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ÚVOD 
 

Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) Vedenie Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) predkladá Vedeckej rade TU, 
Právnickej fakulty (ďalej len „vedecká rada“) Správu Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty o hodnotení úrovne v oblasti vedy za rok 2020 (ďalej len „správa“).  

Komplexná správa, ktorá sa v zmysle zákona predkladá raz za rok, poskytuje vedeckej 
rade možnosť zhodnotiť vývoj vedecko-výskumnej činnosti, zvyšovanie vedeckého profilu 
fakulty a medzinárodný význam dosiahnutých výsledkov. 

Správa  obsahuje všetky oblasti vedeckej činnosti fakulty, vrátane doktorandského 
štúdia, jeho konkrétne výsledky, uskutočnené habilitačné a inauguračné konania, riešenie 
vedeckých výskumných projektov na medzinárodnej a domácej úrovni, organizovanie 
vedeckých konferencií a odborných podujatí a aktívnu účasť na nich. V správe sa prezentuje 
aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce, publikačná a edičná činnosť fakulty. Správa 
poskytuje aj relevantné informácie o činnosti knižnice fakulty, ktorá je koncipovaná 
vzhľadom na svoje poslanie ako akademická knižnica. Prílohami správy sú kvantitatívne 
vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, doktorandov 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 v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2020 patrila vedeckovýskumná činnosť 
k prioritným aktivitám činnosti fakulty a k najvýznamnejším kritériám hodnotenia jej kvality.  

Fakulta za rok 2020 vykazuje v súhrne celkom 68 vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov. S ohľadom na rozsah pracovného úväzku a dĺžku 
ich pôsobenia na fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 48,52. 
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM                 
  

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

- teória a dejiny štátu a práva (len externá forma) 
- pracovné právo  
- trestné právo 
- ústavné právo 
- občianske právo.  

V roku 2020 bolo na doktorandské štúdium na fakute prijatých 15 študentov externej 
formy dokorandského štúdia v týchto študijných programoch: Teória a dejiny štátu a práva – 
päť študentov, Pracovné právo – traja študenti, Trestné právo – dvaja študenti a Občianske 
právo – piati študetni.  

Na fakulte v roku 2020 študovalo celkovo päť doktorandov v dennej forme štúdia a 43 
doktorandov v externej forme štúdia, spolu 48 doktorandov. 

Celkový počet školiteľov doktorandského štúdia v roku 2020 bol 68 vysokoškolských 
pedagógov pôsobiacich na fakulte v odbore alebo príbuznom odbore.  

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

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Doktorandi dennej formy 
štúdia 

19 18 20 17 11 5 

Doktorandi externej formy 
štúdia 

49 55 48 45 39 43 

Študenti doktorandského 
štúdia spolu  

68 73 68 62 50 48 

 
 Doktorandský študijný program je založený na kreditovom systéme s dĺžkou trvania 
tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia. Zároveň dobieha štúdium 
v predchádzajúcom študijnom programe, ktorý bol so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky 
v dennej aj externej forme.  

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

Zastúpenie publikovaných vedeckých  a odborných prác doktorandov dennej 
a externej formy štúdia na celkovom počte publikovaných prác v rámci fakulty je veľmi 
významné. Doktorandi dennej a externej formy štúdia sa v roku 2020 v publikačnej činnosti 
zamerali na publikovanie vedeckých monografií (päť monografií publikovaných 
v zahraničných vydavateľstvách), vedeckých prác publikovaných v  domácich recenzovaných 
časopisoch (14 vedeckých prác) a domácich recenzovaných zborníkoch (11 vedeckých prác). 
Napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s koronakrízou, kedy sa organizácia vedeckých 
konferencií musela premiestiť do on-line priestoru, doktorandi dennej a externej formy sa i 
v roku 2020 aktívne zúčastňovali týchto on-line domácich a zahraničných konferencií 
a publikovali v zborníkoch z týchto konferencií viac ako 65 príspevkov.  
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Výber najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov dennej  

a externej formy štúdia v roku 2020:  
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA001 Biometrické osobné údaje podľa GDPR : (biometrický podpis, kamerový systém) / Monika 
Rafajová (50%), Lucia Váryová (50%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2019. – 115 
 
AAA002 Konanie podnikateľa / Martin Adamička (53%), Karina Divékyová (19%), Tomáš Pobijak 
(28%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Viktor Križan, Zuzana Nevolná]. - 1. vyd. - Praha : Wolters 
Kluwer CZ, 2020. - 118 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/16663.pdf. - ISBN 978-80-7598-975-8 
 
AAA003 Okamžité skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská (34%), Karina Divékyová 
(33%), Marián Mészáros (33%); [recenzovali: Martin Štefko, Marek Švec]. - 1. vyd. - Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2019. - 103 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/16137.pdf. - ISBN 978-80-7598-668-9 
 
AAA004 Právna dimenzia súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch / Silvia Beierová; [recenzenti: 
Andrea Olšovská, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 116 s. - (Litera scripta manet) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16817.pdf. - ISBN 978-80-7502-479-4 
 
AAA005 Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania / Michal Solárik (50%), Filip 
Korček (50%); [recenzenti: Eva Szabová, Adrián Jalč]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 80 s. - (Litera 
scripta manet) - http://ukftp.truni.sk/epc/16680.pdf. - ISBN 978-80-7502-428-2 
 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF001 Immediate termination of employment relationship by the employer / Marián Mészáros 
(50%), Karina Divékyová (50%). 
In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international 
scientific journal. - ISSN 2644-4542. - Vol. 2, no. 2 (2019), p. 35-45. 
 
ADF002 K verejnému vypočúvaniu kandidátov na sudcov ústavného súdu = Public hearings of the 
Constitutional Court candidates / Michal Matulník. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 31-45. 
 
ADF003 K voľbe sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky = On election of Constitutional 
Court judges / Michal Matulník. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 10 (2019), s. 
958-974. 
 
ADF004 Náhradné materstvo ako špecifický prípad darovania orgánov, tkanív a buniek = 
Surrogacy as a specific type of organ, tissue and cell donation / Anna Kucejová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 10 (2019), s. 
975-983. 
 
ADF005 Neoprávnený zásah do práv občana činnosťou spravodajskej služby a súvisiaca 
nemajetkovej ujmy = Illegitimate violation of citizens' rights by intelligence activities and related 
just satisfaction of non-pecuniary damage / Juraj Bališ. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 25, č. 9 (2020), s. 8-17. 



 6

 
ADF006 O podmienkach obnovy konania pred Ústavným súdom SR a zásahoch do právoplatných 
rozhodnutí vnútroštátnych súdov = A word on the conditions of the renewal of proceedings in front 
of the Constitutional Court of the Slovak Republic, and the intervention into effective decisions 
passed by the internal state courts / Peter Toth-Vaňo. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 11 (2019), s. 
1120-1143. 
 
ADF007 Obrátené dôkazné bremeno v civilnom sporovom konaní = The reverse burden of proof in 
civil disputes / Tomáš Pobijak. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 12 (2020), s. 
1486-1499. 
 
ADF008 Pojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva = A consideration of personal 
responsibility in the process of the execution of law / Peter Toth-Vaňo. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 1 (2020), s. 2-16. 
 
ADF009 Princíp kontradiktórnosti ako podstatná zložka v širokom koncepte práva na spravodlivý 
trestný proces = The adversarial principle as one of the essential elements of the broader concept of 
a fair criminal trial  / Juraj Bališ. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 6-7 (2019), s. 
679-695. 
 
ADF010 Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom = Deciding on custody by extraordinary appeal 
court / Viktor Kobielsky, Zuzana Kyjac (50%). 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 
812-835. 
 
ADF011 Spätné pôsobenie judikatúry - áno či nie? = Retrospective effectivenes of case law - yes or 
no? / Peter Toth-Vaňo. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 3 (2019), s. 262-
285. 
 
ADF012 Uplatňovanie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov za nedodanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu včas / Ondrej Majerniček. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 6 (2020), s. 229-236. 
 
ADF013 Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany proti zbytočným prieťahom v súdnom konaní = 
Constitutional complaint as a means of protection against unnecessary court delays / Dominik 
Fabian. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 26, č. 5 (2020), s. 12-18. 
 
ADF014 Vývoj uzatvárania manželstva na území slovenska: Najstaršie obdobie, obdobie Veľkej 
Moravy, rano-uhorské obdobie a platné právo = The development of contracting a marriage in the 
territory of Slovakia: Ancient times, the times of Great Moravia, Early-Ugrian period and valid law 
/ Branislav Borovský. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 5-19. 
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1.1. ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV FAKULTY 
 

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

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

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

Dňa 27. marca 2020 sa konal v poradí už XVI. ročník „Vedeckej konferencie 
doktorandov a  školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. Vzhľadom k 
epidemiologickej situácii sa vedecká konferencia konala on-line formou. Vedeckej 
konferencie sa v roku 2020 aktívne zúčastnilo 32 doktorandov. Garantom konferencie bola 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka fakulty. Vedecké práce doktorandov boli 
publikované v recenzovanom zborníku. 

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

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

Doktorandi dennej formy štúdia neabsolvovali v roku 2020 z dôvodu epidemiologickej 
situácie pandémie ochorenia COVID-19 žiadne študijné pobyty. 
 
1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 

V roku 2020 sa konalo na fakulte celkom 18 obhajob dizertačných prác 
v akreditovaných doktorandských študijných programoch, z toho bolo päť obhajob 
doktorandov dennej formy štúdia a 13 obhajob doktorandov externej formy štúdia. Z tohto 
počtu sa konalo osem obhajob dizertačných prác v študijnom programe Trestné právo (JUDr. 
Juraj Bališ, JUDr. Erik Elias, JUDr. Silvia Erdeiová,  JUDr. Lenka Kováčová,  JUDr. Lucia 
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Kubálová, Mgr. Anna Kucejová, JUDr. Boris Šiška, JUDr. Lenka Vráblová); päť obhajob 
dizertačných prác v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva (JUDr. Michal Antal,  
JUDr. Laura Bačová, JUDr. Peter Toth-Vaňo, JUDr. Viera Záteková Valková, JUDr. Mgr. 
Linda Žalmanová); dve obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Pracovné právo 
(JUDr. Silvia Beierová a Mgr. Marián Mészáros); dve obhajoby dizertačných prác 
v študijnom odbore Ústavné právo (Mgr. Dominik Fabian a Mgr. Jakub Neumann) a jedna 
obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore Občianske právo (JUDr. Milan Hlušák).  

 
 Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2015 – 2020 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  
 

 Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Absolventi doktorandského 
štúdia v dennej forme štúdia 

2 4 5 6 4 5 

Absolventi doktorandského 
štúdia v externej forme 
štúdia 

18 15 16 9 12 13 

Absolventi doktorandského 
štúdia spolu 

20 19 21 15 16 18 

 
Dizertačnú skúšku v roku 2020 vykonalo celkom deväť doktorandov, z toho 

v študijnom programe Trestné právo: jedna doktorandka v dennej forme štúdia (JUDr. Lucia 
Hrdličková) a dvaja doktorandi v externej forme štúdia (JUDr. Martin Bobok a JUDr. Ondrej 
Varga); v študijnom programe Pracovné právo: jedna doktorandka v dennej forme štúdia 
(Mgr. Karina Divékyová) a  dve doktorandky v externej forme štúdia (JUDr. Lucia Váryová 
a JUDr. Silvia Lattová); v študijnom programe Občianske právo: jeden doktorand v dennej 
forme štúdia (JUDr. Martin Adamička); v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva:  
jeden doktorand externej formy štúdia (JUDr. Michal Matulník); a v študijnom programe 
Ústavné právo: jedna doktorandka dennej formy štúdia (JUDr. Zuzana Kyjac). 

 
Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2015 – 2020 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

 
2. HABILITA ČNÉ A INAUGURA ČNÉ KONANIE 
 
            Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mala v roku 2020 priznané práva 
uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 
právo, a to v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo, pracovné 
právo, občianske právo a teória a dejiny štátu a práva. 

V roku 2020 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty jednu novú žiadosť internej 
uchádzačky o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, konanie bolo úspešne ukončené 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vykonané dizertačné 
skúšky 

16 15 13 12 15 9 

Úspešné obhajoby 
dizertačných prác 

20 19 21 15 16 18 
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vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent. Jedno habilitačné konanie, 
ktoré začalo na fakulte v predchádzajúcom roku 2019, bolo v roku 2020 úspešne ukončené 
vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent. Celkovo boli v roku 2020 
úspešne ukončené dve habilitačné konania. 

V roku 2020 boli úspešne ukončené dve inauguračné konania interných uchádzačov 
fakulty, ktoré začali ešte v roku 2019. V roku 2020 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty 
jednu novú žiadosť o začatie inauguračného konania internej uchádzačky fakulty. 

 

Habilita čné konania 

Habilitačné konanie, ktoré začalo ešte v roku 2019 bolo v roku 2020 úspešne 
ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu docent:   
- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo začalo v októbri 
2019 habilitačné konanie externej odbornej asistentky JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. 
z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Úspešná habilitačná prednáška 
a obhajoba habilitačnej práce sa konali 7. júla 2020. Vedecká rada fakulty na svojom riadnom 
zasadnutí v septembri 2020 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 
pracovné právo, habilitačné konanie bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení 
vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od novembra 2020. 
 
Habilita čné konanie, ktoré začalo podaním žiadosti v roku 2020: 

- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva 
začalo v apríli 2020 habilitačné konanie internej odbornej asistentky fakulty JUDr. Veroniky 
Kleňovej, PhD. Úspešná  habilitačná prednáška a  obhajoba habilitačnej práce sa konali 8. 
septembra 2020. Vedecká rada fakulty na svojom riadnom zasadnutí 17. septembra 2020 
rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu 
a práva, habilitačné konanie bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-
pedagogického titulu docent s účinnosťou od novembra 2020. 

 
Inauguračné konania 
 
Inauguračné konania, ktoré začali ešte v roku 2019 a boli ukončené v roku 2020:  
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória 
a dejiny štátu a práva interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD., 
ktoré začalo v apríli 2019, bolo v júni 2020 úspešne ukončené vymenovaním za profesora 
v odbore teória a dejiny štátu a práva prezidentkou SR. 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné 
právo interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD., ktoré začalo v máji 
2019, bolo v júni 2020 úspešne ukončené vymenovaním za profesora v odbore trestné právo 
prezidentkou SR. 
 
Inauguračné konanie, ktoré začalo podaním žiadosti v roku 2020: 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória 
a dejiny štátu a práva začalo podaním žiadosti internej uchádzačky fakulty doc. JUDr. 
Miriam Laclavíkovej, PhD. v septembri 2020, v súčasnosti konanie pokračuje a plánuje sa 
inauguračná prednáška.   
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3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV      
 

V roku 2020 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty participovali celkovo na 
riešení 29 výskumných projektov, z toho na siedmich projektoch financovaných Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“), desiatich projektoch základného výskumu 
Vedeckej edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR 
(ďalej len „VEGA“), jednom projekte financovanom International Visegrad fund 
a jedenástich inštitucionálnych projektoch fakulty. 

 Na riešenie projektov bola fakulte v roku 2020 pridelená dotácia vo výške 355.646 
EUR. 
 
A/  Projekty na medzinárodnej úrovni  
 
1.  
Fakulta ako partnerská organizácia sa v roku 2020 podieľala na riešení medzinárodného 
projektu finanovaného International Visegrad fund pod názvom „Workplace Whistleblowers' 
Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro)” (číslo projektu 21930021), 
ktorého hlavným riešiteľom bola Právnická fakulta Univerzity v Lodzi, Poľsko.  
 

V priebehu roka 2020 Jagielonská univerzita v Krakowe, Poľsko predložila v rámci 
výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehradským fondom návrh na riešenie projektu číslo 
22030159 pod názvom „Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war 
Successor States (1918–1939)“. V rámci hodnotiaceho procesu bola na jeho riešenie pridelená 
dotácia a fakulta sa  bude v období 02/2021 – 07/2022 podielať na jeho riešení ako partnerská 
organizácia. 
  
  
B/ Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
1. Projekty APVV 
 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli v roku 2020 zapojení do riešenia 
siedmich projektov APVV, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená pokles o jeden projekt.  

 Na riešenie projektov v roku 2020 bola agentúrou pridelená dotácia vo výške 302.122 
EUR, čo je o 37.620 EUR viac v porovnaní s rokom 2019. Vedeckopedagogickí zamestnanci 
pokračovali v riešení  jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2016, troch projektov 
v rámci Verejnej výzvy VV 2017, dvoch projektov v rámci Verejnej výzvy VV 2018 a začalo 
sa riešenie jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2019. 

