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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 2019 (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 aj kvantitatívne 
vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej a odbornej činnosti učiteľov, doktorandov dennej 
formy štúdia a výskumných pracovníkov fakulty s dôrazom na publikácie monografického 
a učebnicového charakteru, ako aj na vedecké štúdie a články, počet ohlasov na publikované 
práce a ocenenia predstaviteľov akademickej obce fakulty.  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019 patrila vedeckovýskumná činnosť 
k prioritným aktivitám činnosti fakulty a k najvýznamnejším kritériám hodnotenia jej kvality.  

Fakulta za rok 2019 vykazuje v súhrne celkom 60 vysokoškolských učiteľov a 
výskumných pracovníkov. S ohľadom na rozsah pracovného úväzku a dĺžku ich pôsobenia na 
fakulte je prepočítaný počet týchto zamestnancov 48,35. 
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1. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM                 
  

V roku 2019 patrilo fakulte právo uskutočňovať akreditované doktorandské študijné 
programy v dennej a externej forme v nasledujúcich študijných odboroch:  

- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (len externá forma) 
- v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo  
- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 
- v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo 
- v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo.  
 

 Od 1. 9. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. Z. o sústave 
študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá ustanovila študijné odbory, v ktorých môžu 
vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. V zmysle uvedenej vyhlášky boli 
hore uvedené študijné právne odbory nahradené jedným študijným odborom 30. Právo. 

 
Celkový počet školiteľov doktorandského štúdia v roku 2019 bol 68 vysokoškolských 

pedagógov pôsobiacich na fakulte v odbore alebo príbuznom odbore. Na fakulte v roku 2019 
študovalo 11 doktorandov v dennej forme štúdia a 39 doktorandov v externej forme štúdia, 
spolu 50 doktorandov.  

 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Doktorandi dennej formy 
štúdia 

17 19 18 20 17 11 

Doktorandi externej formy 
štúdia 

68 49 55 48 45 39 

Študenti doktorandského 
štúdia spolu  85 68 73 68 62 50 

 
Vyššie uvedený prehľad dokumentuje rozvoj doktorandského štúdia v dennej a 

externej forme za posledných šesť rokov. 
  

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 hlavne na publikačnú činnosť 
doktorandov dennej ale aj externej formy štúdia.   

Zastúpenie publikovaných vedeckých  a odborných prác doktorandov dennej formy 
štúdia na celkovom počte publikovaných prác v rámci fakulty je veľmi významné. Doktorandi 
dennej formy štúdia sa v roku 2019 v publikačnej činnosti zamerali na publikovanie 
vedeckých monografií (dve monografie publikované v zahraničných vydavateľstvách), 
vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich recenzovaných časopisoch (17 
vedeckých prác). V roku 2019 sa aktívna účasť doktorandov dennej formy na konferenciách 
odzrkadlila aj v publikačnej činnosti v počte publikovaných referátov na  domácich 
a zahraničných konferenciách vydaných v recenzovaných zborníkoch (36 publikovaných 
vedeckých referátov). 



 5

 Výber najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác doktorandov dennej 
formy štúdia v roku 2019:  
  
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2): 
 
Neoprávnené nakladanie s odpadmi - trestnoprávne aspekty / Dominika Ku čerová; [recenzenti: Eva 
Szabová, Adrián Jalč]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 104 s. - (Litera scripta manet). - ISBN 978-80-
7502-374-2 
 
Zásady európskeho súkromného práva : súbor interpretačných a aplikačných nástrojov / Katarína 
Gešková (30%), Marianna Novotná (30%), Jozef Štefanko (10%), Zuzana Adamová (10%), Milan 
Hlušák (10%), Martin Adami čka (10%) ; [recenzenti: Denisa Dulaková Jakubeková, Peter Varga]. - 
1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 136 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-361-2  
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1): 
 
Niekoľko úvah o subjektoch spotrebiteľskej ochrany = Some thoughts on subjects of consumer 
protection / Milan Hlušák. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-
0288. - Roč. 14, č. 1 (2019), s. 94-108. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (16): 
 
’Employing’ of self-employed persons / Marián Mészáros. 
In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international 
scientific journal. - ISSN 2644-4542. - Vol. 1, no 1 (2018), p. 46-67. 
 
Domáce násilie = Domestic violence / Dominika Kučerová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 17-28. 
 
Eutanázia v slovenskom trestnom a kánonickom práve = Euthanasia in Slovak penal and canon 
law / Lenka Vráblová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 77-87. 
 
 Ex tunc vs. ex nunc účinok odstúpenia od neplatnosti - naozaj taký veľký rozdiel? = Ex tunc vs. ex 
nunc effect of termination and invalidity - such a big difference? / Troj čáková Veronika. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 2 
(2019), s. 131-154. 
 
Komparácia praktických aspektov organizovaného zločinu v Slovenskej republike a Taliansku = 
Comparison of practical aspects of organized crime in Slovakia and Italy / Karin Vrtíková. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 12 (2019), s. 
1254-1266. 
 
 Monitorovanie zamestnancov (trestnoprávne aspekty) = Employee monitoring (criminal-law 
aspects) / Dominika Ku čerová. 
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. 59-71. 
 
Možnosti obrany odborára voči rozhodnutiam odborovej organizácie = A union member's 
possibilities of defence against decisions made by a trade union / Mária Mikulašková, Marián 
Mészáros (50%). 
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In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 
Roč. 25, č. 7-8 (2019), s. 24-31. 
 
Niekoľko poznámok k navrhovanej novelizácii Občianskeho zákonníka : (reakcia na článok J. 
Rohlíčkovej "Novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa") / 
Veronika Troj čáková. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 5, č. 3 (2019), s. 115-120. 
 
 O zmysle premlčania v civilnom práve / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 5, č. 2 (2019), s. 54-75. 
 
Použitie vybraných informačno-technických prostriedkov v boji proti extrémizmu = The use of 
selected information and technical resources in the fight against extremism / Lucia Hrdli čková. 
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. 21-30. 
 
Právne konanie subjektov združených na základe zmluvy o združení = Legal action of entities 
associated under an association agreement / Pavol Horňák, Marián Mészáros (33%), Erik 
Schwarcz. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 2 (2019), s. 132-
140. 
 
Premlčanie a niektoré ďalšie otázky pri strate výhody splátok / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 5, č. 3 (2019), s. 109-115. 
 
Sexuálne trestné činy v kánonickom a slovenskom trestnom práve = The sexual crimes in canon law 
and Slovak criminal law / Lenka Vráblová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 51-57. 
 
Sick days v pracovnom práve Slovenskej republiky = Sick days in labour law of the Slovak Republic 
/ Marián Mészáros. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 8-9 (2019), s. 
843-852. 
 
Vplyv nových technológií na duševné zdravie zamestnanca = The impact of new technologies on 
mental health of employees / Karina Divékyová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 
- Roč. 7, č. 4 (2019), S. 147-164. 
 
Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za 
škodu / Veronika Troj čáková. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 
Roč. 5, č. 6 (2019), s. 244-251. 
 
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 
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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 29. marca 2019 sa konal v poradí už XV. ročník „Vedeckej konferencie 
doktorandov a  školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty“. Vedeckej 
konferencie sa v roku 2019 aktívne zúčastnilo 34 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 absolvovali v roku 2019 nasledujúce zahraničné  

študijné pobyty: 
 
JUDr. Milan Hlušák  - študijný pobyt na The European Legal Studies Institute, Osnabrück, 

Nemecko (12. 5. – 18. 5. 2019) 
                                     - študijný pobyt na Max Plank Institut, Hamburg, Nemecko (13. 10. -  

30. 10.2019).; 
Mgr. Lucia Hrdličková -  študijný pobyt na Univerzite Karolovej v Prahe, ČR (20.5. – 24. 5. 

