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 15 
 
ABC001 Amnestia a milosť ako revízia rozhodnutí v trestnom konaní : 10. kapitola / Adrián Jalč. 
In: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-103-8. - S. 175-
195. 
 
ABC002 Endangerment and damaging of environment : 10. / Ivan Šimovček. 
In: Euro crimes in the legal systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic. - [1st ed.]. - Budapest: 
Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-963-295-537-7. - P. 228-251. 
 
ABC003 Limity práva na priaznivé životné prostredie pri výkone slobody podnikania / Michal Maslen. 
In: Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 
978-80-210-7951-9. - S. 114-132, [1,44AH]. 
 
ABC004 Odpor proti trestnému rozkazu : 5. kapitola / Eva Szabová. 
In: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-103-8. - S. 95-
124. 
 
ABC005 Odvolanie : 4. kapitola / Eva Szabová. 
In: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-103-8. - S. 56-94. 
 
ABC006 Restorative justice and alternative punishments : new results / Helmut Kury, Tomáš Strémy (50%). 
In: Punitivity and punishment : results from different countries. - [1st ed.]. - Bochum: Universitätsverlag 
Brockmeyer, 2015. - ISBN 978-3-8196-1011-0. - P. 77-98. 
 
ABC007 Restoratívna justícia a jej charakteristika v zahraničnej literatúre : 2. kapitola / Tomáš Strémy. 
In: Restoratívna justícia. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-075-8. - S. 82-105. 
 
ABC008 Restoratívna justícia v aplikačnej praxi a v medzinárodnom kontexte : 3. kapitola / Tomáš Strémy. 
In: Restoratívna justícia. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-075-8. - S. 106-151. 
 
ABC009 Ústavnoprávne princípy obmedzenia vlastníckeho práva z dôvodu ochrany životného prostredia / 
Soňa Košičiarová. 
In: Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 
978-80-210-7951-9. - S. 75-106. 
 
ABC010 Verejnoprávne aspekty ochrany vlastníckeho práva / Michal Maslen. 
In: Veřejné právo a právo soukromé = Public law and private law: Topical issues and tendencies of the public 
law with regard to the problem of the legal dualism : aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z 
problematiky právního dualismu. - [1. vyd.]. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-87975-10-7 (UK Praha). - S. 217-241. 
 
ABC011 Záujmové združenia právnických osôb : § 20f-20j / Martina Gajdošová. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
8. - S. 128-150. 
 
ABC012 Zmluva o obstaraní veci. Zmluva o obstaraní predaja veci : § 733-741 / Monika Jurčová. 
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In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-
597-8. - S. 2666-2678, [1,31AH]. 
 
ABC013 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na prevzatej veci : § 421 / Marianna Novotná. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
8. - S. 1364-1378, [1,3AH]. 
 
ABC014 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach : §§ 432-437 / Marianna 
Novotná. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
8. - S. 1458-1481, [2,15AH]. 
 
ABC015 Zodpovednosť za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou prevádzkou : § 432 / Marianna Novotná. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - [1. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-
8. - S. 1446-1458, [1,2AH]. 
 
 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 4 
 
ACA001 Dejiny štátu a práva na území Slovenska : (1848 - 1948). 2. / Mosný, Peter (50%), Laclavíková, 
Miriam (50%); [recenzenti: Ladislav Vojáček,Tomáš Gábriš, Adriana Švecová]. - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok 
Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 165 s. - ISBN 978-83-7490-761-3 
 
ACA002 Medzinárodné právo verejné : Prvá časť / Juraj Jankuv (67%), Dagmar Lantajová (19%), Marek Šmid 
(3%), Kristián Blaškovič (11%) ; [recenze: Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 319 s. - (Slovenské učebnice) . - ISBN 978-80-7380-559-3  
[Spoluautori: Jankuv, Juraj ; Lantajová, Dagmar ; Šmid, Marek ; Blaškovič, Kristián] 
 