 Do riešenia projektov APVV bolo zapojených celkovo 38 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je rovnaký počet ako v roku 2019. Do riešenia bolo zapojených sedem 
študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o štyroch  
študentov.  

 V roku 2020 nebolo ukončené riešenie žiadneho projektu a všetky pokračujú v riešení 
aj v roku 2021. 

 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2020 boli predložené dva nové návrhy na 
riešenie projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2021, ktoré sú v štádiu 
hodnotenia. 
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a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
1. 
Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky 
Číslo  projektu:  APVV-16-0106 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr.  Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia:  07/2017 – 06/2021 
Finančná dotácia na rok 2020: 43.214 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
2. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 43.964 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
3.   
Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry 
Číslo  projektu:  APVV-17-0056 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Obdobie riešenia:  08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 43.324 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 

 

4.  
Názov projektu: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem 
Číslo projektu: APVV-17-0562 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 52.654 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 

 

c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2018 
5. 
Názov projektu: Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 
insolvenčným a trestným právom  
Číslo projektu: APVV-18-0337 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 38.241 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
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6. 
Názov projektu: Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)  
Číslo projektu: APVV-18-0443 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 
Finančná dotácia na rok 2020: 59.956 EUR 
Riešiteľský kolektív: 13 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2019 
7. 
Názov projektu:  Trestnoprávna ochrana slobody 
Číslo projektu: APVV-19-0050 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2020 – 06/2024 
Finančná dotácia na rok 2020: 20.769 EUR 
Riešiteľský kolektív: 9 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
2. Projekty VEGA  
 
 V roku 2020 boli vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty zapojení do riešenia 
desiatich projektov VEGA (jeden projekt so začiatkom riešenia v roku 2017, tri projekty so 
začiatkom riešenia v roku 2018, päť projektov so začiatkom riešenia v roku 2019 a jeden 
projekt so začiatkom riešenia v roku 2020), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
znamená pokles o štyri projekty. 

 Na riešenie projektov VEGA bola v roku 2020 fakulte pridelená dotácia vo výške 
53.524 EUR, čo je o 30.367 EUR menej v porovnaní s rokom 2019. 

 Do riešenia projektov VEGA bolo celkovo zapojených 38 riešiteľov, čo je o šesť 
menej v porovnaní s rokom 2019. Členmi riešiteľských kolektívov boli aj štyria študenti 
doktorandského štúdia, čo je o sedem menej v porovnaní s rokom 2019.  

 V roku 2020 bolo ukončené riešenie troch VEGA projektov a sedem projektov 
pokračuje v riešení aj v nasledujúcom roku 2021.  

 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2021 boli predložené štyri návrhy, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   

 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
1. 
Názov projektu: Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho 
obsahu, informácií a dát 
Číslo projektu: 1/0556/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2020 
Dotácia na rok 2020: 6.859 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 

b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
2. 
Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 
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Číslo projektu: 1/0082/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2020: 6.063 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 

3. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 6.041 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 

 

4. 
Názov projektu: Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna úprava a 
právna prax 
Číslo projektu: 1/0200/18 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2020: 6.179 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 

 

c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2019 
5. 
Názov projektu: Renesancia zabudnutých a znovu objavených inštitútov dedičského práva na 
Slovensku  
Číslo projektu: 1/0018/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022 
Dotácia na rok 2020: 8.822 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 

 

6. 
Názov projektu: Európsky sociálny model a jeho tendencie 
Číslo projektu: 1/0081/19 
Zodpovedný riešiteľ projektu : doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 4.632 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 

 

7. 
Názov projektu: Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku 
Číslo projektu: 1/0329/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
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Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 5.064 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 

 

8. 
Názov projektu: Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby 
Číslo projektu: 1/0535/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 6.348 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 

 

9. 
Názov projektu: Dispozície s obchodným podielom 
Číslo projektu: 1/0571/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 1.939 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 

d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 
10. 
Názov projektu: Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja 
Číslo projektu: 1/0269/20 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2020 – 12/2021 
Dotácia na rok 2020: 1.577 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov  
 
 
C/ Vnútorná grantová schéma 
 
1. Inštitucionálne projekty fakulty 
 

Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2020 boli vedeckopedagogickí zamestnanci  
fakulty zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov fakulty. V priebehu roka 2020 bolo 
riešených jedenásť inštitucionálnych výskumných projektov, všetky so začiatkom riešenia 
v roku 2020. Do riešenia tohto typu projektu bolo  zapojených 24 vedeckopedagogických 
zamestnancov.  
 
1. 
Názov projektu: Zákon o priestupkoch. Komentár. 
Číslo projektu: 1/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2020-12/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 1 vedeckopedagogický zamestnanec 
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2. 
Názov projektu: Prípadové štúdie zo správneho práva procesného 
Číslo projektu: 2/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/2020-12/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
3. 
Názov projektu: Návšteva Múzea holokaustu v Seredi 
Číslo projektu: 3/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 3/2020-3/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
4. 
Názov projektu: Trnavské právnické dni – Právna politika a legislatíva 
Číslo projektu: 4/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 9/2020-9/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 11 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
Názov projektu: Vysokoškolské vzdelávanie 
Číslo projektu: 5/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 8/2020-10/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
6. 
Názov projektu: Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou 
Číslo projektu: 6/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 11/2020-11/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
7. 
Názov projektu: Tomáš Garrigue Masaryk 170 rokov od narodenia prvého prezidenta  - 
Virtuálny deň fakulty                                      
Číslo projektu: 7/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Obdobie riešenia: 7/2020-10/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
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8. 
Názov projektu: Medzinárodné právo v praxi 
Číslo projektu: 8/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 10/2020-12/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 2 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
9. 
Názov projektu: Sekulárny štát 
Číslo projektu: 9/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 5/2020-5/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
10. 
Názov projektu: Human Rights Dimensions of pandemic Crisis 
Číslo projektu: 10/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 7/2020-7/2020 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogickí zamestnanci 
 
11. 
Názov projektu: Medzinárodné právo v praxi 
Číslo projektu: 11/2020 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Obdobie riešenia: 1/10/2020-15/05/2021 
Dotácia na rok 2020: bez finančnej dotácie 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci 

 
 
D/ Financovanie   projektov 
   
Prehľad o výške finančnej dotácie v EUR pridelenej na riešenie projektov fakulty v roku 2020 

(finančné zdroje mimo univerzity alebo fakulty) 

Typ 
projektu  

Číslo 
projektu 

Názov projektu  Zodpovedný 
riešiteľ projektu 

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Dotácia 
v EUR 

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

Adamová Zuzana, 
JUDr., PhD. 

2017-2020 6 859 

VEGA 1/0193/18 Environmentalizácia medzinárodného 
verejného práva 

Jankuv Juraj, 

doc. JUDr., PhD. 

2018-2021 6 041 

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

Košičiarová Soňa, 
prof. JUDr., PhD. 

2018-2020 6 179 
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VEGA 1/0082/18 Trestnoprávne aspekty boja proti 
terorizmu 

Jalč Adrián,  

prof. JUDr. Ing., 
PhD. 

2018-2020 6 063 

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

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

2019-2022 8 822 

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

Gešková Katarína, 
JUDr., PhD. 

2019-2021 5 064 

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

Lacko Miloš, 

 doc. JUDr., PhD. 

2019-2021 4 632 

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

Novotná Marianna, 
doc. JUDr., PhD. 

2019-2021 6 348 

VEGA 1/0571/19 Dispozície s obchodným podielom Nevolná Zuzana, 
JUDr., PhD. 

2019-2021 1 939 

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

Žitňanská Lucia, 
doc. JUDr., PhD. 

2020-2021 1 577 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov VEGA v EUR:  53 524 

APVV APVV 

-16-0106 

Trestnoprávna ochrana života a zdravia 
v podmienkach Slovenskej republiky 

Vráblová Miroslava, 
doc. JUDr., PhD. 

2017-2021 43 214 

APVV APVV 

-17-0022 

Rímsko-kánonické vplyvy na 
slovenské verejné právo  

Vladár Vojtech,  

prof. JUDr. Mgr., 
PhD. 

2018-2022 43 964 

APVV APVV 

-17-0056 

Ústava liberálno-demokratického štátu 
a radikalizácia politickej kultúry 

Káčer Marek,  

doc. Mgr., PhD. 

2018-2022 43 324 

APVV APVV 

-17-0562 

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom 
elektronických platforiem 

Csach Kristián,  

doc. JUDr., PhD. 

2018-2022 52 654 

APVV APVV 

-18-0337 

Zodpovednosť členov orgánov 
obchodných spoločností medzi 
korporačným, insolvenčným a trestným 
právom 

Žitňanská Lucia, 
doc. JUDr., PhD. 

2019-2022 38 241 

APVV APVV-18-
0443 

Prieniky pracovného práva do iných 
odvetví súkromného práva (a vice 
versa) 

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

2019-2022 59 956 

APVV APVV-19-
0050 

Trestnoprávna ochrana slobody Szabova Eva, 

 doc. JUDr., PhD. 

2020-2024 20 769 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov APVV v EUR:  302 122 

Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2020 v EUR: 355 646 

 
 
4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 
 

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

Rok 2020 je neštandardný v tom, že mnohé aktivity aj vo vysokoškolskom priestore 
výrazne ovplyvnila pandémia súvisiaca s ochorením Covid-19. Napriek nepriaznivým 
okolnostiam, kedy sa osobný kontakt účastníkov vedeckých a odborných podujatí fakulty 
preniesol do on-line priestoru, sa na fakulte v súlade s epidemiologickými opatreniami 
realizovala tak pedagogická ako aj vedecko-výskumná činnosť.  

V roku 2020 sa na fakulte a v on-line priestore podarilo zorganizovať 56 vedeckých 
podujatí, z toho osem medzinárodných vedeckých kongresov a konferencií, štyri vedecké 
konferencie, jeden odborný seminár, tri odborné diskusie, 33 odborných prednášok a sedem 
iných typov podujatí, ako je napr. stáž pre stredoškolákov, vzdelávacie prednášky pre 
pedagógov, stretnutie absolventov fakulty spojené s odbornou diskusiou, účasť študentov a 
pedagógov na divadelnom predstavení spojenom s diskusiou, exkurzia študentov do Múzea 
holokaustu, stretnutia akademickej obce fakulty a iné.   

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 na Slovensku v mesiaci november 
(9. - 15. 11. 2020), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR fakulta zorganizovala 22 on-line vedeckých podujatí.  

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

Organizované podujatia fakulty by sa nemohli konať bez účasti pozvaných 
a oslovených hostí, ktorí zastupujú rôzne akademické, profesijné a spoločenské organizácie. 
Vzhľadom na úspešnú spoluprácu fakulty s týmito organizáciami, ktoré svojou účasťou 
prispeli ku kvalite konaných podujatí, sme mali možnosť zorganizovať podujatia so 
zástupcami napr. Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ústavu štátu a práva 
SAV, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, 
Veľvyslanectva ČR v Bratislave, Historického ústavu SAV, Masarykovho ústavu 
v Prahe, Archívu AV ČR, Kancelárie verejného ochrancu práv ČR, s predstaviteľmi 
Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, 
zástupcami Zboru väzenskej a justičnej správy, Kancelárie prezidenta Poľskej republiky, 
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Ústavu dejín TU v Trnave, Centra na ochranu 
maloletých v Košiciach, Úradu pre verejné obstarávanie, so zástupcami Kancelárie 
Európskeho parlamentu na Slovensku a poslancami EP, s advokátmi, notármi a zástupcami 
z právnických a iných fakúlt a univerzít zo Slovenska a  zahraničia ako napr. z ČR, Poľska, 
Ukrajiny, Rakúska.  

 
Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2020 
 
Medzinárodné vedecké kongresy a konferencie:  
 

Trnava, 15. 05. 2020 

„Secular State / Sekulárny štát“ - slovensko-poľská on-line konferencia, ktorú organizoval 
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci s Fakultou práva a verejnej 
správy Warmsko-mazurskej univerzity v Olštýne v Poľsku.  Odborníci z oboch susedných 
krajín sa zamerali na analýzu systémových úprav vzťahov štátov a cirkví a náboženských 
spoločností. Posudzovali predovšetkým súčasné ústavy štátov, ktoré vyjadrujú postoje štátov 
k náboženstvu, ale aj medzinárodné či vnútroštátne dohody, bežné akty, správnu či súdnu 
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prax. Koncentrovali sa predovšetkým na záruky slobody svedomia a náboženského vyznania, 
vrátane rešpektovania národných, sociálnych, kultúrnych a náboženských tradícií.  

 

Trnava, 23. 6. 2020 

„Aktuálne otázky azylového práva III“, v poradí III. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie na tému azyl, ktorá sa v roku 2020 konala on-line. Konferencia bola  
organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0200/18. Téma vedeckej rozpravy v roku 2020 
bola vplyv a prínos judikatúry medzinárodných a vnútroštátnych súdov vo veciach azylového 
práva pre aplikačnú prax orgánov členských štátov Európskej únie. Cieľom konferencie bolo 
definovať klady a nedostatky, ako aj aktuálne výzvy pre úpravu azylového práva.  

 

Trnava, 1. 7. 2020 

„Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis“, on-line medzinárodná vedecká 
konferencia. Toto medziodborové vedecké podujatie, ktoré organizoval Ústav pre právne 
otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci s partnerskými centrami v Indii, na 
Univerzite Jawaharlala Nehru v Novom Dillí a na Univerzite v Bombaji sa konalo v on-line 
priestore v období od 1. – 31. júla 2020.  

Cieľom konferencie bolo predstaviť rôzne dimenzie, ktoré boli vážne zasiahnuté 
pandemickou krízou naprieč kontinentmi. Zúčastnení vedci v diskusii analyzovali, ako nová 
situácia otriasla bezprecedentným stupňom stability a prosperity v Európe a na väčšine 
kontinentov. Pripomenuli význam a potrebu rešpektovania ľudských práv a ľudskej 
dôstojnosti na celom svete. Tlak na verejné služby, najmä v zdravotníctve, na celom svete sa 
stali pálčivými problémami vo veľmi krátkom čase, čo postavilo štátne orgány a verejné 
inštitúcie pred nebývalé výzvy. Prebiehajúce diskusie poukázali aj na zjavné medzery. 
Diskutujúci sa jednoznačne zhodli, že pri prijímaní núdzových opatrení musí zostať hlavným 
cieľom rešpektovanie základných ľudských práv.  

 

Trnava, 24. – 25. 9. 2020 

„Trnavské právnické dni 2020 - Právna politika a legislatíva“, on-line medzinárodný 
vedecký kongres. Každé dva roky je fakulta už tradične organizátorom medzinárodného 
vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, na ktorý prichádzajú odborníci zo Slovenska, z 
krajín Višehradskej štvorky, ale aj z ďalších európskych aj neeurópskych krajín. V roku 2020 
nás však zasiahla pandemická kríza súvisiaca s ochorením Covid-19, a preto sa toto vedecké 
podujatie prenieslo do on-line priestoru. Spoluorganizátormi sa stali spolupracujúce právnické 
fakulty z Burgasu, Shtipu, Lublina a Ľvova. 

Témou tohtoročného kongresu sa stala právna politika a legislatíva. Dvadsiate prvé storočie sa 
v duchu post-pozitivizmu a post-modernizmu charakterizuje aj ako obdobie krízy legislatívy. 
Namiesto legalistického spoliehania sa na výslovné záruky zákonnosti a formálnej 
spravodlivosti sa dôraz kladie na hodnotovú aplikáciu a interpretáciu práva, na právne 
princípy a ich pomeriavanie. Pritom sa však neoprávnene zabúda na význam legislatívnej 
tvorby práva, na otázku, ako využiť vedecké poznatky pri formulovaní textov právnych 
predpisov a na právnu politiku. 

Medzinárodný vedecký kongres bol rozdelený na dve časti, na on-line plenárne zasadnutie 
a na on-line rokovania v sekciách v rámci katedier fakulty. Čiastkové konferencie 
a workshopy tak umožnili zamerať sa na špecifiká právnej politiky a tvorby práva v 
jednotlivých právnych odvetviach a disciplínach právnej vedy.  
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Smolenice, 29. – 30. 9. 2020    

„Zmluvný režim členov orgánov obchodných spoločností“, 6. ročník tradičnej vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej právu obchodných spoločností, ktorú 
organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty v spolupráci s Ústavom štátu 
a práva SAV, Ústavom štátu a práva AV ČR a advokátskou kanceláriou PRK Partners. 
Konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu fakulty APVV-18-0337.  