2019); 
JUDr. Lenka Vráblová - študijný pobyt na The Universita degli Mediterranea di Reggio 

Calabria, Taliansko (11. 6. – 18. 6. 2019)  
-  študijný pobyt na University of Bergen, Nórsko (8. 8. - 20. 12. 

2019); 
JUDr. Jakub Neumann - študijný pobyt na Heidelberg University, Nemecko (30. 6. – 7. 7. 

2019). 
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1.4. DYNAMIKA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 

V roku 2019 sa konalo na fakulte celkom 16 obhajob dizertačných prác 
v akreditovaných doktorandských  študijných programoch, z toho boli štyri obhajoby 
doktorandov dennej formy štúdia a  dvanásť obhajob doktorandov externej formy štúdia. 
Z tohto počtu sa konalo sedem obhajob dizertačných prác v študijnom programe Trestné 
právo (JUDr. Vladimíra Dercová, JUDr. Rastislav Hruška, JUDr. Dominika Kučerová,   
JUDr. Marián Kušnier,  JUDr. Peter Mihály, Mgr. Eva Šandriková, JUDr. Martin Žuffa); štyri 
obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva (Mgr. Denis 
Bede,  Mgr. Elena Gogoláková, Mgr. Monika Martišková, JUDr. Peter Mosný); dve obhajoby 
dizertačných prác v študijnom programe Pracovné právo (JUDr. Pavol Horňák, LL.M. a 
JUDr. Erik Schwarcz); dve obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore Občianske právo 
(Mgr. Veronika Trojčáková a Mgr. Jozef Výboch) a jedna obhajoba dizertačnej práce 
v študijnom odbore Ústavné právo (Mgr. Katarína Kuklová).  

 
 Prehľad absolventov doktorandského štúdia za obdobie rokov 2014 – 2019 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  
 

 Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Absolventi doktorandského 
štúdia v dennej forme štúdia 8 2 4 5 6 4 

Absolventi doktorandského 
štúdia v externej forme 
štúdia 

20 18 15 16 9 12 

Absolventi doktorandského 
štúdia spolu 

28 20 19 21 15 16 

 
Dizertačnú skúšku v roku 2019 vykonalo celkom 15 doktorandov, z toho v študijnom 

programe Teória a dejiny štátu a práva:  dvaja doktorandi externej formy štúdia (JUDr. Róbert 
Puškár a JUDr. Laura Bačová); v študijnom programe Trestné právo: jedna doktorandka 
v dennej forme štúdia (JUDr. Lenka Vráblová) a sedem doktorandov v externej forme štúdia 
(JUDr. Juraj Bališ, JUDr. Lucia Erdeiová, JUDr. Renáta Kasenčáková, JUDr. Lenka 
Kováčová, JUDr. Lucia Kubálová, JUDr. Anna Kucejová a JUDr. Boris Šiška);  v študijnom 
programe Pracovné právo: jeden doktorand v dennej forme štúdia (Mgr. Marián Mészáros)  
a jedna doktorandka v externej forme štúdia (JUDr. Silvia Beierová); v študijnom programe 
Ústavné právo: dvaja doktorandi v dennej forme štúdia (Mgr. Jakub Neumann a Mgr. 
Dominik Fabian) a v študijnom programe Občianske právo: jeden doktorand v dennej forme 
štúdia (JUDr. Milan Hlušák). 

 
Prehľad dynamiky doktorandského štúdia na fakulte za obdobie rokov 2014 – 2019 

znázorňuje nasledujúca tabuľka.  

 
 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vykonané dizertačné 
skúšky 

11 16 15 13 12 15 

Úspešné obhajoby 
dizertačných prác 

28 20 19 21 15 16 
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2. HABILITA ČNÉ A INAUGURA ČNÉ KONANIE 
 
          Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mala ku koncu roka 2019 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 2019 prijala predsedníčka vedeckej rady fakulty dve nové žiadosti, z toho 
jednu žiadosť interného uchádzača a jednu žiadosť externej uchádzačky o udelenie vedecko-
pedagogického titulu docent. Dve habilitačné konania, ktoré začali na fakulte  v 
predchádzajúcom roku 2018, boli v roku 2019 úspešne ukončené vydaním dekrétov o udelení 
vedecko-pedagogických titulov docent. V roku 2019 bolo úspešne ukončené jedno 
inauguračné konanie internej uchádzačky a boli prijaté dve nové žiadosti interných 
uchádzačov o začatie inauguračného konania.   

 

Habilita čné konania 
 

Habilitačné konania, ktoré začali ešte v roku 2018 boli ukončené vydaním dekrétov univerzity 
o udelení vedecko-pedagogických titulov docent s účinnosťou od roku 2019:  

- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo začalo vo 
februári 2018 habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. Marcela Dolobáča, 
PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Úspešná  habilitačná prednáška a  obhajoba 
habilitačnej práce sa konali 25. júna 2018. Vedecká rada fakulty v novembri 2018 rozhodla 
o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo, habilitačné konanie 
bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-pedagogického titulu 
s účinnosťou od februára 2019. 

- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva 
začalo v marci 2018 habilitačné konanie externého odborného asistenta JUDr. Antonína 
Lojeka, Ph.D. z Fakulty právnickej Západočeskej univerzity v Plzni. Úspešná habilitačná 
prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konali 29. novembra 2018. Vedecká rada fakulty 
v apríli 2019 rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny 
štátu, habilitačné konanie bolo ukončené vydaním dekrétu univerzity o udelení vedecko-
pedagogického titulu s účinnosťou od mája 2019. 

 

Habilitačné konania, ktoré začali podaním žiadosti v roku 2019: 

- V odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva 
začalo v apríli 2019 habilitačné konanie externého odborného asistenta fakulty JUDr. Mgr. 
Štefana Siskoviča, PhD., 24. 9. 2019 sa konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej 
práce. Vedecká rada fakulty, ktorá sa konala 15. 10. 2019 v tajnom hlasovaní rozhodla 
o neudelení vedecko-pedagogického titulu uchádzačovi. 

- 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. V roku 2019 nebolo konanie 
ukončené a pokračuje v roku 2020.   
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Inauguračné konania 

 
Inauguračné konanie, ktoré začalo ešte v roku 2018 a bolo ukončené v roku 2019:  
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné 
právo internej uchádzačky fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD., ktoré začalo 
v apríli 2018 bolo úspešne ukončené vymenovaním za profesorku v odbore pracovné právo 
prezidentom SR v marci 2019. 
 
Inauguračné konania, ktoré začali podaním žiadosti v roku 2019: 
 
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória 
a dejiny štátu a práva začalo podaním žiadosti  interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Mgr. 
Vojtecha Vladára, PhD. v apríli 2019. Dňa 15. októbra 2019 sa na riadnom zasadnutí 
vedeckej rady fakulty konala inauguračná prednáška a následne vedecká rada fakulty 
schválila návrh inauguračnej komisie na vymenovanie uchádzača za profesora. Uvedený 
návrh bol v decembri 2019 predložený na prerokovanie a schválenie vo vedeckej rade 
univerzity, ktorá dňa 27. februára 2020 návrh prerokovala a schválila návrh na vymenovanie 
doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva (pôvodný študijný odbor 3.4.2. teória 
a dejiny štátu a práva).    
  
- Inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné 
právo začalo podaním žiadosti interného uchádzača fakulty doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, 
PhD. v máji 2019. Dňa 28. novembra 2019 sa na riadnom zasadnutí vedeckej rady fakulty 
konala inauguračná prednáška a následne vedecká rada fakulty schválila návrh inauguračnej 
komisie na vymenovanie uchádzača za profesora. Uvedený návrh bol v decembri 2019 
predložený na prerokovanie a schválenie vo vedeckej rade univerzity, ktorá návrh  dňa 27. 
februára 2020 prerokovala a schválila návrh na vymenovanie doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, 
PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo 
(pôvodný študijný odbor 3.4.7. trestné právo).    

 

 
3. RIEŠENIE   VEDECKOVÝSKUMNÝCH   PROJEKTOV      
 
 V roku 2019 vedeckí a pedagogickí zamestnanci fakulty aktívne participovali celkovo 
na riešení 23 výskumných projektov, z toho na ôsmich projektoch financovaných Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), štrnástich projektoch základného výskumu 
Vedeckej edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR 
(ďalej len VEGA) a jednom projekte financovanom International Visegrad fund. Na riešenie 
projektov bola v roku 2019 fakulte pridelená dotácia vo výške 357.529 EUR, čo je viac oproti 
minulému roku o 108 240 EUR. 
 
A/  Projekty na medzinárodnej úrovni  
 
 V rámci výzvy zverejnenej Medzinárodným vyšehradským fondom (International 
Visegrad Fund) fakulta ako hlavný riešiteľ získala v roku 2018 dotáciu na riešenie 
medzinárodného projektu s  názvom „Registration of Churches and Religious Societies“ 



 11

s dobou riešenia od apríla 2018 do septembra 2019. Riešiteľmi v rámci fakulty boli členovia 
Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody fakulty.  
Názov projektu: Registration of Churches and Religious Societies 
Číslo projektu: 21730060 
Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. ThLic. Mgr. Damian Němec, dr. 
Obdobie riešenia: 04/2018 - 09/2019 
Dotácia: 9.136,58 EUR 
Partnerské univerzity: Právnická fakulta Katolíckej univerzity v Lubline, Poľsko; Právnická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika; Právnická fakulta Loránd Eötvös 
Univerzity v Budapešti, Maďarsko; Štátna univerzita v Užhorode, Ukrajina; Univerzita vo 
Viedni, Rakúsko. 

 

V roku 2019 rámci zverejnenej výzvy Medzinárodným vyšehradským fondom 
(International Visegrad Fund) Právnická fakulta Univerzity v Lodži, Poľsko ako hlavný 
riešiteľ predložila návrh na riešenie projektu s názvom „Workplace Whistleblowers' 
Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro)” pod číslom 21930021, 
ktorý bol odsúhlasený na financovanie a fakulta bude v roku 2020 participovať na jeho riešení  
ako partnerská organizácia.   

V pozícii experta a národného spravodajcu za SR pedagógovia a vedeckovýskumní 
pracovníci participovali na riešení viacerých zahraničných projektov bez finančnej dotácie pre 
fakultu.  
  
B/ Projekty podporované z domácich grantových schém 
 
1. Projekty APVV 
 
 Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli zapojení do riešenia ôsmich projektov 
financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV), čo v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom znamená nárast o dva projekty.  
 Na riešenie projektov bola agentúrou pridelená dotácia vo výške 264.502 EUR, čo je 
o 82.162 EUR viac v porovnaní s rokom 2018. Vedeckopedagogickí zamestnanci pokračovali 
v riešení jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2014, jedného projektu v rámci 
Verejnej výzvy VV 2015, jedného projektu v rámci Verejnej výzvy VV 2016, troch projektov 
v rámci Verejnej výzvy VV 2017 a zahájené bolo riešenie dvoch projektov v rámci Verejnej 
výzvy VV 2018. 
 Do riešenia APVV projektov bolo zapojených celkovo 38 vedeckopedagogických 
zamestnancov, čo je o  päť zamestnancov viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Do 
riešenia bolo zapojených aj 11 študentov doktorandského štúdia, čo v porovnaní s rokom 2018 
predstavuje pokles o dvoch študentov.  
 V roku 2019 bolo ukončené riešenie dvoch projektov a šesť projektov pokračuje 
v riešení aj v roku 2020. 
 V rámci zverejnenej Verejnej výzvy VV 2019 boli predložené dva nové návrhy na 
riešenie projektov základného výskumu so začiatkom riešenie v roku 2020, ktoré sú v štádiu 
hodnotenia.  
 
a) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2014: 
1.  
Názov projektu: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri 
uplatňovaní zásad európskeho práva  
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Číslo projektu: APVV-14-0061 
Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2019: 25.611 EUR 
Riešiteľský kolektív: 11 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
b) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2015: 
2. 
Názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca  
Číslo projektu: APVV-15-0066 
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 
Finančná dotácia na rok 2019: 20.771 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
c) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2016 
3.  
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 2019: 42.024 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
d) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2017 
4. 
Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo  
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 
Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 
Finančná dotácia na rok 2019: 42.784 EUR 
Riešiteľský kolektív: 7 vedeckopedagogických zamestnancov a 3 študenti doktorandského 
štúdia 
 
5.  
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 2019: 38.774 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 3 študenti doktorandského 
štúdia 
 
6.  
Názov projektu: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem 
Číslo projektu: APVV-17-0562 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 
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Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 
Finančná dotácia na rok 2019: 45.212 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
e) Projekty riešené v rámci Verejnej výzvy VV 2018 
7. 
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 2019: 18.470 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
8. 
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 2019: 30.856 EUR 
Riešiteľský kolektív: 13 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
2. Projekty VEGA  
 

V roku 2019 boli vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty zapojení do riešenia štrnástich 
projektov financovaných Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR (VEGA) - dva projekty 
so začiatkom riešenia v roku 2016, štyri projekty so začiatkom riešenia v roku 2017, tri projekty 
so začiatkom riešenia v roku 2018 a päť projektov so začiatkom riešenia v roku 2019, čo 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o tri projekty. 
 Na riešenie VEGA projektov bola fakulte v roku 2019 pridelená dotácia vo výške 83.891 
EUR, čo je o 16.942 EUR viac  v porovnaní s rokom 2018. 
 Do riešenia VEGA projektov bolo celkovo zapojených 44 riešiteľov, čo je o jedného 
riešiteľa menej v porovnaní s rokom 2018. Členmi riešiteľských kolektívov bolo aj 11 
študentov doktorandského štúdia, čo je rovnaký počet v porovnaní s rokom 2018.  
 V roku 2019 bolo ukončené riešenie piatich VEGA projektov a deväť projektov 
pokračuje v riešení aj v nasledujúcom roku.  
 V rámci zverejnenej výzvy na predkladanie návrhov na riešenie projektov so 
začiatkom riešenia v roku 2020 bolo predložených päť návrhov, ktoré sú v štádiu hodnotenia.   
 
a) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2016 
1. 
Názov projektu: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa 
v pracovnoprávnych vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0203/16 
Zodpovedná riešiteľka projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2019: 7.071 EUR 
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Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
2. 
Názov projektu: Financovanie cirkví a náboženských spoločností 
Číslo projektu: 1/0254/16  
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 
Pridelená dotácia na rok 2019: 5.629 EUR 
Riešiteľský kolektív: 6 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
b) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2017 
3. 
Názov projektu: Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo 
verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahoch 
Číslo projektu: 1/0172/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Dotácia na rok 2019: 10.392 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
4. 
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 2019: 4.511EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov 
 
5. 
Názov projektu: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu 
Číslo projektu: 1/0585/17 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Dotácia na rok 2019: 4.084 EUR 
Riešiteľský kolektív: 4 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského štúdia 
 