ACA003 Prípadové štúdie z trestného práva procesného / Adrián Jalč (32%), Miroslava Vráblová (11%), 
Tomáš Strémy (8%), Jaroslav Klátik, Eva Szabová (23%), Diana Vavrinčíková ; [recenze: Pavel Baláž, Jozef 
Madliak]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 237 s. - (Slovenské praktiká). - 
ISBN 978-80-7380-565-4  
[Spoluautori: Jalč, Adrián ; Vráblová, Miroslava ; Strémy, Tomáš ; Klátik, Jaroslav ; Szabová, Eva ; 
Vavrinčíková, Diana] 
 
ACA004 Správne právo hmotné : všeobecná časť / Soňa Košičiarová; [recenze: Iva Chvátalová, Vladimír 
Hutta]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 376 s. - (Slovenské učebnice). - 
ISBN 978-80-7380-578-4 
 
 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 4 
 
ACB001 Dejiny štátu a práva na území Slovenska : (od najstarších čias do roku 1848). 1. / Peter Mosný (50%), 
Miriam Laclavíková (50%); [recenzenti: Ladislav Vojáček, Adriana Švecová, Tomáš Gábriš]. - 2. dopln. a 
preprac. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 134 s. - ISBN 978-80-8168-326-8 
 
ACB002 Metodológia vedeckej práce : (pre potreby právnického štúdia) / Peter Mosný (34%), Miriam 
Laclavíková (33%), Štefan Siskovič (33%); recenzenti: Jozef Beňa, Andrej Démuth, Marek Šmid, Tomáš 
Gábriš, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - 185 s. - ISBN 978-80-8082-853-0 
 
ACB003 Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku : (od najstarších čias do roku 1848). 1. zväzok / 
Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%); recenzenti: Peter Mosný, Tomáš Gábriš, Marek Starý, 
Štefan Siskovič. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a 
Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - 234 s. - ISBN 978-80-8082-854-7 
 
ACB004 Správne právo procesné : všeobecná časť / Soňa Košičiarová; [recenzenti: Mária Srebalová, Vladimír 
Hutta]. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2015. - 275 s. - (Učebnice). - ISBN 978-80-8173-006-1 
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Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 2 
 
ADM001 Condicio supervacua and related conditions in Roman law / Klenova, Veronika (80%), Takac, 
Zdenko. 
In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d'histoire du droit. - ISSN 0040-7585. - Vol. 83, iss. 1-2 (2015), 
p. 77-106. 
 
ADM002 The Application of Canon 1098 in Canon-Law's science and practice = Aplikácia kánonu 1098 CIC 
v kánonickoprávnej vede a praxi / Vladar, Vojtech. 
In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy. - ISSN 1212-8570. - Vol. 17, iss. 1 (SPR 2015), p. 133-151. 
 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 26 
 
ADE001 Argumentačný formalizmus ako riešenie koordinačného problému = Formalism in argumentation 
as a solution of coordination problem / Marek Káčer. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 154, č. 1 (2015), s. 49-60 + s. 
95. 
 
ADE002 Attempts to unify and codify private law during the period of the inter-war Czechoslovak Republic / 
Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%). 
In: Journal on European history of law. - ISSN 2042-6402. - Vol. 6, No. 2 (2015), p. 72-77. 
 
ADE003 Bullying in the workplace in the context of Slovak labour law = Znęcanie się v miejscu pracy w 
świetle słowackiego prawa pracy / Andrea Olšovská(50%), Marek Švec. 
In: Ius et administratio [elektronický zdroj]. - ISSN 2300-4797. - online; [Roč. neuved.], č. 3 (2015), s. 17-26. 
 
ADE004 Cautio Muciana: charakter podmienky = Cautio Muciana: the nature of the condition / Veronika 
Kleňová. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 154, č. 2 (2015), s. 125-144 + 
s. 190. 
 