V poradí už šiesty ročník konferencie ponúkol pohľad a diskusiu na problematiku vzťahu 
člena orgánu obchodnej spoločnosti, na právny priestor pre zmluvné kreovanie obsahu vzťahu 
člena orgánu a obchodnej spoločnosti a hranice zmluvného obsahu tohto vzťahu dané 
korporačným právom. Zazneli zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe práva 
obchodných spoločností zo Slovenska, Česka a Rakúska.  

 

Týždeň vedy a techniky 2020 (9. – 15. 11. 2020 a  počas celého mesiaca november): 
 

Lublin, Poľsko, 6. – 7. 11. 2020 

„Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w 
procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina – Niemcy“, on-line  
medzinárodná vedecká konferencia, ktorej spoluorganizátorom bola aj fakulta. Hlavným 
organizátorom bola Právnická komisia Poľskej akadémie vied, oddelenie v Lubline, a 
spoluorganizátormi Právnická fakulta TU v Trnave spoločne s Fakultou práva, kánonického 
práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline (KUL), Právnickou 
fakultou Univerzity Márie Curie-Skłodowskej v Lubline, Právnickou fakultou Univerzity 
ministerstva vnútra vo Ľvove, Spoločenstvom absolventov a priateľov právnickej fakulty 
KUL, Nadáciou Poľskej akadémie vied a Oddelením právnych vied vedeckej spoločnosti 
KUL. 

S prednáškami zaoberajúcimi sa daňovou problematikou aktívne vystúpili aj vyučujúci 
fakulty. Účastníci konferencie sa mimo iného  venovali napr. problematike zákazu 
diskriminačného zdaňovania v práve Európskej únie, konania podnikateľa v rámci 
intrakomunitárnych obchodov v dobrej viere a jeho práva a povinnosti vyplývajúce z právnej 
úpravy spoločného systému dane z pridanej hodnoty, kladov  a záporov cirkevnej dane. 
Daňová problematika priniesla širokú diskusiu a komparáciu jednotlivých krajín. 

 

Trnava, 9. – 16. 11. 2020 

„Európsky sociálny model a jeho úlohy“, on-line vedecká konferencia, ktorú organizovala 
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v rámci riešenia projektu VEGA 
č. 1/0081/19. Konferencia sa venovala nosným prvkom európskeho sociálneho modelu, jeho 
vplyvom a dosahom na národné systémy sociálnej ochrany, jeho reorganizácii, sociálnym 
štandardom občanov EÚ a interakciám sociálnej politiky EÚ a národných politík. 

Zaslané príspevky, ku ktorým sa bolo možné vyjadriť na on-line diskusnom fóre boli 
zamerané na nedostatky koordinačnej úpravy osôb využívajúcich voľný pohyb v EÚ (inštitút 
dočasného vyslania, poskytovanie a export dávky v nezamestnanosti), úroveň a rozvoj 
sociálnych práv a vybraných pracovnoprávnych inštitútov počas koronakrízy (osobitne 
domácku prácu a teleprácu) vrátane podnikového vzdelávania, na vybrané nároky členov 
odborovej organizácie, zákaz diskriminácie tehotných žien a matiek v pracovnoprávnom 
vzťahu, princíp rovnosti žien pri ich zamestnávaní pri meniacich sa sociálnych korona-
opatreniach a ochrany maloletých a mladistvých. Jednotiacou myšlienkou, ktorá prevažne 
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rezonovala v záverečných častiach príspevkov bol názor a výskumná informácia, že práve v 
tomto pandemickom období je potrebné ešte viac sa venovať ochrane sociálnych práv a mať 
snahu korigovať vyvažujúcimi opatreniami a modernizáciou súčasné (pracovnoprávne a 
sociálnozabezpečovacie) inštitúty účinné pri uplatňovaní práv zamestnancov.  

 

Trnava, 12. -13. 11. 2020 

„Vynútite ľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva 
životného prostredia a ich vzájomná interakcia“, on-line medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18.  Účastníci konferencie sa v on-line príspevkoch 
zamerali na problematiku vynútiteľnosti medzinárodného práva životného prostredia, práva 
životného prostredia Európskej únie, práva životného prostredia Slovenskej republiky a práva 
životného prostredia Českej republiky ako aj na vzájomnú interakciu medzinárodného práva 
životného prostredia, práva životného prostredia Európskej únie s právom životného 
prostredia Slovenskej republiky a právom životného prostredia Českej republiky.  

 

Vedecké konferencie: 
 

Trnava, 27. 3. 2020 

„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty“. Tradične, v poradí už 16. rok, sa konala konferencia doktorandov 
a školiteľov fakulty (konferencia sa pravidelne koná od roku 2005). Výnimočne sa v roku 
2020, vzhľadom na pandemickú situáciu, konferencia konala on-line formou.  

Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: teoreticko–historicko-ústavnoprávna 
sekcia, súkromnoprávna sekcia – pracovné právo, súkromnoprávna sekcia - občianske právo a 
verejnoprávna sekcia – trestné právo. Na on-line konferencii vystúpilo so zaujímavými 
príspevkami 25 doktorandov dennej a externej formy štúdia. Moderátormi a odbornými 
garantmi boli školitelia doktorandov. Z uvedenej konferencie bol publikovaný elektronický 
zborník príspevkov. Konferenciu pravidelne organizuje fakulta pod gesciou dekanky fakulty. 
Zámerom vedeckej konferencie je podporiť individuálny vedecký rast každého doktoranda, 
a tým aj všeobecne rozvoj doktorandského štúdia na fakulte a zároveň podporiť záujem 
Trnavskej univerzity v Trnave profilovať sa ako výskumná univerzita.  

 

Trnava, 26. 3. 2020   

„Sloboda ako základný predpoklad spravodlivosti a práva“, vedecká konferencia konaná 
pri príležitosti životného jubilea Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., organizovaná 
Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva a Ústavom pre právne otázky 
náboženskej slobody fakulty.  

 

Trnava, 15. 7. 2020 

„Študentská vedecká konferencia 2020“, v poradí už XIII. ročník vedeckej konferencie 
študentov, ktorý organizovala fakulta v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA Trnava 
sa vzhľadom na pandemickú situáciu konal on-line formou.  

Pravidelná konferencia poskytla študentom príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory 
a možnosť spracovať a prezentovať svoje nadobudnuté vedomosti. Program konferencie bol 
rozdelený do štyroch sekcií: Sekcia verejného práva – podsekcia: trestné právo a podsekcia: 
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ústavné, správne a medzinárodné právo; Sekcia súkromného práva; Historická sekcia 
a Právno-teoretická sekcia.  

Príspevky študentov posúdila odborná komisia zložená z pedagógov a študentov. Z každej 
sekcie komisia vybrala najlepšie príspevky, ktorých autori boli ocenení. Všetky príspevky 
budú publikované v zborníku, ktorý je vydaný elektronicky a zverejnený na internetovej 
stránke fakulty.  

 

Modra – Harmónia, 30. 9. – 2. 10. 2020 

„Autorské právo v digitálnom prostredí“ , on-line vedecká konferencia so zahraničnou 
účasťou organizovaná Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0556/17. Účastníci konferencie sa venovali 
problematike autorského práva prispôsobeného súčasnému digitálnemu veku.  

 

Odborné semináre a workshopy: 
 

Týždeň vedy a techniky 2020 (9. – 15. 11. 2020 a  počas celého mesiaca november): 
 

Trnava, 27. 11. 2020 

„Uplat ňovanie antidiskriminačnej legislatívy z pohľadu aplikačnej praxe Slovenského 
národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP)“ , on-line odborný seminár k 
antidiskriminačnej legislatíve.  

Seminár bol realizovaný Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a bol určených 
pre študentov a študentky fakulty v rámci Kliniky antidiskriminačného práva. V úvode 
seminára vystúpila sociologička Silvia Porubänová, ktorá je zároveň výkonnou riaditeľkou 
SNSĽP. Predstavila úlohy a činnosť SNSĽP ako národnej inštitúcie pre ľudské práva a 
národného antidiskriminačného orgánu, venovala sa pôsobnosti a činnosti SNSĽP, 
medzinárodnému zakotveniu existencie inštitúcie akou je SNSĽP a spolupráci s obdobnými 
inštitúciami. Následne študentom a študentkám o uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy a 
prípadoch, ktorými sa SNSĽP zaoberalo, veľmi pútavým spôsobom porozprával Tomáš 
Földes, dlhoročný právnik pôsobiaci na SNSĽP. Celková diskusia preukázala záujem 
študentov a študentiek nielen o právnu stránku princípu rovného zaobchádzania, ale aj o 
sociálny a medziľudský rozmer chápania potreby uplatňovania rovnosti v spoločnosti. 

 
Diskusie: 
 

Trnava, 7. 5. 2020 

„On-line diskusia so spoluautormi Správy o dodržiavaní ľudských práv“. Fakulta 
v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva organizovala pre 
študentov fakulty on-line diskusiu o téme diskriminácie zraniteľných skupín obyvateľstva na 
území Slovenskej republiky.  

 

Trnava, 2. 12. 2020 

„Základy práva verejného obstarávania“, on-line odborná diskusia, ktorú organizovala 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v rámci výučby predmetu Základy 
práva verejného obstarávania. Medzi diskutujúcimi na aktuálnu a zaujímavú tému 
problematiky verejného obstarávania a revízne postupy vo verejnom obstarávaní boli 
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zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie Mgr. Jaroslav Lexa, podpredseda ÚVO, Mgr. 
Róbert Majchrák, vedúci legislatívno-právneho odboru a  JUDr. Zuzana Krajčovičová, vedúca 
Kancelárie Rady ÚVO. 

 

Trnava, 8. 12. 2020 

„Sacharovova cena 2020“ a on-line diskusia na tému „Európsky parlament a ľudské 
práva“ . Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s fakultou 
organizovala  on-line diskusiu k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia pri príležitosti 
jej odovzdania, ktorú v roku 2020 Európsky parlament udelil bieloruskej demokratickej 
opozícii. Sacharovova cena je najvyšším ocenením, ktoré od roku 1988 Európska únia 
udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva.  

Vzhľadom na aktuálne protiepidemické opatrenia sa diskusia konala v on-line formáte. 
V úvode prostredníctvom videopozdravu vystúpila Sviatlana H. Cichanovská, predstaviteľka 
bieloruskej opozície, ktorá osobitne adresovala slová študentom a študentkám našej fakulty. 
Podujatie otvorili riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku p. Robert Sermek a dekanka fakulty 
prof. Andrea Olšovská. Nasledovali vystúpenia poslankýň a poslancov Európskeho 
parlamentu Miriam Lexmann, Ivana Štefanca, Michala Šimečku a pedagóga fakulty doc. 
Petra Vargu.  

         
Odborné prednášky: 
 

Trnava, 19. 2. 2020 

„Praktické skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva v špecifických 
prípadoch formou pozemkových úprav“, odborná prednáška pre študentov všetkých 
ročníkov fakulty, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty. 
Prednášajúci Ing. Jozef Bujňák, geodet s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou 
pozemkových úprav.  

 

Trnava, 4. 3. 2020 

„Dieťa medzivojnového Slovenska“, odborná prednáška spojená s prezentáciou knihy, ktorú 
organizovala Univerzitná knižnica a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 
Prednášajúce autorky vedeckej monografie docentky fakulty doc. JUDr. Miriam Laclavíková, 
PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. diskutovali na tému verejnej sociálnej 
starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v období medzivojnovej Československej 
republiky a zrod novej inštitucionálnej bázy v oblasti starostlivosti o deti a mládež a pokusy o 
koordináciu, resp. sanáciu tohto na Slovensku skutočne naliehavého problému. 

 
Trnava,  8. 4. 2020 

„Rozhovor o rozhovoroch“, odborná on-line prednáška organizovaná fakultou v rámci 
predmetu Klinika právnickej žurnalistiky. Prednášajúci Mgr. Branislav Oprala z Fakulty 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, oceňovaný autor rozhovorov celospoločenských 
tém a akreditovaný novinár Denníka N. 

 

Trnava, 21. 10. 2020 

„Zastupiteľský úrad vo svetle medzinárodného práva“, on-line odborná prednáška JUDr. 
Pavla Sladkého, PhD., zástupcu veľvyslanca Českej republiky v Bratislave, ktorú 
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organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov 
fakulty v rámci predmetu Medzinárodné vzťahy.   

 

Trnava, 22. 10. 2020 

„Činnosť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v kontexte občianskeho 
a rodinného práva“, on-line odborná prednáška JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre 
osoby so zdravotným postihnutím, ktorú organizovala Katedra občianskeho a obchodného 
práva fakulty pre študentov a študentky fakulty v rámci výučby predmetu Občianske právo 
hmotné.  

 

Trnava, 27. 10. 2020 

„Bezpečnosť, hygiena a kvalita potravín“, odborná prednáška spojená s diskusiou v rámci 
predmetu Potravinové právo. Prednášajúca Ing. Eva Forrai, výkonná riaditeľka profesijnej 
organizácie Slovenského zväzu spracovateľov mäsa v Bratislave. Študenti a študentky sa 
dozvedeli aktuálne informácie a fakty z prostredia spracovateľov mäsa a korenín. 

 
Týždeň vedy a techniky 2020 (9. – 15. 11. 2020 a  počas celého mesiaca november): 
 

Trnava, november 2020 

„Niekoľko slov o slobode“, on-line odborná prednáška. Pri príležitosti Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2020, ako aj každoročného pripomenutia si novembrových udalostí 
zorganizovala fakulta počas mesiaca november 2020 pre študentov cyklus on-line prednášok 
spojených s diskusiou  so študentským lídrom Nežnej revolúcie Mgr. art. Antonom 
Popovičom. Podujatia mali, vzhľadom na svoj obsah apelujúci na vnútornú reflexiu študenta, 
špecifickú formu podcastu, v ktorom sa prednášajúci prihováral študentom svojou esejou 
o slobode. Vedomie, kauzalita, pseudosloboda, spoločenská sloboda, osobná sloboda, 
demokracia, kultúra, smerovanie a spôsob života jednotlivca boli niektoré z nosných tém 
prednášok a následnej diskusie.  

 

Trnava, november 2020 

„Čas na čaj s ústavkom“, cyklus on-line odborných prednášok. Katedra ústavného práva 
a teórie práva fakulty organizovala pre študentov fakulty počas mesiaca november 2020 
(štvrtky o 17.00 h) on-line cyklické podujatia – prednášky zamerané na ústavné právo 
v legislatíve a praxi.  

 

Trnava, 4. 11. 2020 

„Pracovné právo v aplikačnej praxi“ , on-line odborná prednáška spojená s diskusiou 
určená pre študentov fakulty v rámci Kliniky ochrany zamestnancov. Prednášajúca JUDr. 
Radoslava Lichnovská, advokátka z advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c advokáti, 
s. r. o. Bratislava. 

 

Trnava, 4. 11. a 11. 11. 2020 

„Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou“, on-line odborné prednášky o očiste justície a jej 
úskaliach prezentoval študentom aj vyučujúcim fakulty Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, člen 
súdnej rady SR, ktorý pracuje aj v Kancelárii verejného ochrancu práv Českej republiky. 
Obsah prednášok a následná diskusia boli prirodzene rámcované najnovším vývojom v 
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Slovenskej republike, ktorý poukázal aj na stav justície, jeho súčasný proces očisťovania a 
zákonité úskalia, ktoré ho sprevádzajú. Účastníci podujatia živo diskutovali o potrebe využitia 
priaznivého obdobia pre potrebné zmeny a otvorenie otázky o potrebe etického kódexu pre 
sudcov. 

 

Trnava, 6. 11. 2020 

Cyklus on-line odborných prednášok, ktorý organizovala pre študentov fakulty Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty. Prednášajúcimi boli doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., 
z Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe na tému „Teoretická specifika občanského 
práva se zřetelem na kogentní a dispozitivní právní normy v občanském právu“ a JUDr. 
Robert Šorl, PhD., sudca Ústavného súdu SR na tému „Právna veda a slovenské súdy“.  
 
Trnava, 11. 11. 2020 

„Diplomacia v praxi - činnosť Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu“, on-line 
odborná prednáška JUDr. Jozefa Kušlitu, PhD.,  1. tajomníka Veľvyslanectva SR v Haagu,  
ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov 
fakulty v rámci predmetu Medzinárodné právo verejné.  

 

Trnava, 16. 11. 2020 

„Notár – povolanie a poslanie“, on-line odborná prednáška notárky JUDr. Ivety Vaškovej a 
JUDr. Jozefa Kolárika, PhD. z Notárskeho úradu v Trnave, určená študentom a študentkám 
fakulty v rámci Kliniky notárskej praxe. 

 

Trnava, 18. 11. 2020 

„Výkon konzulárnych funkcií. Teória a prax.“ , on-line odborná prednáška JUDr. Pavla 
Sladkého, PhD., zástupcu veľvyslanca Českej republiky v Bratislave, ktorú organizovala 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty pre študentov fakulty v rámci 
predmetu Medzinárodné právo verejné.    