6. 
Názov projektu: Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
získavania informácií dôležitých pre trestné konanie 
Číslo projektu: 1/0764/17 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 
Dotácia na rok 2019: 5.815 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
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c) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2018 
7. 
Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 
Číslo projektu: 1/0082/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2019: 5.866 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
8. 
Názov projektu: Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 
Číslo projektu: 1/0193/18 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 
Dotácia na rok 2019: 7.643 EUR 
Riešiteľský kolektív: 8 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
9. 
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 2019: 6.833 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 1 študent doktorandského 
štúdia 
 
d) Projekty so začiatkom riešenia v roku 2019 
10. 
Názov projektu: Renesancia zabudnutých a znovu objavených inštitútov dedičského práva na 
Slovensku  
Číslo projektu: 1/0018/19 
Zodpovedná riešiteľka projektu: doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022 
Dotácia na rok 2019: 8.211 EUR 
 
11. 
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 2019: 4.607 EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a 2 študenti doktorandského 
 
12. 
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 2019: 4.825 EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci a 1 študent doktorandského štúdia 
13. 
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 2019: 6.271 EUR 
Riešiteľský kolektív: 5 vedeckopedagogických zamestnancov a 2 študenti doktorandského 
štúdia 
 
14. 
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 2019: 2.133 EUR 
Riešiteľský kolektív: 3 vedeckopedagogickí zamestnanci  
 
 
C/ Vnútorná grantová schéma 
 
1. Inštitucionálne projekty fakulty 
 

Ako predchádzajúce roky, tak aj v roku 2019 boli vedeckopedagogickí zamestnanci 
fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov fakulty. V priebehu roka 
2019 boli riešené tri inštitucionálne výskumné projekty, všetky so začiatkom riešenia v roku 
2019. Do riešenia tohto typu projektu boli zapojení dvaja vedeckopedagogickí zamestnanci.  
 
1. 
Názov projektu: Propagácia práv detí pri príležitosti 30 ročného jubilea platnosti Dohovoru 
OSN o právach detí vo vedeckom a výučbovom procese       
Číslo projektu: 1/2019 
Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2019 
 
2. 
Názov projektu: State and Religion in the Slovak Republik      
Číslo projektu: 2/2019 
Zodpovedná riešiteľka projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 01/2019 – 062/2019 
 
3. 
Názov projektu: Trestné právo v Starom zákone      
Číslo projektu: 3/2019 
Zodpovedná riešiteľka projektu: JUDr. ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
Obdobie riešenia: 11/2019 – 12/2019 
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2. Granty Trnavskej univerzity v Trnave 
 

V roku 2019 bolo ukončené riešenie dvoch projektov vnútornej grantovej schémy 
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018. Do riešenia sa zapojili dvaja vedeckopedagogickí 
zamestnanci fakulty. 
 
1.  
Názov projektu: Právne dejiny mestského štátu Tenochtitlan 
Číslo projektu: 20/TU/2018 
Zodpovedný riešiteľ grantu: doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. 
Obdobie riešenia: 2018 - 2019 
 
2. 
Názov projektu: Slovensko v medzivojnovej Československej republike (pramene 
súkromného práva) 
Číslo projektu: 21/TU/2018 
Zodpovedná riešiteľka grantu: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  
Obdobie riešenia: 2018 - 2019 

 
 
D/ Financovanie   projektov 
   

Prehľad o výške finančnej dotácie v EUR pridelenej na riešenie projektov fakulty v roku 2019 
(finančné zdroje mimo univerzity alebo fakulty) 

Typ 
projektu 

Číslo 
projektu 

Názov projektu  Zodpovedný 
riešiteľ projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do) 

Pridelená 
dotácia 
v EUR  

VEGA 1/0203/16 Vyváženosť práv a povinností zamestnanca 
a zamestnávateľa v pracovnoprávnych 
vzťahoch 

Barancová Helena, 
prof. JUDr., DrSc. 

2016-2019 7 071 

VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských 
spoločností 

Moravčíková 
Michaela, ThLic. 
Mgr., Th.D. 

2016-2019 5 629 

VEGA 1/0764/17 Informačno-technické prostriedky a 
prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
získavania informácií dôležitých pre trestné 
konanie 

Deset Miloš,  
doc.  JUDr., PhD. 

2017-2019 5 815 

VEGA 1/0585/17 Trestnoprávne a kriminologické možnosti 
eliminácie extrémizmu 

Vráblová Miroslava, 
doc. JUDr., PhD. 

2017-2019 4 084 

VEGA 1/0172/17 Združenia ako prvok demokracie a prejav 
slobody združovania vo verejnoprávnych 
vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch 

Gajdošová Martina, 
doc. JUDr. Mgr., 
PhD. 

2017-2019 10 392 

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

Adamová Zuzana, 
JUDr., PhD. 

2017-2020 4 511 

VEGA 1/0193/18 Environmentalizácia medzinárodného 
verejného práva 

Jankuv Juraj,  
doc. JUDr., PhD. 

2018-2021 7 643 

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

Košičiarová Soňa, 
prof. JUDr., PhD. 

2018-2020 6 833 

VEGA 1/0082/18 Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu Jalč Adrián,  
doc. JUDr. Ing., 

2018-2020 5 866 
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PhD. 

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

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

2019-2022 8 211 

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

Gešková Katarína, 
JUDr., PhD. 

2019-2021 4 825 

VEGA 1/0081/19 Európsky sociálny model a jeho tendencie Lacko Miloš,  
doc. JUDr., PhD. 

2019-2021 4 607 

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

Novotná Marianna, 
doc. JUDr., PhD. 

2019-2021 6 271 

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

2019-2021 2 133 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov VEGA v EUR:  83 891 
APVV APVV-14-

0061 
Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského 
súkromného práva pri uplatňovaní zásad 
európskeho práva 

Jurčová Monika,  
doc. JUDr., PhD. 

2015-2019 25 611 

APVV APVV-15-
0066 

Nové technológie v pracovnom práve a 
ochrana zamestnanca 

Barancová Helena, 
prof. JUDr., DrSc. 

2016-2019 20 771 

APVV APVV-16-
0106 

Trestnoprávna ochrana života a zdravia 
v podmienkach Slovenskej republiky 

Vráblová Miroslava, 
doc. JUDr., PhD. 

2017-2021 42 024 

APVV APVV-17-
0022 

Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské 
verejné právo  

Vladár Vojtech,  
doc. JUDr., PhD. 

2018-2022 42 784 

APVV APVV-17-
0056 

Ústava liberálno-demokratického štátu 
a radikalizácia politickej kultúry 

Káčer Marek,  
doc. Mgr., PhD. 

2018-2022 38 774 

APVV APVV-17-
0562 

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom 
elektronických platforiem 

Csach Kristián,  
doc. JUDr., PhD. 

2018-2022 45 212 

APVV APVV-18-
0337 

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

Žitňanská Lucia, 
 doc. JUDr., PhD. 

2019-2022 18 470 

APVV APVV-18-
0443 

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

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

2019-2022 30 856 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie projektov APVV v EUR:  264 502 

IVF 
(International 
Visegrad fund) 

21730060 Registration of Churches and Religious 
Societies 

Němec Damián,  
doc. ThLic. Mgr., dr. 

2017-2019 9136,58 

Spolu suma dotácie pridelená na riešenie medzinárodného projektu IVF v EUR:  9 136,58 
Celková suma dotácie pridelená na riešenie projektov v roku 2019 v EUR: 357 529,58 

 
 
4. ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 
 

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

V roku 2019 bolo v priestoroch fakulty, ale aj mimo nej zorganizovaných 62 
vedeckých podujatí, z toho 16 medzinárodných vedeckých sympózií a konferencií, osem 
vedeckých sympózií a odborných konferencií na domácej úrovni, šesť odborných seminárov 
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a workshopov, päť odborných diskusií, 20 odborných prednášok a sedem iných typov 
podujatí, ako napr. simulovaný súdny spor, stáž pre stredoškolákov, letná škola 
medzinárodného práva, stretnutie absolventov fakulty spojené s odbornou diskusiou, 
premietanie filmu spojené s diskusiou, stretnutie supervízorov a študentov kliník, stretnutia 
akademickej obce fakulty a iné.   