ADE005 Efforts aimed at reforming unification and codification of labour law relations in the first 
Czechoslovak Republic (1918 - 1938) / Miriam Laclavíková. 
In: Z dziejów prawa = Aus der Geschichte des Rechts. - ISSN 1898-6986. - Tom 7 (15), (2014), s. 167-186. 
 
ADE006 Islam ako hnutie smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd? = Der Islam als eine auf die 
Unterdrückung der Grundrechte-und Freiheiten abzielende Bewegung? / Ivan Smieško. 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 14, č. 7-8 
(2015), s. 175-182. 
 
ADE007 Juvenile crime with an extremist context = Prestuplenija nesoveršennoletnich ekstremistskoj 
napravlennosti / M. Vrablova(50%), T. Stremi (50%) (M. Vrablova, T. Stremy). 
In: Vestnik Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 2 
(43), (2015), p. 258-262. 
 
ADE008 Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby = Canon marriage in Hungary at the 
outset of the modern era (general substantive basis) : (všeobecný hmotnoprávny základ) / Adriána Švecová. 
In: Revue církevního práva = Church law review. - ISSN 1211-1635. - Roč. 21, č. 3 (62) (2015), s. 23-43. 
 
ADE009 Nad novým slovenským zákonom o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu = New Slovak 
act on civil liability for nuclear damage / Marianna Novotná (50%), Jakub Handrlica. 
In: Bezpečnost jaderné energie = The safety of nuclear energy. - ISSN 1210-7085. - Roč. 23 (61), č. 11-12 
(2015), s. 321-332. 
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ADE010 Náhrada ujmy z dôvodu diskriminácie v zamestnaní a povolaní = Compensation of damages caused 
by the discrimination in employment relations / Jakub Vojtko. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-0288. - Roč. 
9, č. 2 (2014), s. 105-120. 
 
ADE011 Nuremberg laws / Daniel Krošlák. 
In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 5, no 3 (2015), p. 
184-194. 
 
ADE012 Od koncipientiek k prvým advokátkam na Slovensku = From candidate attorneys to first attorneys in 
Slovakia / Martina Gajdošová. 
In: Komorní listy : časopis soudních exekutorů. - ISSN 1805-1081. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 45-54 + s.6 a 69. 
 
ADE013 Otvetstvennosť za jadernyj uščerb v Jevropejskom sojuze = Nuclear liability regimes in the 
European Union / M. Novotna (50%), P. Varga (50%) (M. Novotná, P. Varga). 
In: Vestnik Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 3 
(44), (2015), s. 200-204. 
 
ADE014 Postavenie poškodeného v systéme restoratívnej justície = Injured person status in the system of 
restorative justice / Eva Szabová (50%), Ivan Šimovček (50%). 
In: Státní zastupitelství. - ISSN 1214-3758. - Roč. 13, č. 6 (2015), s. 44-52 + s. 74. 
 
ADE015 Pozor! Ochranca bez štítu = Attention! Defender without shield / Eduard Korpáš. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 154, č. 6 (2015), s. 498-535 + 
s.535. 
 
ADE016 Prawo swobodnego zrzeszania się w stowarzyszeniach w Republice Słowackiej = Freedom of 
association and its practical application in the Slovak Republic / Martina Gajdošová. 
In: Forum prawnicze. - ISSN 2081-688X. - [Roč. 6], num. 3 (29), (2015), s. 20-37. 
 
ADE017 Priblíženie niektorých vyšetrovacích úkonov a ich významu pre dokazovanie trestnej činnosti pri 
využití niektorých aleternatívnych foriem konania = Erläuterung einiger Ermittlungshandlungen und deren 
Bedeutung für die Beweisführung von Straftätigkeit bei Anwerdung einiger alternativer Verfahrensformen / 
Adrián Jalč. 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 14, č. 7-8 
(2015), s. 168-173. 
 
ADE018 Prvé ženy v právnickom vzdelávaní na Slovensku v Československej republike v rokoch 1918 - 1938 
= First women in legal education in Slovakia in the Czechoslovak Republic in the period 1918 - 1938 / 
Martina Gajdošová. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 154, č. 5 (2015), s. 408-
426+s.446. 
 