 

Trnava, 19. 11. 2020 

„Komunikácia a riešenie konfliktov“,  on-line odborná prednáška PhDr. Kristíny Grendovej, 
PhD., MPH z Katedry verejného zdravotníctva, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity v Trnave. Vysoko aktuálna téma prednášky určená pre študentov 
a pedagógov fakulty. 

 

Trnava – Štrasburg, 24. 11. 2020 

„Naživo z ESĽP“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou. Zákulisie Európskeho 
súdu pre ľudské práva študentom priblížil priamo zo Štrasburgu právnik pôsobiaci v 
kancelárii súdu, Mgr. Roman Kubovič, LLM. Hlavné témy on-line komunikácie boli o 
funkciách ESĽP ako inštitúcie v rámci Rady Európy, Európskom dohovore o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, sudcovských formáciách a kancelárii ako súčastí 
štruktúry ESĽP ako aj o ceste sťažnosti od jej prijatia až po vydanie rozhodnutia a jeho 
výkon. Pre študentov boli zaujímavé a prekvapujúce štatistiky o počte sťažností a vydaných 
rozsudkov, osobitne vo vzťahu k Slovenskej republike. V rámci bohatej diskusie bolo 
položených veľa otázok, v rámci ktorých Mgr. Kubovič okrem iného predstavil študentom 
možnosti stáží, návštev, štúdia a práce na ESĽP, porozprával o svojom bežnom pracovnom 
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dni, nárokoch kladených na právnikov ESĽP či zaujímavých prípadoch, s ktorými sa počas 
svojho pôsobenia zatiaľ stretol. Na záver pomohol študentom zorientovať sa na stránke 
Európskeho súdu pre ľudské práva a upozornil ich na dostupné užitočné informácie.  

 

Trnava, 24. 11. 2020 a 1. 12. 2020 

„Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR): história, mandát, globálne trendy a aktivity 
UNHCR na Slovensku“, on-line odborná prednáška JUDr. Miroslavy Pinkovej, zástupkyne 
Agentúry OSN pre utečencov v Budapešti, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva fakulty pre študentov fakulty v rámci Kliniky azylového práva a Kliniky 
migračného práva.  

 

Trnava, 25. 11. 2020 

„Zbor väzenskej a justičnej správy: Pod paľbou...otázok!“,  on-line odborná prednáška 
spojená s diskusiou. Prednášajúcim bol právnik pôsobiaci v bezpečnostnom zbore, por. Mgr. 
Marek Stacho. Študentom predstavil funkcie zboru, právny rámec činnosti a organizačnú 
štruktúru vrátane plánov do budúcnosti. Ďalej sa venoval najmä pôsobnosti zboru, ľudským 
zdrojom, oprávneniam príslušníka a prijímaciemu konaniu do výkonu služby. 
Prostredníctvom zaujímavých fotografií urobil následne študentom exkurziu ,,za brány 
ústavu“. Počas prednášky aj v rámci diskusie bolo kladených množstvo otázok, napr. o režime 
v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody, o použití donucovacích prostriedkov, o 
tradičných dezinformáciách týkajúcich sa väzenského prostredia, o nárokoch kladených na 
príslušníkov zboru a i. Reakcie študentov prezrádzali ich vysoký záujem o túto problematiku.  

 

Trnava, 25. 11. 2020 

„Medzinárodné verejné obstarávanie a verejné zelené obstarávanie“, on-line odborná 
prednáška spojená s diskusiou Mgr. Jozefa Kubinca, vedúceho oddelenia IT verejného 
obstarávania Ministerstva vnútra SR, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva fakulty.  

 
Trnava, 26. 11. 2020 

„Právo a hodnoty - rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky o abortoch“, on-line 
prednáška spojená s diskusiou. Najnovšie udalosti v Poľsku, rozhodnutie Ústavného súdu 
Poľskej republiky o umelom prerušení tehotenstva z dôvodu genetického poškodenia plodu, 
jeho komentovanie ešte pred jeho zverejnením a následné spoločenské udalosti ako štrajk žien 
boli pre fakultu podnetom pre zorganizovanie verejnej prednášky v on-line priestore.  Nielen 
pre študentov magisterského štúdia prednášal Dr. Konrad Walczuk, z Kancelárie prezidenta 
Poľskej republiky, ktorý prednáša aj na Akadémii obrany vo Varšave. Venoval sa najprv 
postaveniu ústavného súdu v krajine a procesu rozhodovania ústavného súdu. Následne 
priblížil textu ústavy Poľskej republiky a predmetný text zákona, ktorý bol namietaný. Z 
hľadiska rovnosti práv a ochrany života bez ohľadu na vonkajšie okolnosti konštatoval, že 
poľský ústavný súd nemohol rozhodnúť iným spôsobom než v prospech ochrany života. 
Diskusia sa rozvinula okolo príčin, samotného rozhodnutia a jeho odôvodnenia, dôsledkov a 
problematiky eugeniky. Účastníci sa tiež zaoberali problematikou výhrad Európskej únie voči 
Poľsku z hľadiska kritiky krajiny pre otázky princípov právneho štátu a ich dodržiavania a 
poľských a maďarských reakcií na kritiku únie.  

 
Trnava, 26. 11. 2020 
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„Pracovné právo a automobilový priemysel na Slovensku - budúcnosť a nové výzvy“, 
on-line odborná prednáška spojená s diskusiou pre študentov a pedagógov fakulty. 
Prednášajúci a diskutujúci Marek Švec z Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Jolana 
Julkeová, podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen Bratislava a dekanka Právnickej 
fakulty TU v Trnave Andrea Olšovská.  

  

Trnava, 26. 11. 2020 

„Časový manažment a vedenie ľudí“ , v poradí už druhá on-line odborná prednáška PhDr. 
Kristíny Grendovej, PhD., MPH z Katedry verejného zdravotníctva FZaSP TU v Trnave. 
Prednášajúca predstavila študentom a pedagógom fakulty hlavné pojmy, čo je manažment,  čo 
hovoria teórie a ako poznatky v prípade potreby preniesť do praxe vlastného života a práce. 

 

Trnava, 30. 11. 2020 

„Samospráva v krízových situáciách“, on-line odborná prednáška Mgr. Kataríny 
Procházkovej, PhD., prednostky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  

Samospráva zabezpečuje najbližší kontakt a komunikáciu s miestnym obyvateľstvom. Jej 
úloha v krízových situáciách je preto nepopierateľná. Počas prednášky spojenej s diskusiou sa 
študenti mali možnosť dozvedieť zaujímavé informácie a skúsenosti miestnej samosprávy v 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves so zvládaním krízových situácií, akou je aj súčasná 
pandemická situácia spojená s ochorením COVID-19. 

 

Trnava, 1. 12. 2020 

„Kataster nehnuteľností a civilný proces“, on-line odborná prednáška, ktorú organizovala 
Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty pre študentov fakulty v rámci predmetu 
Občianske právo. Na zaujímavú tému prednášal Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., vedúci oddelenia 
opravných prostriedkov na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR.  

 
Trnava, 1. 12. 2020 

„Trnavská univerzita v prúde času“, on-line odborná prednáška k 385. výročiu Trnavskej 
univerzity v Trnave. Podrobný náhľad do dejín univerzity predniesla PhDr. Henrieta Žažová, 
PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave. Na pozadí bohatého výskumu a dobových 
fotografií nás sprevádzala históriou „Univerzity“ od 17. storočia, s osobitným dôrazom na 
roky 1635 (založenie Trnavskej univerzity, resp. jej filozofickej a teologickej fakulty 
ostrihomským arcibiskupom, kardinálom Petrom Pázmaňom), 1667 (založenie právnickej 
fakulty), 1769 (založenie lekárskej fakulty) a 1777 (presťahovanie Univerzity do Budína). 
Historická Trnavská univerzita bola komplexom budov určených na vzdelávanie, jezuitmi 
vybudovanej knižnice, ale aj archívu, lekárne, botanickej záhrady a kníhtlačiarne, ktorá bola 
osobitne významná aj z hľadiska právnej histórie, keďže od roku 1743 mala privilégium na 
tlač zbierky uhorského aplikovaného práva Corpus Iuris Hungarici. Prednáška bola bohatá na 
množstvo historických faktov o Univerzite a jej významných osobnostiach (napr. o prvom 
rektorovi Jurajovi Dobronockom), ale aj na zaujímavosti, napr. o existencii univerzitného 
žalára či význame Univerzity ako nástroja protireformácie. V diskusii zazneli otázky napr. 
o osude vybavenia Univerzity po jej presťahovaní do Budína či námet na možnú a vskutku 
veľkú inšpiráciu niektorými historickými faktami o Univerzite pre súčasnosť. 
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Trnava, 2. 12. 2020 

„Medzinárodné právo v praxi“ , on-line odborná prednáška JUDr. Metoda Špačeka, PhD., 
riaditeľa medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva a európskeho práva fakulty 
pre študentov fakulty v rámci predmetu Medzinárodné právo verejné.    

 

Trnava, 3. 12. 2020 

„Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi – historické, kánonické a trestnoprávne 
súvislosti“, on-line odborná prednáška spojená s diskusiou, ktorú pre študentov a pedagógov 
fakulty organizovala Katedra rímskeho a cirkevného práva fakulty. Prednášal JCLic. Andrej 
Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach. Venoval sa vývinu problematiky, 
konkrétnym kauzám, ktoré boli široko medializované najmä v poslednej dekáde, či už 
najnovším, alebo znovuotvoreným za pontifikátu pápeža Františka a najmä novým postupom, 
ktorými cirkev na prípady zneužívania zareagovala. Po prednáške nasledovala širšia diskusia. 

 

Trnava, 3. 12. 2020 

„Štát a cirkev v Českej republike – prehľad a aktuality“ , on-line odborná prednáška 
spojená s diskusiou, ktorú organizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. 

Prehľad i najnovšie otázky a problémy vo vzťahoch štátu a cirkví v Českej republike 
predstavil prednášajúci doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr, vedecký pracovník Ústavu pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty a vedúci Katedry cirkevných dejín a cirkevného 
práva na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Prehľadovú 
prednášku, ktorej kostrou bola v konfesnoprávnych kruhoch používaná takzvaná milánska 
schéma, ponúkajúca náhľad do mnohých segmentov českého spoločenského života, ešte 
obohatila komparácia so Slovenskou republikou. Okrem prameňov českého konfesného práva 
a mnohých oblastí, ktoré upravujú, lektor priblížil aj problematiku zmlúv, registrácie cirkví a 
náboženských spoločností a zvláštnych práv, ktoré ňou cirkvi môžu dosiahnuť a evidenciu 
právnických osôb cirkví a náboženských spoločností. Neobišiel ani veľkú tému výhrad vo 
svedomí. Veľká pozornosť bola venovaná aj právnym rámcom služby duchovných vo 
verejných inštitúciách, problematike manželstva a rodiny, výučbe náboženstva a cirkevným 
školám. Napokon sa doc. Němec venoval otázke majetkového vyrovnania s cirkvami a ich 
financovaniu. 

 

Trnava, 7. 12. 2020 

„Správne súdnictvo – aplikačná prax“ , on-line odborná prednáška pre študentov fakulty, na 
ktorej prednášala JUDr. Erika Čanádyová, predsedníčka senátu Správneho kolégia 
Najvyššieho súdu SR v Bratislave. 

 

Trnava, 9. 12. 2020 

„Use of Force and Secessionist Conflict in Nagorno-Karabakh“ , on-line odborná 
prednáška v anglickom jazyku, ktorú organizovala Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva fakulty pre študentov v rámci výučby predmetu „International Public 
Law“. Prednášala hosťujúca lektorka Dr. Júlia Miklasová, PhD., medzinárodná právnička, 
ktorá sa mimo iného zameriava na medzinárodné právo a post sovietsky priestor.  

On-line prednáška bola zameraná na skúmanie dôsledkov porušenia zákazu použitia sily na 
secesionistický nárok na samozvanú republiku Náhorný Karabach. Analyzovala nedávny 
vývoj vrátane dohody o prímerí podpísanej 10. novembra 2020. Prednášajúca a diskutujúci sa 
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snažili zodpovedať otázku, či je podľa medzinárodného práva Náhorný Karabach nezávislým 
štátom? 

 

 Trnava, 10. 12. 2020 

„Vlastné mená – Načo nám sú vlastné mená?“, on-line prednáška lektorov z Katedry 
slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave doc. PhDr. Juraja 
Hladkého, PhD. a doc. PaedDr. Andreja Závodného, PhD. Zaujímavá téma poskytla 
zúčastneným pohľad na najčastejšie používané informácie o každom z nás – na vlastné mená.  

Vlastné mená (propriá) predstavujú osobitnú skupinu slovnej zásoby každého jazyka – svojho 
nositeľa dokážu spoľahlivo identifikovať a odlíšiť ho od nositeľa iného vlastného či 
všeobecného mena. Motivácia ich vzniku v sebe ukrýva veľa informácií o živote našich 
predkov, o spôsobe pomenúvania živých či neživých objektov v minulosti, kultúre, zvykoch a 
pod. V mnohých slovenských menách či názvoch sa dodnes zachovali aj také slová, ktoré sa v 
súčasnej slovnej zásobe nášho jazyka nezachovali. Keďže ide v porovnaní so všeobecnými 
menami o spoločensky a funkčne exponovanejšiu časť slovnej zásoby jazyka, už od minulosti 
boli niektoré skupiny vlastných mien zároveň vhodným materiálom, prostredníctvom ktorého 
sa medzi ľudí rozširovala v istom spoločenskom zriadení určitá dominantná ideológia. 

 
Iné evidované podujatia: 
 

Trnava, 5. 3. 2020 

„Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre stredoškolákov“ , fakulta aj v roku 2020 pripravila 
pre stredoškolákov a uchádzačov o štúdium práva jednodňovú stáž. Stáž poskytla pre 
účastníkov informácie z rôznych oblastí práva ako napríklad z rímskeho, trestného, 
občianskeho práva, ktoré môžu využiť nielen počas štúdia, ale aj v praxi. Prednášali 
vysokoškolskí pedagógovia ako aj študenti fakulty na rôzne témy ako napr. Právnička na 
cestách, Väzba v trestnom konaní, Štúdium práva v zahraničí, Občianske právo vždy s Vami, 
Základné východiská trestného práva a jeho najvýznamnejšie prejavy v aplikačnej praxi, 
Trestný čin bosoráctva a čarodejníctva v slovenských právnych dejinách. Fakulta sa týmto 
spôsobom prezentovala a snažila sa napomôcť budúcim vysokoškolákom pri výbere vysokej 
školy.  
 

Trnava, október 2020 

Séria prednášok zameraných na vysokoškolské vzdelávanie – počas mesiaca október 2020 
sa na fakulte konala séria prednášok pre učiteľov fakulty. Prednášajúci Ing. Mgr. Jozef 
Strakoš, PhD., metodik z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na tieto témy: „Motivácia a aktivizácia 
vysokoškolských študentov“, „Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ 
a „Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov“.  

Trnava, 29. 10. 2020 

Virtuálny „Deň právnickej fakulty“,  tradičné vedecké a spoločenské stretnutie študentov, 
členov akademickej obce, zamestnancov a priateľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave sa v roku 2020, poznačenom opatreniami súvisiacimi s prevenciou šírenia pandémie 
vírusu Covid-19, konalo vo virtuálnom priestore. V spolupráci s Veľvyslanectvom Českej 
republiky v Bratislave bolo tohtoročné on-line vedecké podujatie venované téme „Tomáš 
Garrigue Masaryk - 170. rokov od narodenia prvého československého prezidenta“.  
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Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zástupca 
veľvyslanca Českej republiky v SR JUDr. Pavel Sladký. Obaja pripomenuli vynikajúce 
vzťahy porozumenia a spolupráce medzi oboma subjektmi a mimoriadny význam jubilea.  
V rámci podujatia sa konali on-line odborné prednášky pozvaných hostí. Prednáška PhDr. 
Dušana Kováča, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave pod 
názvom „T. G. Masaryk a Slovensko“. Prednášky zástupcov z Masarykovho ústavu a Archívu 
Akadémie vied Českej republiky v Prahe - PhDr. Dagmar Hájkovej, Ph.D. na tému „28. 
október – oslavy vzniku Československa v priebehu 100 rokov“ a PhDr. Jakuba Štofaníka, 
Ph.D. pod názvom „Cesty T. G. Masaryka po Slovensku“. Podujatie ukončila podnetná 
a zaujímavá on-line diskusia študentov fakulty, pedagógov  a hostí.  
 

