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V nadväznosti na ustanovenie § 23 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Štandardmi pre študijný 

program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 2. júla 2020, Štandardmi 

pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 2. júla 2020 a Metodikou na vyhodnocovanie štandardov 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 17. septembra 2020 schválila 

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty dňa 14. apríla 2022 tieto Zásady 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre hodnotenie úrovne výstupov tvorivej 

činnosti v študijnom odbore Právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania. 

 

Článok I 

1. Študijný odbor právo a právo ako oblasť vedy predstavujú prevažne národne orientovaný 

odbor,  v rámci ktorého sa dosah vplyvu hodnotí aj z hľadiska ovplyvňovania legislatívy alebo 

právno-aplikačnej, resp. právno-výkladovej praxe ako aj z hľadiska vývoja spoločnosti vrátane 

výstupov teoretických, právno-filozofických a právno-historických, ktoré tvoria širší rámec 

výskumu právneho poriadku, jeho vývoja a budúceho smerovania. Dosah sa neposudzuje z 

čisto geografického hľadiska, ani z hľadiska absolútneho počtu príjemcov. Kritériá  na jeho 

posúdenie sa uplatňujú bez ohľadu na to, kde k vplyvu došlo, bez ohľadu na geografickú 

polohu príjemcu.  

2. Výrazy „špičková medzinárodná“ (úroveň A+), „významná medzinárodná“ (úroveň A), 

„medzinárodne uznávaná“ (úroveň A-) a „národne uznávaná“ (úroveň B) kvalita v rámci 

hodnotenia tvorivých činností odkazujú na úroveň kvality a nevzťahujú sa na povahu alebo 

geografický rozsah konkrétnych štúdií, ani na miesto realizácie výskumu, ani na miesto šírenia 

výsledkov, ani na jazyk, v ktorom je výstup publikovaný (môže byť publikovaný v ktoromkoľvek 

jazyku). Pre kategorizáciu výstupov tvorivej činnosti v odbore právo sa posudzuje obsah 

výstupu a nie jeho formálne zaradenie v rámci katalogizácie publikačnej činnosti ani miesto 

jeho vydania. 

 

Článok II 



Úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch 

habilitačného a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo: 

a) „A+“: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 

výstupu tvorivej činnosti – takýto výstup prináša novú agendu v rámci právnych vied alebo 

má zásadný prínos pre rozvoj právnych vied v globálnom kontexte, čo v prevažne národne 

orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša novú agendu alebo má 

zásadný význam pre riešenie vedeckých právnych problémov v právnom poriadku 

akéhokoľvek štátu alebo z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne 

podmienky premietli do právneho poriadku iných štátov alebo obdobných právno-

historických reálií, takýto výstup by aj v ich prípade prinášal novú agendu, teda nový 

prístup riešenia v oblasti právnych vied alebo by zásadne prispel do globálneho kontextu 

vedeckej diskusie o určitom právnom probléme, teda táto vedecká diskusia by mala za 

obdobných právnych  podmienok (prípadne aj právno-historických) význam vo viacerých 

štátoch nielen toho istého regiónu, prípadne by mala význam z hľadiska rozvoja 

medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo z pohľadu teoretického 

alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup špičkovej 

medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené 

podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa 

tiež považuje za výstup špičkovej medzinárodnej úrovne; 

b) „A“: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 

výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju právnych vied v širšom 

medzinárodnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená 

najmä to, že výstup prináša prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov 

v právnom poriadku štátu alebo z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné 

právne podmienky premietli do právneho poriadku iných štátov určitého regiónu alebo 

obdobných právno-historických reálií štátov určitého regiónu, takýto výstup by aj v ich 

prípade prinášal určité prvky originality, alebo by prinášal určité prvky originality z hľadiska 

rozvoja medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo z pohľadu teoretického 

alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup významnej 

medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené 

podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa 

tiež považuje za výstup významnej medzinárodnej úrovne; 

c)  „A-“: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 

výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied v 

medzinárodnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená 

najmä to, že výstup prináša prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov 

v právnom poriadku štátu alebo z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné 

právne podmienky premietli do právneho poriadku iného štátu, takýto výstup by prinášal 

určité prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov aspoň pre právne 

poriadky v dvoch rôznych štátoch alebo pre dvoje obdobné právno-historické reálie; 

uvedené znamená, že vedecký výstup medzinárodne uznávanej úrovne môže byť 



publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je 

učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne 

uznávanej úrovne; 

d) „B“: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu 

tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied v národnom 

kontexte; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola 

v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne uznávanej úrovne; 

e) „C“: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality, 

rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti alebo neklasifikovaný výstup.  

 

 

Článok III 

Zásady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre hodnotenie úrovne výstupov 

tvorivej činnosti v študijnom odbore Právo a v odboroch habilitačného a inauguračného 

konania nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty dňa 14. apríla 2022 a účinnosť dňa 1. júla 2022. 
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