ADE019 Realizacija prava na ubežišče v Evropejskom sojuze = Application of right for asylum in European 
Union / N. Just Grnčarova (N. Just Hrnčárová). 
In: Vestnik Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 3 
(44), (2015), s. 191-199. 
 
ADE020 Režim meždunarodnoj otvetstvennosti za jadernyj uščerb: sootnošenije s normami reglamentov 
Brjusseľ 1 u Rim 2 = Brussels I regulation and Rome 2 regulation - how is their relation to international 
nuclear liability regime? / M. Novotna (50%), P. Varga (50%) (M. Novotna, P. Varga). 
In: Vestnik Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 2 
(43), (2015), s. 98-103. 
 
ADE021 Samoupravlenije v juridičeskoj professionaľnoj dejateľnosti: Kratkoje sravniteľno-istoričeskoje 
issledovanije razvitija slovackoj advokatskoj palaty = Self-government within the legal profession: A short 
historical and comparative research of developmart in Slovak advocacy / M. Gajdošova (M. Gajdoshova). 
In: Vestnik Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 2 
(43), (2015), s. 90-97. 
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ADE022 State-Church relations and secular principles in the Slovak Republic = Relacje Państwo–Kościół 
oraz zasada świeckości Państwa w Republice Słowackiej / Michaela Moravčíková. 
In: Studia z prawa wyznaniowego. - ISSN 2081-8882. - Tom 17 (2014), s. 47-69. 
 
ADE023 Škoda spôsobená sociálnej poisťovni výplatou dôchodkových dávok neprávom = The damage to 
funds of Social Insurance Agency caused by pension benefit, which was paid unjustly / Mikuláš Krippel. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-0288. - Roč. 
9, č. 1 (2014), s. 69-93. 
 
ADE024 The concept of legal state = Koncepcija pravnogo gosudarstva / D. Krošlák. 
In: Vestnik Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law : Serija Pravo. - ISSN 1990-5173. - No 4 
(41), (2014), s. 121-130. 
 
ADE025 The labour jurisdiction in the Slovak Republic - the first steps after decades / Marek Švec, Andrea 
Olšovská(50%). 
In: Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht EuZA = European journal of labour law EJLL. - ISSN 1865-3030. - 
Jahrg. 8, Heft 1 (2015), S. 109-119. 
 
ADE026 Trestnoprávna a kriminologická analýza ukladania a výkonu trestu povinnej práce v Slovenskej 
republike = Criminal law and criminological analysis of imposing and enforcing a punishment of compulsory 
labour in the Slovak Republic / Lucia Šimunová. 
In: Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi. - ISSN 1210-9150. - Roč. 48, č. 1 (2015), s. 
61-71. 
 
 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 44 
 
ADF001 Act on civil liability for nuclear damage and its financial coverage as a new source of the Slovak 
liability nuclear and civil legislation / Marianna Novotná(50%), Jakub Handrlica. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 3 (2015), s. 41-70. 
 
ADF002 Applying the skip navigation links in the context of the websites' accessibility of central public 
administration bodies in the Nitra Region / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 3 (2015), s. 182-201. 
 
ADF003 Applying the skip navigation links in the context of the websites' accessibility of central public 
administration bodies in the Trenčín Region / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 2 (2015), s. 147-168. 
 
ADF004 Applying the skip navigation links in the context of the websites' accessibility of central public 
administration bodies in the Trnava Region / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 256-273. 
 
ADF005 Creative Commons 4.0 a o možnostiach ich využitia = Creatice Commons 4.0 and possibilities for 
their using / Richard Bednárik. 
In: ITlib : informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 36-40 + s. 4. 
 
ADF006 Employment termination from the point of view of good morals / Andrea Olšovská (50%), Miriam 
Laclavíková (50%). 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 2 (2015), s. 31-45. 
 