Z tohto počtu v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 na Slovensku v mesiaci november 
(4. - 10. 11. 2019), ktorý pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR fakulta zorganizovala 19 vedeckých podujatí.  

Rok 2019 bol okrem iného aj rokom 30. výročia Nežnej revolúcie, udalostí novembra 
1989. Pri príležitosti tohto výročia fakulta zorganizovala pre študentov štyri podujatia, ktoré 
sa niesli v duchu tohto významného výročia. 

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 právnej problematiky a zdieľať navzájom vedomosti, skúsenosti, dobré praxe, postrehy 
a názory. 

V roku 2019 sa na vedeckých podujatiach zúčastnili významné zahraničné a domáce  
osobnosti, ktoré svojou prítomnosťou prispeli ku kvalite konaných podujatí. 

 Medzi hosťami fakulty zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili uvedených podujatí to boli 
napríklad: 
pedagógovia z Právnickej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe -  prof. JUDr. Michal 
Skřejpek, CSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Věra Kalvodová, CSc., prof. JUDr. 
Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D., 
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., JUDr. Lucie Josková, Ph.D., 
Mgr. Jakub Honzík, LL.M.; pedagógovia z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne  
- prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD., doc. JUDr. Petr 
Lavický, Ph.D., JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., Mgr. Jan Malý, JUDr. Jan Horecký, Ph.D.; 
zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - doc. JUDr. Milan Hulmák, 
Ph.D., doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D.,  Mgr. Soňa 
Ondrášiková; prof. Sergej Sergejevič Avanesov, Univerzita v Novogorode, Ruská federácia; 
prof. Dr. Markus Wimmer, Univerzita v Linzi, Rakúsko; prof. Józef Krukowski, Poľská 
akadémia vied, Poľsko; prof. Miroslaw Sitarz, prof. Anna Tunia, Dr. Agnieszka Romanko, 
Dr. Michal Skwarzyński - Fakulta práva, kanonického práva a verejnej správy Univerzity 
v Lubline, Poľsko; prof. Arthur Mezglewski, Dr. Konrad Walczuk, Dr. Michal Poniatowski - 
Univerzita vo Varšave, Poľsko; doc. Oleksandr Bilash, Národná univerzita v Užhorode, 
Ukrajina; prof. Pawel Sobczyk, Inštitút spravodlivosti vo Varšave, Poľsko;  doc. Alena 
Dutko, Univerzita vo Ľvove, Ukrajina; doc. Natalia N. Muraveva, Federálna univerzita 
v Rostove na Done, Ruská federácia; prof. Fryderyk Zoll, Európsky právny inštitút 
v Osnabrücku, Nemecko; prof. Tatjana Josipović, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko; prof. 
Christian Alunaru, Univerzita v Arade, Rumunsko; prof. Attila Menyhárd, Univerzita 
Loránda Eötvösa v Budapešti, Maďarsko; doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav štátu 
a práva AV ČR; doc. Piotr Pinior, Dr. Mateusz Żaba - Sliezska univerzita v Katoviciach, 
Poľsko; JUDr. František Púry, Ph.D., JUDr. Filip Cileček - Najvyšší súd ČR, ČR; prof. 
Sebastian Mock, prof. Wolfgang Wieshaider - Univerzita vo Viedni, Rakúsko; Mgr. Jakub 
Holas, Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu v Prahe, ČR; PhDr. Alena Marešová, 
Ph.D., Policajná akadémia ČR, ČR; Mjr. Mgr. Ondřej Kolář, Vězeňská služba ČR, ČR; Dr. 
hab. Andrii Hrubinko, Dr. Vasyl Ukhach - Ekonomická univerzita v Ternopile, Ukrajina; 
prof. Dr. hab. Mieczyslaw Rózański, Dr. hab. Edyta Sokalska, Dr. Justyna Krzywkowksa, Dr. 
Malgorzata Augustyniak, Dr. Marek Paszkowski - Warmsko-Mazurská Univerzita v Olštýne, 
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Poľsko; JUDr. Bořivoj Šubrt, Asociácia pre rozvoj kolektívneho vyjednávania, ČR; Dr. 
Ewald Filler, Spolkový detský ombudsman, Rakúsko; JUDr. Radomíra Veselá, Ph.D., 
Univerzita T. Baťu v Zlíne, ČR; prof. Iván Halász, Maďarská akadémia vied v Budapešti, 
Maďarsko; prof. Maria Nejkova,  doc. Slavka Dimitrova, doc. Svetlana Margaritova-Vučkova 
-  Burgaská slobodná univerzita v Burgase, Bulharsko; JUDr. Ludvík David, CSc., Ústavný 
súd ČR, ČR; Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v SR; p. Piotr Samerek, 
radca, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave; Dr. Balász Schanda, Univerzita P. 
Pázmáňa v Budapešti, Maďarsko a ďalší. 

 

Z domácich hostí, ktorých sme privítali počas roka na uvedených podujatiach to boli 
napríklad Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR;  JUDr. Martin Maliar a JUDr. Beáta 
Swanová - Ministerstvo spravodlivosti SR; prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná 
ochrankyňa práva; JUDr. Peter Mikloš, Ministerstvo financií SR; JUDr. Jana Vallová, PhD. a  
Ing. Jozef Holcin - Ministerstvo vnútra SR; JUDr. Anton Škreko, PhD., Ministerstvo kultúry 
SR; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Mária Šulavíková - Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR; JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Andrea Moravčíková, 
PhD., JUDr. Libor Duľa, JUDr. František Púry, PhD. - Najvyšší súd SR;  JUDr. Ján 
Štiavnický, PhD., Ústavný súd SR; JUDr. Róbert Šorl, PhD., Okresný súd Prievidza, JUDr. 
Anton Jaček, predseda Krajského súdu v Trnave a Mgr. Michal Novotný, podpredseda 
Krajského súdu v Trnave; JUDr. Jozef Opatovský, JUDr. Iveta Vašková, JUDr. Jozef Kolárik, 
PhD. - Notárska komora SR; JUDr. Veronika Borkovičová, JUDr. Martin Hamřík, PhD., Mgr. 
Roman Fusek - Národná banka Slovenska; JUDr. Jozefína Žáková, Slovenská asociácia 
poisťovní; Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja; JUDr. Peter 
Rohaľ, PhD., Úrad vlády SR; Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka Zariadenia núdzového 
bývania pre ženy JOZEFÍNUM, Dolná Krupá; Mgr. Miloš Blaško, riaditeľ Reedukačného 
centra v Trstíne; Mgr. Eva Martinkovičová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Pečeňadoch; 
RNDr. Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity; prof. MUDr. 
Jozef Mikloško, PhD., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; JUDr. 
Peter Rajňák, Asociácia rodinných sudcov; Mgr. Mariana Kováčová, centrum Slniečko 
v Nitre; Mgr. Mária Vargová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky 
násilia na deťoch; JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným 
postihnutím; JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc., prof. JUDr. Jozef Vozár, CSc. - Ústav štátu 
a práva SAV; Mons. ThDr. Marián Gavenda, PhD., kňaz, prekladateľ, spisovateľ; JUDr. Ján 
Šanta, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. - Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR;  Zuzana 
Limová, režisérka; Jaroslav Daniška, novinár; Mgr. Nikola Kokiová, žurnalistka; Mgr. Anton 
Popovič, občiansky aktivista, dirigent, hudobný skladateľ a producent; Mgr. Jerguš Sivoš, 
PhD., Ústav pamäti národa; Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD., Historický ústav SAV; Mgr. 
Janka Debrecéniová, MJur., PhD., o. z. Občan, demokracia a zodpovednosť; prof. JUDr. 
Jozef Klimko, DrSc., prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. 
JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, 
PhD., prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. - Právnická fakulta UK Bratislava; prof. JUDr. Jozef 
Záhora, PhD., prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - Fakulta práva PEVŠ Bratislava; doc. Dr. iur. 
JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., doc. JUDr. Jaroslav 
Klátik, PhD. -  Právnická fakulta UMB Banská Bystrica; prof. MUDr. Oto Masár, PhD., 
prednosta Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva LF UK Bratislava; Dionýz 
Hochel, Európsky parlament, Kancelária na Slovensku; p. Monika Beňová, M.Phil. Vladimír 
Bilčík, PhD. - poslanci Európskeho parlamentu a ďalší. 
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Prehľad najdôležitejších udalostí v jednotlivých mesiacoch roka 2019 
 