Trnava, 18. 12. 2020 

„On-line stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity“, neformálne 
pravidelné stretnutie absolventov fakulty sa vzhľadom na pandemickú situáciu konalo on-line 
formou. Po náročnom roku 2020, v predvianočnom čase, sa on-line stretnutia zúčastnili bývalí 
študenti fakulty, ktorí pracujú v rôznych právnických povolaniach, ale i priamo v 
akademickom prostredí. Témou stretnutia tentoraz bolo zvládnutie pandemickej situácie, 
ktorá ovplyvnila aj právnikov, ale účastníci sa venovali aj návrhom na zlepšenie výučbového 
procesu na fakulte na základe skúseností z praxe. Stretnutie sa skončilo predovšetkým 
prianiami dobrého zdravia. 

 
Ostatné podujatia: 
 

Trnava, 26. 2. 2020 

„Temperamenty – ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce (Andrej Kalinka)“,  
divadelné predstavenie spojené s debatou. Študenti a študentky fakulty mali možnosť 
zúčastniť sa uvedeného podujatia v Divadle Jána Palárika v Trnave. Predstavenie bolo 
sprevádzané dramaturgickým úvodom a diskusiou s tvorcami – hercami a dramaturgičkou 
divadla Luciou Mihálovou. Kto som? To je otázka, ktorú otvára režisér, experimentátor a 
hudobník Andrej Kalinka v projekte Temperamenty s podtitulom Ako sa očesať vo vetre a 
nezahodiť srdce. Režisér so svojim tvorivým tímom vytvoril netradičnú inscenáciu na 
pomedzí performance a divadelného predstavenia. 

 

Sereď, 5. 3. 2020 

„75. výročie oslobodenia Osvienčimu“,  študentská exkurzia.  Pri príležitosti 75. výročia 
oslobodenia Osvienčimu vedenie fakulty zorganizovalo pre študentov všetkých ročníkov, 
pedagógov a zamestnancov fakulty exkurziu v Múzeu holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo 
v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje 
autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku 
počas druhej svetovej vojny. Exkurzia zanechala vo všetkých návštevníkoch hlboký dojem 
a možno aj dôvod na zamyslenie sa.  

 

Trnava, 17. 12. 2020 

 „Viano čné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave“, vianočné 
stretnutie pedagógov a zamestnancov fakulty sa v roku 2020 konalo inak ako predošlé 
stretnutia, konalo sa v on-line priestore. Stretnutie otvorila dekanka fakulty, ktorá všetkým 
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poďakovala za prácu počas roka a zaželala mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom 
v novom roku 2021.  

 

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2020 
v porovnaní s rokom 2019 vyjadruje nasledujúca tabuľka:   

 

 
 
5. AKTÍVNA Ú ČASŤ NA VEDECKÝCH PODUJATIACH 
 

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

Vzhľadom na vzniknutú a pretrvávajúcu celospoločenskú situáciu, a vzhľadom k 
preventívnym opatreniam voči pandémii – šírenia ochorenia Covid-19 boli v roku 2020 
vedecké konferencie, semináre a odborné diskusie organizované v prevažnej miere on-line 
formou.  Napriek tomu sa aj v roku 2020 vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme 
štúdia aktívne zúčastnili celkom 24 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, 
z toho na 14 domácich podujatiach a 10 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 97. 
Všetky príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych 
monografiách alebo vo vedeckých časopisoch.  

Celkový počet už publikovaných výstupov pedagógov a doktorandov dennej a externej 
formy štúdia vo vedeckých zborníkoch z domácich a zahraničných medzinárodných 
vedeckých konferencií a seminárov v roku 2020 bol 251 výstupov. Počet publikovaných 
výstupov v roku 2020 zaevidovaný v CREPČ je stav k 31. 1. 2021 (zahŕňa aj príspevky z  
konferencií organizovaných v roku 2019). Centrálny register pre evidenciu výstupov 
umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2020 bol uzatvorený 31. 1. 2021 v zmysle Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a metodiky 
pre príslušné vykazovacie obdobie.) 

 
Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 

a odborných podujatiach v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 predstavuje nasledovná 
tabuľka: 

 
 

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
kongresy a  
konferencie  

Vedecké a 
odborné 
konferencie   

Odborné 
semináre, 
workshopy 
a diskusie 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
a ostatné  
podujatia 

 
Spolu 
 

2019 16 8 11 20 7 62 

2020 8 4 4 33 7 56 
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Rok Celkový počet 
organizovaných 
podujatí (v SR 
a zahraničí) 

Podujatia 
organizované 
v zahraničí 

Podujatia 
organizované 
v SR 

Počet 
prihlásených 
(prednesených) 
príspevkov 

Počet 
publikovaných 
príspevkov 

2019 77 30 47 189 253 

2020 24 10 14 97 251 

 
 
6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE  

 

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

V roku 2020 zamestnanci fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 13–krát, z toho sa 
uskutočnil jeden študijný pobyt v rámci programu Erasmus teacher mobility, deväť účastí na 
medzinárodných konferenciách, jedna účasť na medzinárodnej konferencii spojená so 
študijným pobytom, jedna účasť na inauguračnom konaní  a jedna pracovná cesta z dôvodu 
prevzatia ocenenia. 
 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
             Právnická fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European 
Law Faculty Association (ELFA) a International Law School Association (ILSA) a od roku 
2012 i členom Európskeho inštitútu práva so sídlom vo Viedni. 

 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

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

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens Universität Graz, Austria 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika 
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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 
University of Zagreb, Croatia 
University of Rzeszow, Poland 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika 
Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina 

 
Študijné pobyty 

S prihliadnutím na pandémiu bol rok 2020 typický nižšou úrovňou mobility. 
Z pedagogickej časti akademickej obce fakulty absolvoval študijný pobyt na Panthéon 
Sorbonne University Paris vo Francúzsku doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

 
 
7. PERIODIKÁ PUBLIKOVANÉ FAKULTOU 
 
SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA (SEI) 
 

Na fakulte od roku 2013 vychádza medzinárodný internetový vedecký časopis 
SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA (SEI).  Časopis sa tematicky zameriava na spoločensky 
významné prierezové súvislosti otázok verejného a súkromného práva na národnej, 
nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni, prelínajúcimi sa s ťažiskovými oblasťami 
spoločensko-vedných disciplín.  

Časopis má charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza v on-line 
elektronickej podobe pravidelne štyrikrát ročne na oficiálnej webovej stránke časopisu 
http://sei.iuridica.truni.sk. Publikovanie textov príspevkov sa uskutočňuje v dvojjazyčnej 
slovensko-anglickej štandardizovanej hlavičkovej šablóne časopisu, a to súčasne v podobe 
kompletných verzií jednotlivých čísiel, ako i samostatných autorských separátov 
uverejnených v zodpovedajúcich rubrikách na webovej stránke časopisu. V roku 2013 vyšlo 
prvé číslo prvého ročníka časopisu. V nasledujúcich rokoch publikovanie časopisu úspešne 
pokračovalo, v roku 2020 vyšli štyri čísla ôsmeho ročníka. 

Časopis ponúka podnetnú a inšpiratívnu platformu pre komunikáciu na úrovni 
odbornej aj občianskej verejnosti, a rovnako aj pre vedecké a celospoločensky prínosné 
riešenia aktuálnych právnych otázok problematiky súvisiacej najmä s oblasťou práva. 

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

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

Posudzovanie zaradenia príspevkov na publikáciu v časopise sa uskutočňuje nezávisle 
a nestranne na základe anonymného recenzného konania zaisťovaného členmi redakčnej rady 
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časopisu a v odôvodnených prípadoch tiež uznávanými odborníkmi pôsobiacimi 
v zodpovedajúcich oblastiach. 

Webová stránka časopisu ponúka čitateľskej verejnosti informácie v bežnom 
grafickom rozhraní, a súbežne aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre slabozrakých 
čitateľov paralelne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V uvedených jazykoch 
zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu. 
 
 
FORUM IURIS EUROPAEUM (FIE) 
 

FORUM IURIS EUROPAEUM (vedecký časopis pre právnu vedu) vychádza 
s polročnou periodicitou od roku 2013. Časopis vydávala fakulta v spolupráci s 
Vydavateľstvom Typi Universitas Tyrnaviensis v printovej podobe. Od roku 2018 je časopis 
publikovaný v elektronickej forme. V roku 2020 vyšli dve čísla, ktoré je možné nájsť na 
webovej stránke fakulty (http://fie.iuridica.truni.sk). 

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

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

 
 

ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS IURIDICA 
 

V roku 2018 došlo k obnoveniu periodického vydávania Ročenky Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave – ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS – IURIDICA. 
V roku 2020 bol publikovaný XII. ročník. 

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

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

 
Výber publikácií  učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 

2020 (spracované za rok 2020 k 31. 1. 2021) tvorí Prílohu č. 2 správy. 
Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2020 vysokoškolskí učitelia 
a doktorandi v dennej a externej formy štúdia fakulty publikovali 19 vedeckých monografií 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, tri vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách, päť publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  a štyri kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách.    
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Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých 
a odborných prác v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch. V roku 
2020 pedagógovia a doktorandi fakulty publikovali šesť vedeckých a odborných prác 
uverejnených  v časopisoch, ktoré sú karentované alebo registrované v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS. Významný ukazovateľ je aj počet publikovaných vedeckých prác 
pedagógov, výskumných pracovníkov a denných doktorandov fakulty v zahraničných 
a domácich vedeckých časopisoch (spolu 56 vedeckých prác) ako aj v recenzovaných   
zborníkoch uverejnených v zahraničných a domácich vydavateľstvách (spolu 81 vedeckých 
prác). 
 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a 
doktorandov  fakulty za rok 2020 (spracované za rok 2020 k 31. 1. 2021) tvorí Prílohu č. 1 
správy. 

 
9. CITÁCIE A OHLASY NA PUBLIKOVANÉ PRÁCE 

 
Významný prínos doterajšej publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov 

fakulty dokumentuje aj výrazný citačný ohlas na ich publikované práce. Vedeckovýskumná 
činnosť fakulty nemôže mať náležitý spoločenský význam, ak by neinšpirovala k tvorivému 
vedeckému mysleniu iných autorov či už doma alebo aj v zahraničí. Počtom citácií a ohlasov  
sa fakulta zaraďuje na popredné miesto medzi právnickými fakultami na Slovensku. Za rok 
2020 (stav k 16. 2. 2021) bolo zaznamenaných 606 citácií a ohlasov na publikované práce. 

Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2020 patrili 
najmä prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš,  prof. JUDr. PhDr. 
Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Soňa 
Košičiarová, PhD., doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. a doc. 
JUDr. Monika Jurčová, PhD.  

Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a 
doktorandov fakulty za rok 2020 (údaje k 16. 2. 2021) tvorí Prílohu č. 3 správy. 

 

 
 
10. OCENENIA  
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
V januári 2020 udelila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová pri príležitosti 27. 
výročia vzniku SR prof. Barancovej štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. stupňa“ za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy. Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania 
dvadsiatim osobnostiam slovenského spoločenského, politického a vedeckého života.  

 

prof. JUDr. Ing. Adrián Jal č, PhD.  
V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Jalčovi „Cenu za 
vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť“ v rámci 385. výročia otvorenia Universitas 
Tyrnaviensis. 
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JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave JUDr. Dobrovodskému 
ocenenie univerzity „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej 
činnosti“ v rámci  385. výročia otvorenia Universitas Tyrnaviensis. 

 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
V januári 2020 udelila Právnická fakulta Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline 
v Poľsku prof. Olšovskej a Dr. Moravčíkovej medailu kardinála Stefana Wyszyńskieho  
„Magister iurium Dei“. 

 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách, grémiách a komisiách: 
 
JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
V roku 2020 sa JUDr. Adamová stala členkou medzinárodného konzorcia (v rámci COST-
research action) AAL_TRUSTTECH – Consortium for comparative analyses of trust and 
socially situated AAL_technology. 
 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách, grémiách a komisiách: 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V júni 2020 sa JUDr. Dobrovodský stal členom Legislatívnej rady vlády SR a v septembri 
2020 sa stal členom Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.  

 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 
V auguste 2020 sa doc. Maslen stal členom  rozkladovej komisie riaditeľa Národného 
bezpečnostného úradu a v októbri 2020 sa stal členom poradnej komisie riaditeľa Národného 
bezpečnostného úradu.  
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
Vo februári 2020 sa prof. Šmid stal predsedom Odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok. 

 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
V roku 2020 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Súdnej rady SR za člena výberovej 
komisie pre hromadné výberové konanie v obvode Krajského súdu v Trenčíne. 

 
V roku 2020 boli vybraní pedagógovia fakulty zapísaní do „zoznamu posudzovateľov“ 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na základe uznesenia výkonnej rady 
SAAVŠ v máji 2020. 
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Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA 
V októbri 2020 sa prof. Gábriš stal členom redakčnej rady medzinárodného časopisu „Cracow 
Studies of Constitutional and Legal History / Krakiwskie Studia z Historii Państwa i Prawa“, 
vydavateľom ktorého je  Jagelonská Univerzita v Krakove v Poľsku.  

 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
V roku 2020 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého 
časopisu „Politica.eu“, ktorého vydavateľom je Universita de Torino a Universita del Molise 
v Taliansku.  

 

V júli 2020 sa stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu „Przeglad 
prawno-ekonomiczny“(Review of Law, Business and Economy), vydavateľom ktorého je  
Instytut Ekonomii i Finansów KUL Lublin v Poľsku.   

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
V roku 2020 sa prof. Olšovská stala členkou edičnej rady medzinárodného vedeckého 
recenzovaného časopisu „Social Law“, ktorý vydáva Taras Shevchenko National University 
of Kyjev na Ukrajine.  

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.   
V roku 2020 sa doc. Novotná stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu 
International „Journal of Nuclear Law“, vydavateľom ktorého je Inderscience Publishers.  

 
Vyžiadané prednášky: 
 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Doc. Laclavíková a doc. Švecová 4. marca 2020 uskutočnili vyžiadanú prednáška na tému 
„Dieťa medzivojnového Slovenska“. Prednáška bola spojená s prezentáciou rovnomennej 
knihy „Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na 
Slovensku a jej inštitucionálna základňa.“. Organizátorom bola Univerzitná knižnica 
Trnavskej univerzity V Trnave. 

 
Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 

ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D.  
Dr. Moravčíková okrem aktívnej účasti bola aj členkou vedeckého a organizačného výboru 
v poradí už 4. ročníka medzinárodnej vedeckej on-line konferencie, ktorá sa konala v dňoch 6. 
– 7. 11. 2020 na tému „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system 
podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina - Niemcy“. 
Fakulta bola jedným zo spoluorganizátorov spoločne s organizátormi - Poľská akadémia vied 
v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy, Katolíckej univerzity Jána 
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Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, 
Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove a Nadácia Poľskej akadémie vied. 

 
 
 
11. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 

ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2020 
 
 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2020 predstavuje  nasledovná tabuľka: 
 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2020 

Doktorandské štúdium rok 2020 

Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia  5 

Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia  43 

Vykonané dizertačné skúšky  9 

Počet obhajob dizertačných prác 18 
Publikačná činnosť pedagógov a doktorandov 

 
rok 2020 

(k 31. 1. 2021) 
vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 19 
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 3 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v zahraničných vydavateľstvách 

5 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných 
vydavateľstvách 

2 

kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách 2 

vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách 6 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných vyd. 2 
odborné knižné práce v domácich vydavateľstvách 1 
zostavovateľské práce (knižné) 19 
vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch 
registrovaných v databázach WOS, SCOPUS 

5 

odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1 

vedecké práce v zahraničných časopisoch 10 

vedecké práce v domácich časopisoch 46 

vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch 

30 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 51 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

7 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

27 

kapitoly v odborných knihách v domácich vydavateľstvách 1 
recenzie v časopisoch a zborníkoch 12 
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 2 
publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 3 
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vedeckých konferenciách 
publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách 

167 

zverejnené na internete a rôzne nezaradené 8 

Citácie a iné ohlasy na publikované práce 606 
(k 16. 2. 2021) 

Vedecké a odborné podujatia a prezentácie rok 2020 

Konferencie 12 

Odborné semináre, workshopy, diskusné fóra a iné 11 

Odborné prednášky 33 
Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 
a v zahraničí (prihlásený referát) 97 

Riešené projekty rok 2020 
Projekty APVV 7 
Projekty VEGA 10 
Fakultné – inštitucionálne 11 
Medzinárodné projekty 1 
Spolu riešené projekty:  29 
Celková suma dotácie v roku 2020 pridelená na riešenie 
projektov fakulty v EUR 355.646,00 

 
Fakulta sa od začiatku svojej existencie profiluje ako vedeckovýskumná súčasť 

univerzity, čoho dôkazom je aj každoročná široká aktívna účasť vedecko-pedagogických 
zamestnancov fakulty a doktorandov v riešiteľských kolektívoch rôznych vedeckých  
projektov. 