ADF007 Fakultatívne výlety - otázky nad zodpovednosťou cestovnej kancelárie / Monika Jurčová. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 5 
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(2015), s. 2-10. 
 
ADF008 Grundprobleme der Erforschung das aztekischen Rechts = Investigation of the Aztec law and its 
basic problems / Peter Vyšný. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 3 (2015), s. 71-103. 
 
ADF009 Inštitút minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky = Minimum pension 
in the pension insurance system of the Slovak Republic / Mikuláš Krippel. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 3 (2015), s. 145-182. 
 
ADF010 K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného protokolu k 
dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností) : 2. časť / Róbert Dobrovodský. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 3 
(2015), s. 8-17. 
 
ADF011 K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného protokolu k 
dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností) : 1. časť / Róbert Dobrovodský. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 2 
(2015), s. 30-35. 
 
ADF012 K postupom súdov pri výkone rozhodnutí vo veci maloletých / Róbert Dobrovodský. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 6-7 
(2015), s. 33-46. 
 
ADF013 Konto pracovného času - aplikačné problémy = Working time - application problems / Andrea 
Olšovská (34%), Marek Švec, Michal Drobný. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 12 (2015), s. 1431-1446. 
 
ADF014 Kultúrne dedičstvo v prostredí internetu = Cultural heritage in the environment of The Internet / 
Richard Bednárik. 
In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 
1339-8040. - [Roč. neuved.], výber (2015), s. 6-15. 
 
ADF015 Limits of the civil nuclear liability regime and the state interventions resulting therefrom = Limity 
občianskoprávneho režimu zodpovednosti za jadrové škody a ingerencia štátu ako ich dôsledok / Marianna 
Novotná (50%), Peter Varga (50%). 
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 1339-4401. 
- Roč. 3, č. 1 (2015), s. 5-22. 
 
ADF016 Mechanizmy uplatňovania práva na náhradu jadrovej škody z pohľadu pôvodnej a novej slovenskej 
zodpovednosti jadrovej legislatívy a civilného procesu = Mechanism of the application of the right to 
compensation for nuclear damage from the perspective of the initial and the new Slovak nuclear liability law 
and civil proceedings civil liability / Novotná, M. (50%), Uhliarová, M. (50%). 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 3 (2015), s. 238-
255. 
 
ADF017 Náboženstvo, sloboda a duchovné hodnoty v spoločnosti / Michaela Moravčíková. 
In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN 1335-6771. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 3-10. 
 
ADF018 Nová právna úprava agentúrnej práce v Slovenskej republike = New legislative rules of agency work 
in the Slovak Republic / Helena Barancová. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 21-42. 
 
ADF019 Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania / Marek Maslák. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 3 
(2015), s. 18-27. 
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ADF020 Obrátené dôkazné bremeno pri právnej ochrane pred diskrimináciou a o spôsoboch jej nápravy = 
Reversed burden of proof in legal protection against discrimination and on means of its remedies / Andrea 
Frťalová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 17-29. 
 
ADF021 Ochranný mechanizmus života a zdravia detí v občianskom práve s účinnosťou od 1. januára 2016 / 
Róbert Dobrovodský. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 10-
11 (2015), s. 35-48. 
 
ADF022 Otázka primeranosti, respektíve celkom zjavnej neprimeranosti použitia noža v kontexte nutnej 
obrany = Question of appropriateness, respectively of manifestly inappropriateness of using of a knife in the 
context of necessary self-defence / Viliam Hečko. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 10 (2015), s. 1179-1187. 
 
ADF023 Pojem odmeny v zmysle čl. 157 ZFEÚ a diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie = The concept 
of remuneration under Art. 157 of the TFEU and the discrimination based on sexual orientation / Marek 
Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Studia iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-3995. - online; Roč. 3, č. 2 (2015), s. 61-69. 
 