Medzinárodné vedecké konferencie:  
 
Trnava, 8. 2. 2019 
„Registrácia cirkví a náboženských spoločností / Registration of Churches and Religious 
Societies“, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia 
medzinárodného projektu Vyšehradského fondu. Organizátorom konferencie bol Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty a zahraniční partneri Katolícka univerzita 
v Lubline, Univerzita Palackého v Olomouci, Viedenská univerzita, Užhorodská národná 
univerzita, Univerzita Eötvösa Loránda a Katolícka univerzita Petra Pázmáňa v Budapešti. 
Prednášajúci z jednotlivých vedeckých pracovísk priniesli komplexnú informáciu o registrácii 
resp. uznávaní cirkví a náboženských spoločností v jednotlivých krajinách a o najnovšom 
vývoji v sledovanej oblasti. Nemenej zaujímavé boli diskusné časti, v rámci ktorých situáciu 
komentovali zainteresovaní odborníci zo Slovenska a zo zahraničia. 
  
Bratislava, 12. 4. 2019 
„Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná Katedrou teórie práva a ústavného práva fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0172/17. Cieľom konferencie bolo reflektovať na nové 
koncepcie právnej úpravy právnických osôb po roku 1989, po vzniku samostatnej SR v roku 
1993 a najnovší vývoj. Rokovanie bolo zamerané predovšetkým na združovanie osôb, nielen 
v občianskych združeniach, ale aj v politických stranách a hnutiach, odborových 
organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, v športových organizáciách a kluboch, v 
záujmových združeniach právnických osôb, v rôznych komorách, v organizáciách s 
medzinárodným prvkom či v cirkvách a náboženských spoločnostiach ako subjektoch sui 
generis. Medzinárodná účasť umožnila komparáciu vývoja právnych úprav nielen s Českou 
republikou ale aj s Maďarskom.  
 
Lublin, Poľsko, 24. – 25. 5. 2019 
„Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji 
europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“, na Katolíckej univerzite v Lubline  sa 
konala v poradí už tretia medzinárodná vedecká konferencia pod patronátom lublinského 
vojvodu Przemysława Czarnka. Cieľom konferencie bolo posúdiť právne postavenie 
bezpečnosti detí v právnych dokumentoch a nariadeniach krajín Európskej únie a krajín 
strednej a východnej Európy. Hlavným organizátorom bola Poľská akadémia vied, ďalšími 
spoluorganizátormi boli naša fakulta, Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy 
KUL, Právnická fakulta Marie Curie Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej 
univerzity vnútorných záležitostí v Ľvove, Nadácia Poľskej akadémie vied, Spolok 
absolventov a priateľov Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy KUL. Za našu 
fakultu sa konferencie aktívne zúčastnili a členmi organizačného ako aj vedeckého výboru 
boli pedagógovia fakulty.  
 
Kapušany, 27. 7. 2019 
„Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva“, medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16. Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody fakulty  a Fakulta práva, kánonického práv a verejnej 
správy Katolíckej univerzity v Lubline (Poľsko) dlhodobo spolupracujú v oblasti vedeckého 
výskumu. V lete 2019 obe pracoviská s vďačnosťou prijali ponuku na možnosť stretnúť sa 
„na polceste", a usporiadať vedecké podujatie v obradnej sieni obce Kapušany, a umožniť tak 
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širšiu diskusiu s akademickou obcou a špecialistami aj z tohto regiónu. Všetkých účastníkov 
konferencie privítali doc. Jozef Marčin, starostka Kapušian Dr. Slávka Guteková, prof. 
Miroslaw Sitarz - vedúci lublinskej katedry a Dr. Michaela Moravčíková, riaditeľka 
trnavského ústavu. Nasledovali prednášky venované ekonomickým otázkam v kánonickom a 
konfesnom práve. 
 
Smolenice, 19. – 20. 9. 2019 
„XIV. Lubyho právnické dni“  na tému „ Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“, 
pravidelná  medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho, 
fakultou a Ústavom štátu a práva SAV už tradične na zámku v Smoleniciach, ktorej 14. ročník 
bol zameraný na problematiku jednorazovej ad hoc legislatívy, na atypické právne úpravy v 
kontraste so systémovou normatívnou úpravou. Takéto jednorazové úpravy môžu regulovať 
určitý segment trhu či určitý produkt, môžu byť vytvorené len pre jednu príležitosť, napríklad 
ako osobitné procesné pravidlá pre jeden prípad či osobitný zásah do obsahu uzatvorených 
súkromnoprávnych zmlúv, alebo môžu mať len obmedzený časový účinok. Konferencia sa 
sústreďovala na otázku, prečo a kedy prijíma zákonodarca takúto úpravu, či sa má takáto 
úprava apriori odmietať, aké obmedzenia musí zákonodarca dodržať a či má takáto osobitná 
úprava dopad na všeobecné právne princípy, či právny systém ako taký. Jej medzinárodný 
rozmer potvrdili zástupcovia slovenskej právnej vedy a praxe ako aj odborníci z Česka, 
Chorvátska, Holandska, Rakúska, Rumunska, Maďarska, Nemecka, Ruska, Slovinska, Srbska 
a Ukrajiny.  
 
Smolenice, 24. – 25. 9. 2019 
„Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 
insolvenčným a trestným právom“, 5. 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 piaty ročník 
konferencie ponúkol interdisciplinárny pohľad na problematiku zodpovednosti členov 
orgánov obchodných spoločností. Zameral sa na to, či existuje porovnateľný štandard 
posudzovania požadovanej starostlivosti a ako sa uplatňuje zodpovednosť za jej porušenie 
v obchodnom, konkurznom a trestnom práve a ako sa tieto zodpovednostné systémy 
navzájom ovplyvňujú. Zazneli zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe práva 
obchodných spoločností, konkurzného práva a trestného práva zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Rakúska.  
 
Trnava, 26. 9. 2019 
„Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu“, medzinárodná 
vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra trestného práva a kriminológie fakulty 
v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0585/17. Extrémizmus je vo všeobecnom zmysle slova 
vnímaný ako spoločensky nebezpečný jav, ktorý predstavuje riziko a ohrozenie 
elementárnych demokratických princípov, hodnôt a ústavného poriadku. Cieľom vedeckej 
konferencie bolo predstaviť nástroje a možnosti eliminácie extrémizmu v spoločnosti.  
 