I napriek objektívnym ťažkostiam spojených s organizáciou a účasťou na podujatiach, 
ktoré boli spôsobené opatreniami na zábranenie šírenia ochorenia Covid-19 sa i v roku 2020 
podarilo vysokoškolským učiteľom zúčastniť sa množstva vedeckých a odborných podujatí 
(predovšetkým on-line formou) a zorganizovať v tejto forme na fakulte vedecké, odborné a 
iné podujatia aj so zahraničnou účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2020 nie sú dnes ešte definitívne. V dôsledku každoročného časového posunu v edičnej 
politike domácich a zahraničných vydavateľstiev, možno odôvodnene očakávať zvýšenie 
počtu najmä publikácií, citácií a iných ohlasov vedecko-pedagogických zamestnancov 
a doktorandov fakulty ako sa na tomto mieste prezentuje. Každoročne sa konečné čísla 
týkajúce sa publikačnej činnosti a počtu citácií uverejňujú na web stránke fakulty v priebehu 
mesiacov jún a júl.   

 
 
12.  KNIŽNICA FAKULTY 
 

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

Tak ako všetky oblasti spoločenského života, pandémia koronavírusu významnou 
mierou ovplyvnila aj fungovanie knižnice fakulty v roku 2020.  
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1. Budovanie knižničných a informačných fondov 
 
1.1  Akvizícia knižničného fondu 
 

Akvizícia informačných zdrojov dodržuje stanovený základný informačný profil, ktorý 
tvorí domáca a zahraničná právnická literatúra a literatúra z oblasti spoločenských vied.  

Vo fonde knižnice fakulty bolo ku dňu 31. 12. 2020 evidovaných 21 014 knižničných 
jednotiek. Prírastok za rok 2020 bol 874 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 400 
záverečných a kvalifikačných prác a 474 kníh. 
 
1.2  Periodiká 
 

V roku 2020 knižnica fakulty odoberala 41 titulov periodík, z toho 26 zahraničných. 
Zoznam všetkých periodík, dochádzajúcich do knižnice fakulty je dostupný prostredníctvom 
internetovej stránky fakulty.  
 
1.3  Databázy – elektronické informačné zdroje (EIZ) 
 

Elektronické databázy predstavujú najmodernejší druh informačných prameňov, 
rozširujú prístup k informačným zdrojom pri zabezpečení používateľského komfortu. 

V kategórii elektronických informačných zdrojov majú záujemcovia o tieto služby 
k dispozícii databázu Aspi – poskytuje právne predpisy, rozhodnutia súdov SR, legislatívu EÚ 
a plnotextovú databázu periodík Oxford Journals of Law, ktorá ponúka prístup ku kolekcii 
právnických periodík z produkcie vydavateľstva Oxford University Press. Prístup k ďalším, 
predovšetkým multiodborovým elektronickým informačným zdrojom je zabezpečený 
prostredníctvom portálu NISPEZ (web Univerzitnej knižnice TU).  

Fakulta sprostredkovala učiteľom a študentom fakulty databázu judikáty.info 
a súčasne časť svojej databázy poskytlo aj vydavateľstvo Wolters Kluwer. 
 
1.4   Akvizícia a jej financovanie 
 

Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi 
boli granty a vedecké projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty. 

Prírastok akvizície kníh (874) bol tvorený nákupom 428 knižničných jednotiek a 
darmi 446 k. j., z ktorých bolo 400 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v 
elektronickej forme. Ostatné boli knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty (46 
titulov). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 35.865,01 EUR (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom 
období podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 379 
knižných titulov najmä od renomovaných zahraničných vydavateľstiev. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty boli na účely akvizície knižničného fondu zakúpené 
tituly prevažne učebnicovej literatúry podľa informačných listov vyučovaných predmetov. 
Celková suma za všetky informačné zdroje (knihy, periodiká, elektronické informačné zdroje) 
vynaložená fakultou v roku 2020 bola 6.238,43 EUR. 
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Z rozpočtu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity je každoročne poskytnutá 
fakultám univerzity dotácia na nákup knižných titulov, ktoré zostávajú k dispozícii na 
absenčné požičiavanie v Univerzitnej knižnici TU. V roku 2020 táto čiastka pre fakultu 
predstavovala 2.500 EUR, z čoho boli zakúpené publikácie z oblasti práva a právnych vied 
pre študentov a učiteľov univerzity. 
 
1.5 Spracovanie knižničného fondu 
 

Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica fakulty celouniverzitný 
knižnično–informačný systém DaWinci. V roku 2020 sme do súborného katalógu Trnavskej 
univerzity prispeli 874 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 400 záverečných 
a kvalifikačných prác. 

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

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

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

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

Počas kalendárneho roka 2020 knižnica fakulty zaznamenala 766 registrovaných 
návštev (v roku 2019 to bolo  2 228 návštev). Celkový počet uskutočnených výpožičiek 
dosiahol v roku 2020 počet 3 210. Na poklese návštev a výpožičiek sa podpísali 
epidemiologické opatrenia. 
 
2.2 Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 
 

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

V roku 2020 bol zo strany partnerských knižníc najväčší záujem o skeny, resp. kópie 
časopiseckých článkov z fondu knižnice fakulty. Pre používateľov z radov vedecko-
pedagogických pracovníkov fakulty sa tak týmto spôsobom obstarávali výpožičky 
dokumentov zo zahraničia.  

Knižnica fakulty priebežne zabezpečovala expedovanie knižných titulov, vydaných 
fakultou do partnerských knižníc právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike. 
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2.3 Iné aktivity 
 

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

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

V knižnici fakulty prebiehali informačné exkurzie pri príležitosti „Dňa otvorených 
dverí“ pre študentov stredných škôl a uchádzačov o štúdium na fakulte.  Ďalej knižnica 
poskytovala priestorovú a informačnú podporu pri návštevách zahraničných študentov, či už 
v rámci programu Erasmus, alebo pri návštevách vedeckých pracovníkov zo zahraničia.   

Knižnica bola počas roka 2020 miestom konania vedeckých konferencií, prednášok 
a iných odborných a spoločenských podujatí organizovaných fakultou, pričom plní funkciu 
integrujúceho spoločenského priestoru pre členov akademickej obce faklty.  
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Príloha č. 1: 
 
Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2020 (k 31. 1. 2021) 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 31 
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (19) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (5) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, 
CAB, EAI, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 26 
 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (6) 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (19) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, 
CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 1 
 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

 

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

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (2) 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS (3) 
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Skupina D - Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, 
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, B BB, BCK, BDA, BDB, 
BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 
Počet záznamov: 344 
 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (2) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (10) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (46) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (30) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (51) 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (2) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (24) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (143) 

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 (26) 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (6) 

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

 

Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 26 
 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (4) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (12) 

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

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (8) 

 

Počet záznamov spolu: 433 
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Príloha č. 2: 
 
Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za  rok 2020 
(k 31. 1. 2021):  
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie: 
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (19) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (5) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch: 
 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus: 
 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (2) 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS (3) 

 

Skupina D - Ostatné publikácie:  
 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (10) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (46) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (30) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (51) 

 

Menný zoznam publikácií:  
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 19 
 

AAA001 Biometrické osobné údaje podľa GDPR : (biometrický podpis, kamerový systém) / Monika 
Rafajová (50%), Lucia Váryová (50%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2019. - 115 s. - (Litera scripta manet) - ISBN 978-80-7502-433-6 
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AAA002 Darovanie s príkazom v rímskom práve / Veronika Kleňová; [recenzenti: Michal Skřejpek, 
Pavel Salák, Michaela Židlická]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 362 s. - (Teoretik) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16110.pdf. - ISBN 978-80-7502-423-7 

 

AAA003 El derecho en Tenochtitlan : aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado 
prehispánica / Peter Vyšný; [recenzenti / lectores (reseñadores): Markéta Křížová, Radoslav Hlúšek, 
Ján Puchovský, Tomáš Gábriš]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 304 p. - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16257.pdf. - ISBN 978-80-7502-421-3 

 

AAA004 Európska prokuratúra a perspektívy jej činnosti pri ochrane finančných záujmov EÚ / 
Jaroslav Klátik, Miloš Deset (40%), Libor Klimek; [recenzenti: Ivan Šimovček, Jozef Čentéš]. - [1. 
vyd.]. - Praha : Leges, 2019. - 144 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/16261.pdf. - ISBN 978-80-
7502-407-7 

 

AAA005 Evidence of crimes against life and health / Ivan Šimovček (33%), Adrián Jalč (56%), 
Miloš Deset (11%); [reviewers: Jozef Záhora, Eva Szabová]. - [1st ed.]. - Praha : Leges, 2019. - 231 p. 
- (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/16324.pdf. - ISBN 978-80-7502-417-6 

 

AAA006 Immoral contracts in Europe / Susana Almeida, Paulius Astromskis, Marko Baretić, 
Valentina Bineva, Milan Budjač, Róbert Dobrovodský, Monika Jurčová, Peter Mészáros, Zuzana 
Nevolná, Jozef Štefanko, Jozef Zámožík ...[et al.] ; edited by Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, 
Zeeshan Mansoor. - [1st. ed.]. - Cambridge : Intersentia, 2020. - xlvii, 740 p. - (The Common core of 
European private law). - http://ukftp.truni.sk/epc/16935.pdf. - ISBN 978-1-83970-010-1  

 

AAA007 Information-technical means and means of operative-investigative actions / Jaroslav 
Klátik, Miloš Deset (30%), Libor Klimek, Lucia Hrdličková (20%) ; [reviewers: Jozef Záhora, Adrián 
Jalč; editor: Miloš Deset]. - [1st ed.]. - Praha : Leges, 2019. - 140 p. - (Teoretik) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16325.pdf. - ISBN 978-80-7502-418-3  

 

AAA008 Konanie podnikateľa / Martin Adamička (53%), Karina Divékyová (19%), Tomáš Pobijak 
(28%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Viktor Križan, Zuzana Nevolná]. - 1. vyd. - Praha : Wolters 
Kluwer CZ, 2020. - 118 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/16663.pdf. - ISBN 978-80-7598-975-8 

 

AAA009 Manažéri v pracovnom práve / Helena Barancová; [recenzentky: Mária Rybárová, Viera 
Štangová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 118 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/16306.pdf. - 
ISBN 978-80-7502-442-8 

 

AAA010 Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve : doktrinálny disent proti zrušeniu 
sudcovských previerok / Marek Káčer (67%), Jakub Neumann (33%); [recenzenti: Ján Drgonec, 
Tomáš Sobek]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 150 s. - (Teoretik) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16132.pdf. - ISBN 978-80-7502-426-8 

 

AAA011 Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva : vedecká monografia / Juraj 
Jankuv; [recenzenti: Ján Klučka, Peter Lysina, Katarína Šmigová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 
198 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/16279.pdf. - ISBN 978-80-7502-450-3 

 

AAA012 Okamžité skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská (34%), Karina Divékyová 
(33%), Marián Mészáros (33%); [recenzovali: Martin Štefko, Marek Švec]. - 1. vyd. - Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2019. - 103 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/16137.pdf. - ISBN 978-80-7598-668-9 
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AAA013 Právna dimenzia súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch / Silvia Beierová; [recenzenti: 
Andrea Olšovská, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 116 s. - (Litera scripta manet) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16817.pdf. - ISBN 978-80-7502-479-4 

 

AAA014 Právo a povinnosť združovať sa : (verejnoprávne aspekty) / Soňa Košičiarová; [recenzenti: 
Martina Gajdošová, Ida Hanzelová, Marek Šmid]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 370 s. - (Teoretik) 
- http://ukftp.truni.sk/epc/16133.pdf. - ISBN 978-80-7502-415-2 

 

AAA015 Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania / Michal Solárik (50%), Filip 
Korček (50%); [recenzenti: Eva Szabová, Adrián Jalč]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 80 s. - (Litera 
scripta manet) - http://ukftp.truni.sk/epc/16680.pdf. - ISBN 978-80-7502-428-2 

 

AAA016 Principles of European family law regarding property, maintenance and succession rights 
of couples in de facto Unions / Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina González 
Beilfuss, Maarit Jänterä-Jareborg, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Velina Todorova in collaboration with 
Róbert Dobrovodský(3,03%) ... [et al.]. - 1st ed. - Cambridge : Intersentia, 2019. - xii, 280 p. - 
(European family law series) - http://ukftp.truni.sk/epc/16074.pdf. - ISBN 978-1-78068-788-9  

 

AAA017 Verejno-organizátorské pôsobnosti cirkví a náboženských spoločností vo verejnej správe : 
vedecká monografia / Michal Maslen; [recenzenti: Eva Szabová, Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - 1. 
vyd. - Praha : Leges, 2020. - 92 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-492-3 

 

AAA018 Zákon o priestupkoch : podrobný komentár s judikatúrou / Soňa Košičiarová; [recenzenti: 
Jaroslav Ivor, Ida Hanzelová, Slavomír Šúrek]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 830 s. - 
(Komentátor).- ISBN 978-80-7502-465-7 

 

AAA019 Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku = Woman in the medieval and modern 
Kingdom of Hungary (Legal status of a noblewoman: Inheritance and property rights) : právne 
postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práv / Miriam Laclavíková (80%), Adriana 
Švecová (20%); [recenzenti: Ivana Šošková, Tomáš Gábriš, Miroslav Lysý], [preklad resumé do 
angličtiny: Ingrid Lanczová]. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2020. - 146 s. - (Teoretik) - 
http://ukftp.truni.sk/epc/16305.pdf. - ISBN 978-80-7502-458-9 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 

Počet záznamov: 3 
 

AAB001 Directio methodica v dejinách uhorského procesného práva / Tomáš Gábriš ; [recenzentky: 
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Alexandra Letková; preklad z chorvátskeho jazyka: Erika 
Janičkovičová, Marko Lučič; preklad podľa latinského originálu upravil a doplnil Tomáš Gábriš ]. - 1. 
vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 543 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/16458.pdf. - ISBN 
978-80-571-0148-2 

 

AAB002 Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach : komentár / Jozef Záhora, 
Ivan Šimovček (50%); [recenzenti: Peter Polák, Jaroslav Ivor]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer 
SR, 2020. - xxix, 343 s. - (Komentáre Wolters Kluwer) - http://ukftp.truni.sk/epc/16558.pdf. - ISBN 
978-80-571-0253-3 

 

AAB003 Zákon o ochrane pred odpočúvaním : komentár k zákonu č. 166/2003 Z. z. o ochrane 
súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) / Miloš Deset; recenzenti: Jozef Záhora, 
Jozef Čentéš. - [1. vyd.]. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. - 52 s., [3,95 AH] - 
https://www.zakon.sk/eshop/zakon-o-ochrane-pred-odpocuvanim-komentar-pdf-verzia/p-
1571918.xhtml#popis. - ISBN 978-80-8186-036-2 

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
 

Počet záznamov: 5 
 

ABA001 Darovacia zmluva : § 628-630 / Monika Jurčová. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [2.zv.]. - S. 2330-2368, [4,68 AH]. 

 

ABA002 Príkazná zmluva : § 724-741 / Monika Jurčová (39%), Andrea Moravčíková. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [2.zv.]. - S. 2817-2853, [3,51 AH]. 

 

ABA003 Účastníci občianskoprávnych vzťahov : § 7-21 / Kristián Csach(30%), Martina 
Gajdošová(24%), Peter Strapáč, Jozef Vozár. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [1.zv.]. - S. 49-159.  

 

ABA004 Zastúpenie : § 22-33b / Monika Jurčová. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [1.zv.]. - S. 160-219, [6,64 AH]. 

 

ABA005 Zodpovednosť za škodu : § 420-450 / Kristián Csach(3%), Anton Dulak, Ivan Humeník, 
Marianna Novotná(40%), Veronika Skorková. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [1.zv.]. - S. 1442-1702.  

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 

Počet záznamov: 2 
 

ABC001 Konanie bez príkazu : § 742-746 / Kristián Csach. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [2.zv.]. - S. 2854-2862, [1,19 AH]. 

 

ABC002 Predchádzanie hroziacim škodám : § 415-419 / Kristián Csach. 

In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - 
ISBN 978-80-7400-770-5 [1.zv.]. - S. 1431-1441, [1,13 AH]. 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
 

Počet záznamov: 2 



 49

 

ABD001 Odstúpenie a vypovedanie kolektívnej zmluvy a dohôd uzatváraných s príslušným 
odborovým orgánom, odvolanie súhlasu príslušným odborovým orgánom : 5. kapitola / Andrea 
Olšovská (50%), Veronika Trojčáková (50%). 