ADF024 Practical implementation of the right to be forgotten in the context of Google Spain decision / Daniel 
Krošlák. 
In: Communication today. - ISSN 1338-130X. - Vol. 6, no. 1 (2015), p. 58-71. 
 
ADF025 Právna úprava abortu a neonaticídia v socialistickom trestnom práve = Legislation of abortion and 
neonaticide in socialist criminal law / Eva Repková. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 216-235. 
 
ADF026 Právo na vodu v politickom a právnom kontexte = Right to water in political and legal context / 
Kristián Čechmánek. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 2 (2015), s. 156-168. 
 
ADF027 Právo zamestnankyne na materskú dovolenku a možnosť jej využitia otcom - zamestnancom : 
(prípad Marc Betriu Motull) / Viktor Križan. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 2 (2015), s. 259-266. 
 
ADF028 Preradenie odsúdeného do domáceho väzenia = Transfer of the convict to house arrest / Andrea 
Gregušová. 
In: Policajná teória a prax = Police theory and practice : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - ISSN 1335-1370. - 
Roč. 23, č. 1 (2015), s. 94-106. 
 
ADF029 Princíp viazanosti právom a verejná správa = Principle of lawfulness and the public administration / 
Maslen, M.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 1 (2015), s. 22-40. 
 
ADF030 Registrácia pre daň z pridanej hodnoty a zábezpeka na daň = Value added tax registration and tax 
security / Matúš Filo. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 5 
(2015), s. 17-26. 
 
ADF031 Restoratívna justícia ako aktuálna výzva pre trestný systém a niektoré možnosti inšpirácie = 
Restorative justice as a challenge to the criminal justice system and some inspirational guidance / Štefan 
Zeman. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 9 
(2015), s. 27-37. 
 
ADF032 Slovenská kriminológia - úvahy o histórii a súčasnosti = Slovak criminology - reflections on history 
and today / Gustáv Dianiška (50%), Tomáš Strémy (50%). 
In: Policajná teória a prax = Police theory and practice : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - ISSN 1335-1370. - 



 80

Roč. 23, č. 1 (2015), s. 63-72. 
 
ADF033 Slovenské predsedníctvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov = The Slovak 
presidency in the United Nations Security Council / Kristián Blaškovič. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 2 (2015), s. 75-104. 
 
ADF034 Spôsoby využitia verejných licencií = Methods of using public licences / Richard Bednárik. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 10 (2015), s. 1148-1160. 
 
ADF035 Súčasnosť a budúcnosť agentúrneho zamestnávania v Slovenskej republike = Present and future of 
temporary agency employment in teh Slovak Republic / Jakub Vojtko. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 47-64. 
 
ADF036 Termination of employment under the Slovak legislation / Andrea Olšovská (50%), Miriam 
Laclavíková (50%). 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 3 (2015), s. 21-40. 
 
ADF037 The contribution of Christianity to the development of European legal culture = Prínos kresťanstva 
k rozvoju európskej právnej kultúry / Vojtech Vladár. 
In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 1339-4401. 
- Roč. 3, č. 1 (2015), s. 37-72. 
 
ADF038 The employment contract as a central institute of labour law - past vs. present / Miriam Laclavíková 
(50%), Andrea Olšovská (50%). 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 109-132. 
 
ADF039 Transposition of requirements of the right to assemble in the legislation of administrative law in the 
Slovak Republic / Michal Maslen. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 2 (2015), s. 57-74. 
 
ADF040 Trest povinnej práce v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky a Českej republiky = Community 
service as applied by court practice of the Slovak Republic and the Czech Republic / Lucia Šimunová. 
In: Policajná teória a prax = Police theory and practice : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - ISSN 1335-1370. - 
Roč. 23, č. 1 (2015), s. 94-106. 
 
ADF041 Trest zákazu účasti na verejných podujatiach a niektoré aplikačné postrehy = Court-imposed 
banning orders on participation in public events and some practical insights / Štefan Zeman. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 3 
(2015), s. 31-40. 
 