Trnava, 27. 9. 2019 
„Verejné právo na Slovensku a v Európe – aktuálne problémy a rímsko-kánonické 
súvislosti“, medzinárodná interdisciplinárna konferencia, ktorú organizovala Katedra 
rímskeho a cirkevného práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-17-0022. Cieľom 
konferencie bolo skúmanie vzájomných vzťahov medzi rímskym právom a kánonickým 



 23

právom na jednej strane a verejným právom platným na území SR na strane druhej. Analýzou 
pozitívneho práva a jeho detailným porovnávaním s rímsko-právnymi a kánonicko-právnymi 
inštitútmi hmotného i procesného práva bolo možné, za použitia náležitých metód dospieť k 
záverom, ktoré budú aplikovateľné pri riešení aktuálnych problémov ako aj de lege ferenda.  
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Bratislava, 5. 11. 2019 
„Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru – predpoklady 
a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna“, 6. 
ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou k právam spotrebiteľa vo finančných 
službách. Katedra občianskeho a obchodného práva fakulty ako odborný garant 
a spoluorganizátor s BPM Slovakia, s. r. o. zorganizovali konferenciu, ktorá riešila aktuálne 
témy ochrany spotrebiteľa za prítomnosti predstaviteľov vedy a praxe SR a ČR.   
 
Trnava, 7. – 8. 11. 2019 
„Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva 
životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia 
na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky" , on-line medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva 
fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18. Konferencia bola zameraná na 
problematiku identifikácie aktuálnych otázok vývoja a súčasnej podoby medzinárodného 
práva životného prostredia a práva Európskej únie a vplyvu medzinárodného práva životného 
prostredia a práva Európskej únie na právny poriadok SR a ČR. Témy príspevkov, ktoré budú 
publikované v recenzovanom zborníku boli zamerané na problematiku medzinárodného práva 
životného prostredia, práva životného prostredia Európskej únie i práva životného prostredia 
SR a ČR z pohľadu jeho interakcie s medzinárodným právom životného prostredia i práva 
životného prostredia EÚ.   
 
Trnava, 12. 11. 2019 
„Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte“, 
medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Ústavom pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16 spoločne s Katedrou verejného 
a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej 
univerzity v Lubline, Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej 
teologickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci a Fakultou manažmentu Juhoruskej 
federálnej univerzity v Rostove na Done. Cieľom vedeckého podujatia bolo analyzovať 
problematiku právnych rámcov pre finančnú podporu činnosti cirkví zo strany štátu, jej 
využitia a kontroly hospodárenia s uvedenými finančnými prostriedkami. Zúčastnení sa 
venovali princípu cirkevnej autonómie a (ne)závislosti cirkví a náboženských spoločností od 
štátu v ekonomickej oblasti, rôznym konfesnoprávnym a kánonickým aspektom financovania 
cirkví a otázkam vrátenia cirkevného majetku. 
 
Bratislava, 12. 11. 2019 
„Aktuálne otázky azylového práva II“, v poradí II. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie na tému azyl 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 2019 bola vplyv a prínos judikatúry medzinárodných a vnútroštátnych súdov 
vo veciach azylového práva pre aplikačnú prax orgánov členských štátov Európskej únie. 
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Cieľom konferencie bolo definovať klady a nedostatky, ako aj aktuálne výzvy pre úpravu 
azylového práva.  
 
Trnava, 13. 11. 2019 
„Cirkvi a náboženské spoločnosti v modernej demokratickej spoločnosti“ , medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu fakulty VEGA č. 1/0254/16 
Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody fakulty v spolupráci s Katedrou verejného a 
ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej 
univerzity v Lubline, Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej 
teologickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-
cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode. Cieľom vedeckého podujatia 
bolo analyzovať problematiku právnych rámcov pre pôsobenie cirkví a náboženských 
spoločností po roku 1989 v jednotlivých postkomunistických krajinách, finančnú podporu 
cirkví zo strany štátov, nadobúdanie právnej subjektivity cirkví, odstupňovanú paritu, vstup 
cirkví do verejných zariadení a ďalšie aspekty ich pôsobenia vo verejnom priestore. 
 
Trnava, 26. 11. 2019 
„Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania“, medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná Katedrou teórie práva a ústavného práva fakulty v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0172/17. Konferencia rozoberala problematiku združovacieho práva, 
združovania vo verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahoch a  ponúkla komplexný 
pohľad na danú problematiku a jej riešenie.  
 
Trnava, 5. 12. 2019 
„30 rokov Dohovoru OSN o právach dieťaťa“, medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná fakultou k 30. výročiu podpisu Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989 
Valným zhromaždením OSN. Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty 
zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a ostatnými článkami 
Dohovoru. Za týmto účelom podávajú jednotlivé krajiny pravidelné monitorujúce správy o 
kvalite života detí vo svojich krajinách Výboru OSN pre práva dieťaťa v Ženeve. Experti 
OSN následne adresujú krajinám odporúčania, ktoré sa štáty zaväzujú v ďalšom období 
postupne napĺňať a zlepšiť tak životy svojich detí.  
Cieľom konferencie bolo priblížiť hlavný zmysel prijatého dohovoru a analýza nových 
problémov a tém, ktoré prináša súčasnosť. Na konferencii sa zúčastnili napr. Spolkový detský 
ombudsman Rakúskej republiky, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar, sudca z Asociácie rodinných sudcov, riaditeľka Národného koordinačného 
strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako i  zástupcovia Ministerstva 
spravodlivosti SR. 
 
Trnava, 5. 12. 2019 
„Aktuálne otázky trestného práva“, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
Katedrou trestného práva a kriminológie fakulty v rámci riešenia projektu fakulty VEGA č. 
1/0764/17. Cieľom konferencie bola analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných 
problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Konferencia vytvorila priestor pre výmenu 
poznatkov z oblastí trestného práva, ale taktiež pre riešenie otázok týkajúcich sa vedných 
disciplín súvisiacich s trestným právom a rozvinula veľmi plodnú diskusiu k aktuálnemu 
stavu trestného práva a súvisiacich odborov.  
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Vedecké sympóziá a odborné konferencie: 
 
Trnava, 28. 1. 2019 
„Vplyv digitalizácie pracovných procesov na ďalší rozvoj pracovného práva“, vedecká 
konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
fakulty v rámci riešenia projektu APVV-150066. Cieľom konferencie bolo reflektovať vplyv 
digitalizácie pracovných procesov na vybrané pracovnoprávne inštitúty, akým je inštitút 
závislej práce, pojem zamestnávateľ a zamestnanec, inštitút pracovnej zmluvy a jej 
obligatórneho obsahu, ochrany súkromia zamestnanca, odmeňovania a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
 
Trnava, 31. 1. 2019 
„Zneužívanie a násilie na starších. Nový fenomén v spoločnosti.“, vedecká konferencia 
konaná po záštitou ministra spravodlivosti SR, ktorú fakulta spoluorganizovala v spolupráci 
s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fórom pre pomoc starším 
a Trnavským samosprávnym krajom. 
Konferenciu slávnostnými príhovormi otvorili vtedajší rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
prof. Marek Šmid, minister spravodlivosti SR Mgr. Gábor Gál a župan TTSK Mgr. Jozef 
Viskupič. Nový fenomén spoločnosti bol diskutovaný nielen z hľadiska legislatívy a úloh 
policajného zboru, ale aj z pohľadu aspektov sociálnej práce, skúseností z praxe a návrhov na 
zlepšenia v tejto oblasti. Minister spravodlivosti informoval o pripravovanom dokumente, 
ktorý má zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím, ochranu seniorov pred rizikami 
majetkových podvodov i pred násilím v domácnosti. Účastníci konferencie skonštatovali, že v 
poslednom období sa táto citlivá téma dostáva do pozornosti odborníkov a širokej verejnosti a 
rezonuje v mnohých oblastiach nášho života. 
 