In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0235-9. - S. 192-211. 

 

ABD002 Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov : 4. kapitola / Marek Švec, Ján 
Horecký, Andrea Olšovská (40%). 

In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0235-9. - S. 162-191. 
 

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 
 

Počet záznamov: 1 
 

BDE001 První zásada soukromého práva / Karel Eliáš. 

In: Soukromé právo. - ISSN 2533-4239. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 2-7. 

 
 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
 

Počet záznamov: 2 
 

ADM001 German and Slovak Terminology of Inheritance Law in the Tyrnauer Citizens Testaments 
of the 18th and 19th centuries based on Hungarian Law = Deutsche und slowakische 
Erbrechtsterminologie in den Tyrnauer Bürgertestamenten des 18. und 19. Jahrhunderts auf Basis 
des ungarisches Rechts / Svecova, A.. 

In: Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slawische Studien. - ISSN 1210-9029. - Vol. 20, iss. 2 
(2019), p. 41-61. - WOS.  

 

ADM002 Studying the problems of church autocephaly in the socio-political context of the 19th - 
early 20th centuries in Russia = Izučenije v Rossiji problemy cerkovnoj avtokefaliji v sociaľno-
političeskom konflikte 19 – načala 20 v. / Chumakova, TV ; Moravchikova, M. 

In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta = Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy 
and conflict studies : Filosofija i konfliktologija. - ISSN 2542-2278. - Vol. 36, iss. 3 (2020), p. 582-
593. - WOS.  

 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
 

Počet záznamov: 3 
 

ADN001 Necessity of global and social support and family stabilization despite today’s destructive 
processes - commented interview / Ján Ďačok, Carlo Rocchetta, Marek Šmid (20%), Ladislav 
Csontos, Mária Šmidová. 
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In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. 
Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - 
ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 226-232. - WOS.  

 

ADN002 On current sources of ethics in law / Smid, M.. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. 
Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - 
ISSN 1337-7515. - Vol. 14, iss. 1 (2020), p. 113-117. - WOS.  

 

ADN003 Reform of the higher education system in the context of the Jesuits' principles ratio 
studiorum - commented interview / Herdics, G.; Smid, M. (50%). 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. 
Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - 
ISSN 1337-7515. - Vol. 14, iss. 1 (2020), p. 166-169. - WOS.  

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 

Počet záznamov: 10 
 

ADE001 COVID-19 and Labour Law: Slovakia / Viktor Križan. 

In: Italian labour law e-journal [online]. - ISSN 1561-8048. - Vol. 13, no S1 (2020), 9 p. 

 

ADE002 Der Schutz des Schwächeren im slowakischen Zivilrecht = Consumer protection under 
Slovakian civil law / Róbert Dobrovodský. 

In: Osteuropa Recht. - ISSN 0030-6444. - Jahrg. 66, Heft 1 (2020), S. 104-128. 

 

ADE003 Donation contract and the principles of gratuitous contracts in the Slovak private law / 
Jurčová M.. 

In: Pravo i suspiľstvo = Law and society : mižnarodnyj žurnal : international journal. - ISSN 2410-
4787. - Vol. 10, [mimoriadne číslo] (2019), s. 123-141. 

 

ADE004 Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky / Miloš Lacko. 

In: Právnické listy. - ISSN 2533-736X. - Č. 1 (2020), s. 21-30. 

 

ADE005 Prvé slovenské aj európske skúsenosti s novou právnou úpravou zájazdov a spojených 
cestovných služieb = New legal regulation of packages and linked travel arrangements: First Slovak 
and European experiences / Monika Jurčová. 

In: Studia turistica [online]. - ISSN 1804-252X. - Vol. 11, nr 1, (2020), s. 16-25. 

 

ADE006 Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov / Marek Švec, Andrea 
Olšovská (33%), Jan Horecký. 

In: Právnické listy. - ISSN 2533-736X. - Č. 2 (2020), s. 21-34. 

 

ADE007 Terorizmus a význam obhliadky miesta činu / Adrián Jalč. 

In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roč. 24, 
č. 2 (2020), s. 2-8. 
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ADE008 The sacramental seal and its reflections in the sphere of criminal law = Tajemnica 
spowiedzi i jej odzwierciedlenie w prawie karnym / Miloš Deset (50%), Eva Szabová (50%). 

In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Tom 13, 
nr 1 (2020), s. 91-100. 

 

ADE009 Unfair Contract Terms Protection in Slovakia / Monika Jurčová (50%), Kristián Csach 
(50%). 

In: Osteuropa Recht. - ISSN 0030-6444. - Jahrg. 66, Heft 1 (2020), S. 163-181. 

 

ADE010 Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite - agentúrny výskum = Öffentliche 
Meinungsumfrage über gewaltsame Kriminalität - eine Agenturforschung / Miroslava Vráblová. 

In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 19. 
č. 4 (2020), s. 233-239. 

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 

Počet záznamov: 46 
 

ADF001 Argument ľudskej dôstojnosti v odôvodnení súdnych rozhodnutí = Human dignity 
argument in the court's / Katarína Kuklová. 

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 1 
(2020), s. 3-12. 

 

ADF002 COVID-19 a renesancia domáckej práce = COVID-19 and renaissance homeoffice / 
Barancová, H.. 

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 4 
(2020), s. 243-257. 

 

ADF003 Dejiny očkovania a súvisiacej štátnej regulácie: Habsburská monarchia / Ingrid Lanczová. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 11, č. 6 (2020), s. 15-20. 

 

ADF004 Epidemics in Slovakia and the state intervention in the protection of public health (19th till 
mid-20th century) / Miriam Laclavíková (50%), Ingrid Lanczová (50%). 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 39-50. 

 

ADF005 Immediate termination of employment relationship by the employer / Marián Mészáros 
(50%), Karina Divékyová (50%). 

In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international 
scientific journal. - ISSN 2644-4542. - Vol. 2, no. 2 (2019), p. 35-45. 

 

ADF006 K podmienkam, splnenie ktorých závisí od povinnej strany = Conditions, the fulfilment od 
chich depends upon the sole will of liable party / Veronika Trojčáková. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 3 (2020), s. 370-
378. 

 

ADF007 K posudzovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny prihlasovaného označenia = The 
assessment of the probability of applied designation substitution / Samuel Rybnikár. 
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In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného 
vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 24, č. 3 (2020), s. 37-40. 

 

ADF008 K verejnému vypočúvaniu kandidátov na sudcov ústavného súdu = Public hearings of the 
Constitutional Court candidates / Michal Matulník. 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 31-45. 

 

ADF009 K voľbe sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky = On election of Constitutional 
Court judges / Michal Matulník. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 10 (2019), s. 
958-974. 

 

ADF010 La Szabadságharc: Uhorsko-talianske revolučné priateľstvo = La Szabadságharc: 
Hungarian-Italian revolutionary friendship / Ingrid Lanczová. 

In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 61-69. 

 

ADF011 Lekár a umelé prerušenie tehotenstva / Ingrid Lanczová. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 11, č. 3 (2020), s. 7-12. 

 

ADF012 Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a regresný nárok zamestnávateľa 
voči škodcovi = Compensation of incomes during temporary incapacity for work and employer / 
Milan Hlušák. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 2 (2020), s. 215-
226. 

 

ADF013 Náhrada škody pri strate možnosti užívať vec = Compensation of damage for loss use / 
Milan Hlušák. 

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 1 
(2020), s.13-28. 

 

ADF014 Náhradné materstvo ako špecifický prípad darovania orgánov, tkanív a buniek = 
Surrogacy as a specific type of organ, tissue and cell donation / Anna Kucejová. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 10 (2019), s. 
975-983. 

 

ADF015 Neoprávnený zásah do práv občana činnosťou spravodajskej služby a súvisiaca 
nemajetkovej ujmy = Illegitimate violation of citizens' rights by intelligence activities and related 
just satisfaction of non-pecuniary damage / Juraj Bališ. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 25, č. 9 (2020), s. 8-17. 

 

ADF016 O podmienkach obnovy konania pred Ústavným súdom SR a zásahoch do právoplatných 
rozhodnutí vnútroštátnych súdov = A word on the conditions of the renewal of proceedings in front 
of the Constitutional Court of the Slovak Republic, and the intervention into effective decisions 
passed by the internal state courts / Peter Toth-Vaňo. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 11 (2019), s. 
1120-1143. 
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ADF017 O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi / Milan Hlušák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 4 (2020), s. 144-156. 

 

ADF018 Obrátené dôkazné bremeno v civilnom sporovom konaní = The reverse burden of proof in 
civil disputes / Tomáš Pobijak. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 12 (2020), s. 
1486-1499. 

 

ADF019 Ochrana obetí v trestnom konaní s dôrazom na detské obete sexuálne motivovaných 
trestných činov = Protection of victims in criminal proceedings with emphasis on child victims of 
sexually motivated crimes / Eva Szabová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 1 (2020), s. 98-108. 

 

ADF020 Ochranná funkcia pracovného práva a aktuálne problémy vzťahu zamestnanca a 
zamestnávateľa = Protective function of labour law and current problems of employee-employer 
relationship / Helena Barancová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 1 (2020), s. 47-60. 

 

ADF021 Pojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva = A consideration of personal 
responsibility in the process of the execution of law / Peter Toth-Vaňo. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 1 (2020), s. 2-16. 

 

ADF022 Pojem pracovník na účely úpravy voľného pohybu pracovníkov Európskej únie = The 
concept of worker for the purpose of regulating the free movement of the European Union workers 
/ Viktor Križan. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 1 (2020), s. 78-97. 

 

ADF023 Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti / Lucia Žitňanská. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 5 (2020), s. 179-185. 

 

ADF024 Pozemkové úpravy a určovacia žaloba = Land consolidation and action seeking to 
determine the ownership right and title / Marek Maslák. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 26, č. 6 (2020), s. 21-28. 

 

ADF025 Požičiavanie peňazí P2P prostredníctvom platforiem - základné pojmy a koncepčné 
zaradenie = P2P lending platforms - terms and categorization / Peter Mészáros. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 4 (2020), s. 498-
507. 

 

ADF026 Pracovnoprávne aspekty plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej 
republike = Labour law aspects of area-wide testing for COVID-19 disease in the Slovak Republic : 
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(z pohľadu člena testovacieho tímu) : (from the point of view of a member of testing team) / Viktor 
Križan. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 4 (2020), s. 67-84. 

 

ADF027 Praveké právo? Niekoľko poznámok ku knihe José María Ribasa Albu Prehistória práva = 
A prehistorical law? Some remarks on book Prehistory of Law by José María Ribas Alba / Peter 
Vyšný. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 4 (2020), s. 103-121. 

 

ADF028 Právny záujem intervieventa a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora 
/ Katarína Gešková (50%), Milan Hlušák (50%). 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 5 (2020), s. 190-199. 

 

ADF029 Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím 
alebo iným opatrením súdu v civilnom procese / Jozef Zámožík. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 3 (2020), s. 98-109. 

 

ADF030 Princíp kontradiktórnosti ako podstatná zložka v širokom koncepte práva na spravodlivý 
trestný proces = The adversarial principle as one of the essential elements of the broader concept of 
a fair criminal trial  / Juraj Bališ. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 6-7 (2019), s. 
679-695. 

 

ADF031 Roman, Historical and Contemporary Legal Access to Water as Object of Public Relations 
/ Michal Maslen. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 2 (2020), s. 51-71. 

 

ADF032 Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom = Deciding on custody by extraordinary appeal 
court / Viktor Kobielsky, Zuzana Kyjac (50%). 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 
812-835. 

 

ADF033 Social rights and Covid-19 / Viktor Križan. 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 51-58. 

 

ADF034 Sociálna politika zamestnávateľa a nové benefity pre zamestnancov = Employer’s social 
policy and new benefits for employees / Helena Barancová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 4 (2020), s. 21-35. 

 

ADF035 Sociálne a zdravotné poistenie konateľa a spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / 
Miloš Lacko. 
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In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 1 (2020), s. 32-38. 

 

ADF036 Spätné pôsobenie judikatúry - áno či nie? = Retrospective effectivenes of case law - yes or 
no? / Peter Toth-Vaňo. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 3 (2019), s. 262-
285. 

 

ADF037 Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie Covid-19 / Kristián Csach 
(25%), Bohumil Havel, Radovan Pala, Branislav Pospíšil. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 2 (2020), s. 66-74.  

[Spoluautori: Csach, Kristián ; Havel, Bohumil ; Pala, Radovan ; Pospíšil, Branislav] 

 

ADF038 Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe, účinnej od 1.2.2020 = 
Status of professional sportspeople in Slovakia, based on amendment to Act on sports, effective as 
of February 1, 2020 / Tomáš Gábriš. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 
790-802. 

 

ADF039 Štatutárny orgán ako pracovník podľa práva EÚ a európske procesné právo = Statutory 
body as a worker according to the EU law and the European procedural law / Barancová, H.. 

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 3 
(2020), s. 169-182. 

 

ADF040 The meaning of conscientious objection as an instrument of executing the constitutional 
freedom of conscience in Slovakia = Význam výhrad vo svedomí ako nástroj vykonávania ústavnej 
slobody svedomia na Slovensku / Marek Šmid. 

In: Zdravotníctvo a sociálna práca = Zdravotnictví a sociální práce : vedecký časopis = vědecký 
časopis. - ISSN 1336-9326. - Vol. 15, no. 1 (2020), p. 1-8. 

 

ADF041 Uplatňovanie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov za nedodanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu včas / Ondrej Majerniček. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 6 (2020), s. 229-236. 

 

ADF042 Určovanie výšky náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí / Veronika Trojčáková. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 6, č. 3 (2020), s. 110-116. 

 

ADF043 Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany proti zbytočným prieťahom v súdnom konaní = 
Constitutional complaint as a means of protection against unnecessary court delays / Dominik 
Fabian. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 26, č. 5 (2020), s. 12-18. 

 

ADF044 Vývoj uzatvárania manželstva na území slovenska: Najstaršie obdobie, obdobie Veľkej 
Moravy, rano-uhorské obdobie a platné právo = The development of contracting a marriage in the 
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territory of Slovakia: Ancient times, the times of Great Moravia, Early-Ugrian period and valid law 
/ Branislav Borovský. 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 5-19. 

 

ADF045 Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v 
priestore občianskej spoločnosti = Changes in the establishment and extinction of some private 
legal entities operating in the space of civil society / Martina Gajdošová. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 
766-775. 

 

ADF046 Zodpovednosť platforiem vyplývajúca z ich postavenia ako zmluvnej strany, 
sprostredkovateľa a sekundárne zodpovedného subjektu = Liability of platforms as contract parties, 
intermediaries and secondary liable subjects / Marianna Novotná (50%), Milan Hulmák. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 8, č. 3 (2020), s. 21-45. 
 
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 

Počet záznamov: 30 
 

AEC001 Estetika a politika v postmodernej dobe: Pohľad J.-F. Lyotarda / Tomáš Gábriš. 

In: Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská univerzita v 
Plzni, 2019. - ISBN 978-80-261-0936-5. - S. 91-102. 

 

AEC002 European Investigation Order in criminal matters / Ivan Šimovček. 

In: Current tendencies in criminal law of the European Union. - [1st ed.]. - Budapest: Wolters Kluwer 
Hungary, 2020. - ISBN 978-963-295-936-8. - P. 46-68. 

 

AEC003 Faktické riadenie a ovládanie obchodných spoločností: Na ceste k slovenskému 
koncernovému právu / Kristián Csach. 

In: Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1: Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. 
- 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer CZ, 2019. - ISBN 978-80-7598-426-5. - S. 263-273. 

 

AEC004 Im Konsens. Pandemiebekämpfung in der Slowakei = By consensus Fighting the 
pandemic in Slovakia / Andrea Kluknavská, Tomáš Gábriš (50%). 

In: Osteuropa : 70. Jahrgang, Heft 3-4, 2020. Labortest. Pandemiebekämpfung im Osten Europas. - 
ISSN 0030-6428. - [1. Aufl.]. - Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2020. - ISBN 978-
3-8305-5020-4. - S. 79-87. - CCC. - SCOPUS. 

 

AEC005 Ius montanorum v reáliách stredovekých slovenskývh banských miest = Ius montanorum 
w rzeczywistości średniowiecznych słowackich górniczych miast (historyczny zarys prawa 
górniczego) : (historickoprávny náčrt banského práva) / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová 
(50%). 

In: Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej : pamięć - dziedzictwo - tożsamość. - ISSN 
2084-0705. - 1. wyd. - Katowice: Studio NOA, 2019. - ISBN 978-83-66055-09-4. - S. 278-293. 
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AEC006 K niektorým problémom pri výkone obhliadky miesta činu vo vzťahu k trestným činom 
proti životu : kapitola č. 9 / Eva Szabová (50%), Adrián Jalč (50%). 