ADF042 Vplyv úniového práva na medzinárodný rámec právnej úpravy zodpovednostných vzťahov jadrového 
práva = Influence of EU law on the international framework of legal regulation of the liability relations in 
nuclear law / Marianna Novotná (50%), Peter Varga (50%). 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 2 (2015), s. 128-
147. 
 
ADF043 Začiatok plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie je medzi veriteľom a dlžníkom 
dohodnutý ani inak určený / Marek Maslák. 
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 2 
(2015), s. 8-15. 
 
ADF044 Zodpovednostné aspekty cezhraničnej prepravy jadrového materiálu s osobitným dôrazom na 
"viedenský režim" jadrového práva = Liability aspects of cross-border transport of nuclear material with 
special accent laid on the "Vienna regime" in the field of nuclear law / Marianna Novotná. 
In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-
5467. - online; Roč. 3, č. 1 (2015), s. 176-197. 
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Príloha č. 2:  Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a 
doktorandov fakulty za rok 2015 (k 14. 7. 2016) 

 

Štatistika ohlasov: 
kód ohlasu – 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 2 

kód ohlasu – 2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 1 

kód ohlasu – 3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 
444 

kód ohlasu – 4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 736 
kód ohlasu – 5 - recenzie v zahraničných publikáciách : 16                                                             

kód ohlasu – 6 - recenzie v domácich publikáciách: 14  

 

Počet ohlasov spolu: 1213 

 

 

Ohlasy kód 1: 
 

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACA Obchodné právo / Alexander Škrinár (64%), Zuzana Nevolná (30%), Monika Jurčová 
(3%), Lukáš Kvokačka ; [recenze: Karel Marek, Milan Ďurica]. - 2. rozšír. vyd. - Plzeň : 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. - 399 s. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-
80-7380-365-0  

Ohlasy:  

[1 - 2015] STACHO, Z. - GUBINIOVA, K. - BARTAKOVA, G.P. Selected components of 
pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic. In 
Economic Annals-21, Vol. 9-10, 2015, p. 78-82. ISSN 1728-6220 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

ADF Comparison of collagen subtype 1 and 3 presence in varicose and non-varicose vein wal 
: morphological study / Haviarova Z., Janega P., Durdik S., Kovac P. (5%), Mraz P., 
Stvrtinova V.. 

In: Bratislavské lekárske listy = Bratislava Medical Journal : medzinárodný časopis pre 
biologické vedy a klinickej medicíny : International Journal for Biomedical Sciences and 
Clinical Medicine. - ISSN 0006-9248. - Vol. 109, iss.3, (2008), p. 102-105, online.  

Ohlasy:  

[1 - 2015] BECK, I. - HOTOWY, A. - SAWOSZ, E. - GRODZIK, M. - WIERZBICKI, M. - 
KUTWIN, M. - JAWORSKI, S. - CHWALIBOG, A. Effect of silver nanoparticles and 
hydroxyproline, administered in ovo, on the development of blood vessels and cartilage 
collagen structure in chicken embryos. In Archives of animal nutrition, vol. 69, iss. 1, 2015, p. 
57-68. ISSN 1745-039X  
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Príloha č. 3:  Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov 
a doktorandov fakulty za rok 2015 (k 29. 2. 2016) 

 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  

Počet záznamov: 34 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (5) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) 

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

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (1) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (15) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie  

Počet záznamov: 29 

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4) 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

BCI Skriptá a učebné texty (6) 

DAI     Dizertačné a habilitačné práce  (4) 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (12) 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus  
Počet záznamov: 2 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (2) 

 

Skupina D - Ostatné  

Počet záznamov: 232 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (26) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (44) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (28) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (23) 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (25) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (75) 



 83

BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

BBB Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (1) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (7) 

 

Skupina N – Nezaradené  

Počet záznamov: 115 

 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (4) 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (8) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (20) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (8) 

GHG Práce zverejnené na internete (2) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (73) 

 

Počet záznamov spolu: 416 
 