In: Aktuální otázky trestního zákonodarství s akcentem na přípravní řízení : věnováno památce doc. 
JUDr. Františka Novotného, CSc., dr. h. c. - 1. vyd. - Praha: Policejní akademie České republiky v 
Praze, 2020. - ISBN 978-80-7251-512-7. - S. 81-87. 

 

AEC007 Lex contractus - povaha stanov združenia / Martina Gajdošová. 

In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - [1. vyd.]. - 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-797-9. - S. 622-629. 

 

AEC008 Medzinárodné trestné právo : [kapitola] 23 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 410-424. 

 

AEC009 Námět k disputaci / Karel Eliáš. 

In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - [1. vyd.]. - 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-797-9. - S. 582-588. 

 

AEC010 Nikolaj Korkunov a ruský právny realizmus / Tomáš Gábriš. 

In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - [1. vyd.]. - 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-797-9. - S. 742-749. 

 

AEC011 Nuclear liability: Old fears and new perspectives on the concept of nuclear damage / 
Marianna Novotná. 

In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva 
veřejného a soukromého : Vol. 10. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro 
mezinárodní právo, 2019. - ISBN 978-80-87488-34-8. - P. 298-312. - SCOPUS. 

 

AEC012 Pracovné právo Slovenskej republiky v čase pandémie COVIDu 19 / Helena Barancová. 

In: Pracovní právo a sociální zabezpečení v době koronaviru [online]. - [1. vyd.]. - Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7630-008-8. - S. 16-25. 

 

AEC013 Pracovnoprávne aspekty plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej 
republike : (z pohľadu zamestnanca) / Viktor Križan. 

In: Pracovní právo a sociální zabezpečení v době koronaviru [online]. - [1. vyd.]. - Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7630-008-8. - S. 72-82. 

 

AEC014 Právo obvineného na revíziu rozhodnutí v trestnom konaní = Right of the accused to 
review decisions in criminal proceedings / Ivan Šimovček. 

In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-
80-7502-444-2. - S. 57-66. 

 

AEC015 Preventive restructuring and liability of directors of companies / Lucia Žitňanská. 

In: Evolution of private law – new challenges. - [1st ed.]. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego, 
2020. - ISBN 978-83-958968-7-3. - P. 209-219. 

 

AEC016 Protiteroristická legislatíva vybraných štátov Európskej únie / Eva Szabová. 

In: Pocta Jiřímu Jelínkovi. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-464-0. - S. 414-422. 
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AEC017 Realizácia práva na štrajk podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní pri zmenách platnej a 
účinnej kolektívnej zmluvy = Exercise of the right to strike under the collective bargaining act while 
there are carried out amendments to a valid and effective collective agreement / Marek Švec, Andrea 
Olšovská (50%). 

In: Obrana pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, 
CSc. - 1. vyd. - Praha: C.H. Beck, 2020. - ISBN 978-80-7400-588-6. - S. 287-300. 

 

AEC018 Reflections on the topic of the concept of protection of substantive human right to 
environment in international law / Juraj Jankuv. 

In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva 
veřejného a soukromého : Vol. 10. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro 
mezinárodní právo, 2019. - ISBN 978-80-87488-34-8. - P. 182-197. - Scopus. 

 

AEC019 Selected questions and responses from the completed national reports : annex 3 / Kristián 
Csach (3,83%), Paul Oberhammer ... [et al.]. 

In: Impediments of national procedural law to the free movement of judgements : Luxembourg report 
on European procedural law. Volume 1. - [1st ed.]. - München: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-3-406-
73666-7 (C.H.Beck). - P. 273-480.  

 

AEC020 Selected questions and responses from the completed national reports : annex 4 / Kristián 
Csach (3,583%), Paul Oberhammer ... [et al.]. 

In: Implementing EU consumer rights by national procedural law : Luxembourg report on European 
procedural law. Volume 2. - [1st ed.]. - München: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-3-406-73667-4 
(C.H.Beck). - P. 241-637.  

 

AEC021 Slowakei / von Róbert Dobrovodský. 

In: Ausländisches Familienrecht. - 19. Ergänzung. - München: C.H. Beck, 2020. - ISBN 978-3-406-
53140-8. - [2. časť], 26 S. 

 

AEC022 Strict liability as a legal protecting mechanism within the international nuclear liability 
regime / Marianna Novotná (80%), Veronika Trojčáková (20%). 

In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva 
veřejného a soukromého : Vol. 11. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro 
mezinárodní právo, 2020. - ISBN 978-80-87488-38-6. - P. 358-369. 

 

AEC023 Trestná zodpovednosť mladistvých : [kapitola] 19 / Miroslava Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 330-342. 

 

AEC024 Trestné právo Európskej únie : [kapitola] 22 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 394-409. 

 

AEC025 Vybrané aspekty zodpovednosti konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným pri výkone 
funkcie z pohľadu ochrany veriteľov / Zuzana Nevolná. 

In: Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1: Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. 
- 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer CZ, 2019. - ISBN 978-80-7598-426-5. - S. 69-77. 
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AEC026 Vysielanie občanov tretích krajín do členských krajín Únie v judikatúre Súdneho dvora / 
Viktor Križan. 

In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy [online] : novela zákoníku práce a 
zaměstnávání cizinců. - [1. vyd.]. - Beroun: Eva Rozkotová, 2019. - ISBN 978-80-87975-97-8. - S. 
112-123. 

 

AEC027 Vzájomné dedenie šľachtických a meštianskych manželov podľa uhorského novovekého 
dedičského práva / Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%). 

In: Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská univerzita v 
Plzni, 2019. - ISBN 978-80-261-0936-5. - S. 161-174. 

 

AEC028 Zabezpečovanie dôkazov o trestných činoch proti zdraviu / Ivan Šimovček. 

In: Pocta Jiřímu Jelínkovi. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-464-0. - S. 438-446. 

 

AEC029 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike / Miloš Lacko. 

In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy [online] : novela zákoníku práce a 
zaměstnávání cizinců. - [1. vyd.]. - Beroun: Eva Rozkotová, 2019. - ISBN 978-80-87975-97-8. - S. 
124-137. 

 

AEC030 Zaujímavosti a novinky slovenského Zákonníka práce / Andrea Olšovská. 

In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy [online] : novela zákoníku práce a 
zaměstnávání cizinců. - [1. vyd.]. - Beroun: Eva Rozkotová, 2019. - ISBN 978-80-87975-97-8. - S. 5-
18. 

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 

Počet záznamov: 51 
 

AED001 Aktuálna judikatúra vo veciach svedka = Current case law in witness cases / Karin 
Vrtíková. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 
ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 159-174. 

 

AED002 Americký a škandinávsky právny realizmus : deviata kapitola / Tomáš Gábriš. 

In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-
80-571-0215-1 (WK). - S. 116-126. 

 

AED003 Boj proti infekčným chorobám a epidémiám pred sto rokmi a dnes = Fight against 
infectious diseases and epidemics a hundred years ago and today : (právna regulácia boja proti 
epidémiám a jej historická paralela) : (legal regulation of the fight against epidemics and its historical 
parallel) / Miriam Laclavíková (50%), Michal Maslen (50%). 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 
ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 57-81. 
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AED004 Bola predhispánska nahuaská spoločnosť kultúrou hanby alebo kultúrou viny? / Peter 
Vyšný. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 136-150. 

 

AED005 Cestovanie na účely terorizmu - vybrané trestno-právne aspekty = Terrorist purposes 
travelling–criminal law aspects / Lucia Erdeiová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 40-54. 

 

AED006 Cicero a jeho spis Rečník : (rétorická inšpirácia pre právnikov) / Miriam Laclavíková. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
101-112. 

 

AED007 Dôstojnosť práce - ochrana slabšej strany a štvrtá priemyselná revolúcia / Helena 
Barancová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 11-22. 

 

AED008 Európsky sociálny model = European social model / Miloš Lacko. 

In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : 
ab imo pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 64-73. 

 

AED009 Fideikomis na ťarchu poručiteľovho dlžníka : (Scaev.D.32,37,3) / Veronika Kleňová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 162-178. 

 

AED010 Charakteristika Európskej prokuratúry v komparácii s Prokuratúrou Slovenskej republiky 
/ Miloš Deset. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 57-67. 

 

AED011 Judikatúra Súdneho dvora EÚ a postavenie štatutárneho orgánu ako pracovníka podľa 
európskeho procesného práva = Case law of the EU Court of Justice and the status of a statutory 
body as a worker to the European procedural law / Helena Barancová. 

In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : 
ab imo pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 18-28. 

 

AED012 K nutnosti existencie zákazu sebaobvinenia v trestnom práve = The necessity of the 
absence of a ban on self–indictment in criminal law / Lucia Kubálová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 79-88. 
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AED013 K procesnoprávnym aspektom prejednávania návrhových priestupkov / Soňa Košičiarová. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
745-762. 

 

AED014 Kolízia základných právnych princípov – Riešenie kolízie princípu ochrany dobrej viery so 
zásadou nemo plus iuris = Conflict of fundamental legal principles – Resolution of the conflict of 
the principle of protection of good faith and the principle nemo plus iuris / Michal Antal. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 5-17. 

 

AED015 Kontrola činnosti Slovenskej informačnej služby / Michal Aláč. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 151-161. 

 

AED016 Koordinácia osobitných nepríspevkových dávok (s prihliadnutím najmä na zdravotné 
postihnutie) a rozhodovacia činnosť SD EÚ / Viktor Križan. 

In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : 
ab imo pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 45-63. 

 

AED017 Korelácia daňového práva a súkromného práva / Ľubica Masárová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 200-207. 

 

AED018 Môžu kriminológovia zmeniť svet? / Miroslava Vráblová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 125-135. 

 

AED019 Niektoré dôkazné súvislosti obetí násilných trestných činov / Ivan Šimovček. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 48-56. 

 

AED020 Niektoré zásady rímskeho súdneho procesu a ich odkaz v základných princípoch trestného 
konania / Ivan Šimovček. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
763-776. 

 

AED021 Nielen právny pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní / Adrián Jalč. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 68-81. 

 

AED022 Nová právna úprava televízneho vysielania na internete = New legal regulation of the 
television broadcasting on the Internet / Zuzana Adamová. 
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In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 4. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0329-5. - S. 168-197 + 228-229. 

 

AED023 Obmedzenie slobody pohybu v čase existencie vojnového Slovenského štátu / Ingrid 
Lanczová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 187-199. 

 

AED024 Od Kanta k Marxovi : šiesta kapitola / Tomáš Gábriš. 

In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-
80-571-0215-1 (WK). - S. 66-78. 

 

AED025 Postavenie noriem medzinárodného práva verejného v rámci ústavného práva a ostatnej 
právnej úpravy Slovenskej republiky / Juraj Jankuv. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
681-710. 

 

AED026 Povinný podiel v systéme uhorského súkromného práva - drobná úvaha a jeho miesto v 
minulom práve platnom na Slovensku / Adriana Švecová. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
575-584. 

 

AED027 Praktické aspekty organizovaného zločinu v Slovenskej republike a Taliansku / Karin 
Vrtíková. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 231-245. 

 

AED028 Právne myslenie - myslenie právnikov: Dejinný prierez : druhá kapitola / Tomáš Gábriš. 

In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-
80-571-0215-1 (WK). - S. 15-26. 

 

AED029 Právne prostriedky ochrany v zmysle Občianskeho zákonníka v kontexte GDPR = Legal 
actions under the Civil Code in the context of GDPR / Lucia Váryová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 164-178. 

 

AED030 Právo na život a eutanázia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva / Dagmar 
Lantajová. 

In: Význam interdisciplinárneho prístupu v prevencii chorôb : 3. - 1. vyd. - Budapešť: Expharma, 
2019. - ISBN 978-615-00-7222-7. - S. 45-63. 

 

AED031 Psychologicky zdravé pracovisko - výzva modernej digitálnej doby alebo len jej pium 
desiderium? / Miriam Laclavíková. 
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In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 82-90. 

 

AED032 Realizácia procesných environmentálnych práv v kontexte klimatických dohovorov = 
Implementation of procedural enviromental rights in the context of climate conventions / Michal 
Maslen. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 
ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 97-131. 

 

AED033 Reprezentatívny znamená v kolektívnom pracovnom práve relatívne najväčší a niekedy ani 
to = The term „Representative“ within the framework of the collective labour law with the meaning 
of being the relatively largest and sometimes not even that / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 
ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 142-158. 

 

AED034 Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie o vine alebo nevine obvineného = Decision of 
the pre-trial judge on the guilt or innocence of the accused / Lenka Kováčová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 69-78. 

 

AED035 Skončenie pracovného pomeru a ľudské práva v aktuálnej judikatúre európskych súdov / 
Helena Barancová. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
777-791. 

 

AED036 Sociálnoprávna ochrana odborových funkcionárov = Social protection of trade union 
officials / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. 

In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : 
ab imo pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 36-44. 

 

AED037 Stála delegácia advokátskych komôr československých so sídlom v Prahe a zástoj 
slovenskej advokácie / Martina Gajdošová. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
601-620. 

 

AED038 Súčasný (a budúci?) právny realizmus : trinásta kapitola / Tomáš Gábriš. 

In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-
80-571-0215-1 (WK). - S. 170-182. 

 

AED039 Súťažnoprávne aspekty nezmluvnej zodpovednosti Európskej únie za vydanie rozhodnutí 
komisie / Peter Varga. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 103-112. 
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AED040 Systematický alebo kazuistický prístup k právu: K výhodám právnej kazuistiky / Tomáš 
Gábriš. 

In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. 
vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 
657-680. 

 

AED041 Trestnoprávny postih novinára za kritiku cirkevného hodnostára v svetle judikatúry ESĽP 
= Criminal liability of a journalist for critical remarks addressed to church representative analysed 
through the ECHR judgments / Mário Ernest. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 
ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 36-56. 

 

AED042 Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby - hmotnoprávne a procesné aspekty / 
Eva Szabová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 91-102. 

 

AED043 Trnavský profesor uhorského práva Pavol Klos a jeho prínos k rozvoju uhorského 
právneho myslenia / Adriana Švecová (50%), Erika Juríková. 

In: Fons Tyrnaviensis 8 : k 385. výročiu založenia historickej Trnavskej univerzity (1635-1770). - [1. 
vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko TU a Vedy, vydavateľstva SAV, 
2020. - ISBN 978-3-214-16068-5. - S. 158-162. 

 

AED044 Vybrané aspekty neodkladných opatrení = Selected issues of peremptory measures / Lunda 
Žalmanová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 179-197. 

 

AED045 Výkon trestu zákazu činnosti a jeho aplikačné úskalia = Enforcement of the punishment 
of prohibition of the activity and its application problems / Boris Šiška. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 119-132. 

 

AED046 Vývoj právnej úpravy oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom konaní 
/ Lucia Hrdličková. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 219-230. 

 

AED047 Vzťah člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti k spoločnosti z 
hľadiska povinnosti lojality = The relationship of a member of the statutory body of a capital 
company to the company from the point of view of the duty of loyalty / Zuzana Nevolná. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 
ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 132-141. 
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AED048 Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a ochrana mladistvého páchateľa / Soňa 
Košičiarová. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 23-39. 

 

AED049 Zápisnica z rokovania predstavenstva ako nástroj transparentnej správy akciovej 
spoločnosti z pohľadu obchodného a trestného práva = Memorandum of the board of directors 
negotiation as a tool of transparent administration of the joint stock company in terms of business 
and criminal law / Márius Hričovský, Eva Szabová (50%). 

In: Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku 
[elektronický dokument] : zborník vedeckých prác projektu VEGA 1/0749/18. - [1. vyd.]. - Banská 
Bystrica: Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1675-6. - S. 19-27. 

 

AED050 Zločin a trest v Starom zákone : biblické základy trestného práva / Michaela Moravčíková. 

In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 208-218. 

 

AED051 Zodpovednosť Facebooku za odstraňovanie príspevkov používateľov = Facebook liability 
for the deletion of the user´s posts / Silvia Lattová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. 11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 89-104. 
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Príloha č. 3: 
 
Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2020 (k 16. 2. 2021) 
 
 
Štatistika ohlasov za rok 2020 (k 16. 2. 2021): 

kód ohlasu – 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 23 
kód ohlasu – 2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 7 
kód ohlasu – 3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 
244 
kód ohlasu – 4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 322 
kód ohlasu – 5 - recenzie v zahraničných publikáciách : 3 
kód ohlasu – 6 - recenzie v domácich publikáciách: 7 
 
Počet ohlasov spolu: 606 
 
 
 
 