Trnava, 29. 3. 2019 
„Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty“ , tradičná konferencia doktorandov a školiteľov – konferencia sa 
pravidelne koná od roku 2005. Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: 
teoreticko-historická sekcia – teória a dejiny štátu a práva, ústavné právo; súkromnoprávna 
sekcia – pracovné právo, súkromnoprávna sekcia - občianske právo  a verejnoprávna sekcia  – 
trestné právo.  Na konferencii vystúpilo so zaujímavými príspevkami 40 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, 16. 4. 2019 
„Vplyv pripravovanej rekodifikácie ob čianskeho zákonníka na pracovné právo“, 
vedecká konferencia organizovaná fakultou v spolupráci s Asociáciou pracovného práva 
a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR. Nosnou témou konferencie boli dopady 
pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo a na celkovú oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov.  
 
Trnava, 10. 5. 2019 
„Využitie európskych hodnôt a princípov európskeho súkromného práva pri akcente 
sociálnej funkcie slovenského súkromného práva“, sympózium organizovala Katedra 



 26

občianskeho a obchodného práva fakulty v rámci riešenia projektu APVV-14-0061. Cieľom 
sympózia bolo zhrnúť aktuálne problémy a poznatky právnej aplikácie princípov európskeho 
súkromného práva so zohľadnením všeobecných činiteľov pôsobiacich v procese tvorby, 
interpretácie a ich aplikácie v slovenskom právnom prostredí.  
 
Trnava, 25. 6. 2019 
„Ochrana práv zamestnanca v 21. storočí“ , odborné sympózium, ktoré organizovala 
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. Sympózium bolo 
venované aktuálnym otázkam a problémom súvisiacich s právami a povinnosťami 
zamestnancov a zamestnávateľov v súčasnosti.  
 
Bratislava, 3. 10. 2019 
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Riešenie kolektívnych sporov a sporné otázky pri 
uzatváraní kolektívnych zmlúv.“, vedecká konferencia, ktorú fakulta spoluorganizovala 
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou pracovného práva (LLA) 
a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR. Konferencia mala aj povahu aktualizačného 
vzdelávania pre sprostredkovateľov a rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie 
rokov 2019 - 2021. Hlavné témy konferencie: kolektívne spory a ich riešenia a sporné okruhy 
zákona o kolektívnom vyjednávaní.  
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Bratislava, 7. 11. 2019 
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Úprava pracovnoprávnych nárokov v kolektívnej 
zmluve.“, vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra pracovného práva a PSZ fakulty 
v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Labour Law Association a 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci riešenia projektu fakulty č. APVV-
18-0443. Prednášajúci odborníci ponúkli aj formou aktualizačného vzdelávania informácie 
pre sprostredkovateľov a rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie 2019 – 
2021. Okruhy tém panelov boli: Odmeňovanie zamestnancov. Pracovný čas a dovolenka. 
 
 
Odborné semináre a workshopy: 
 
Trnava, 20. 2. 2019 
„Workshop pacientskych organizácií pre študentov“ – interaktívny workshop. Nový 
jedinečný projekt fakulty pre študentov práva s možnosťou prihlásiť sa na stáž do 
jednotlivých pacientskych organizácií. Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, 
na ktoré potrebujú právnu pomoc, úlohou workshopu bola odborná diskusia ako aj výzva 
nových ambasádorov, dobrých právnikov, ktorí poznajú a rozumejú danej problematike. 
 
Trnava, 7. 6. 2019 
„Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti 
za škodu“, ďalší diskusný seminár v rámci cyklu „Trnavské právnické debaty“ (séria 
diskusných seminárov venovaných aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej 
obci organizované fakultou od roku 2018). Seminár organizovala Katedra občianskeho 
a obchodného práva fakulty. Prebiehal formou panelovej diskusie k vopred pripraveným 
modelovým prípadom zameraným na čiastkové otázky: za akých podmienok má 
zamestnávateľ resp. v širšom zmysle principál povinnosť znášať škodu voči tretím stranám 
spôsobenú jeho pomocníkom a za akých podmienok možno hovoriť o spoločnej 
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zodpovednosti za škodu uvedených a akými pravidlami sa spravuje ich následný regresný 
vzťah.  
 
Týždeň vedy a techniky 2019 (4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 28. 11. 2019 
„Rehole a rehoľníci pred a po roku 1989 v Slovenskej republike“, vedecký seminár 
organizovaný pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Ústavom pre právne otázky 
náboženskej slobody. Účastníci sa zaoberali odpoveďami rehoľných spoločenstiev a 
rehoľníkov na výzvy, ktoré reholiam priniesli dejinné udalosti po roku 1945 a osobitne 
"Akcia K" v roku 1950. Významná časť podujatia bola venovaná právnemu rámcu, v rámci 
ktorého rehole pôsobia v Slovenskej republike po roku 1989 a aj aktuálnym zmenám v 
kánonickom práve. 
 
Trnava, 28. 11. 2019 
„Polish-Slovak Scientific Seminar on Constitutional Models of Relations between State 
and Church in Poland and Slovak Republic“, vedecký seminár, ktorý zorganizovala 
fakulta spoločne s Fakultou práva a verejnej správy Varmsko-mazurskej univerzity v Olštýne 
(Poľsko). Seminár bol venovaný problematike súčasných štátno-cirkevných vzťahov v Poľsku 
a na Slovensku ale aj v Českej republike a na Ukrajine. Účastníci sa venovali problematike 
ústavných princípov vo vzťahoch štátu a cirkví, zmluvných vzťahov medzi štátom a cirkvami, 
špecifického postavenia cirkví a náboženských spoločností v jednotlivých krajinách, druhov 
komunikácie medzi štátom, občianskou spoločnosťou a náboženskými organizáciami, taktiež 
problematike financovania cirkví v jednotlivých krajinách ako aj špecificky súčasným 
a historickým problémom štátno-cirkevných vzťahov v regióne strednej a východnej Európy.  
 
Trnava, 4. 12. 2019 
„Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku“, diskusný seminár, 
ktorý v rámci riešenia projektu fakulty VEGA č. 1/0329/19 organizovala Katedra 
občianskeho a obchodného práva fakulty. Témou boli druhy žalôb so zameraním na žaloby 
o neplatnosť právnych úkonov. Pozvaní hostia JUDr. Róbert Šorl, PhD., predseda Okresného 
súdu v Prievidzi, JUDr. Andrea Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR a členovia 
riešiteľského kolektívu diskutovali o posudzovaní naliehavého právneho záujmu pri 
určovacích žalobách, ako aj o prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právnych úkonov 
v špecifických prípadoch (situácie odstúpenia od zmluvy, resp. dovolania sa relatívnej 
neplatnosti, pokiaľ ešte nebol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). V rámci 
diskusie prezentovali závery a podnety riešeného výskumného projektu.  
 
Trnava, 12. 12. 2019 
„Most z chudoby“ , workshop pre zamestnancov a pedagógov fakulty. Lektorom workshopu 
bol RNDr. Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Workshop 
bol zameraný na ekonomické a sociálne charakteristiky chudoby a nie na rasové alebo 
kultúrne odlišnosti. Hlavné témy: princíp chudoby, mentálny model chudobnej a strednej 
triedy, príčiny chudoby, skryté pravidlá chudobnej a strednej triedy, osobné zdroje 
a komplexnosť riešenia chudoby.  
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Diskusie: 
 
Trnava, 8. 3. 2019 
„Ženy v politike“ , odborné podujatie zorganizované pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 
spojené s diskusiou s poslankyňami Európskeho parlamentu. Po privítaní hostí a účastníkov 
dekankou fakulty vystúpil Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu  
s prezentáciou týkajúcou sa uplatňovania rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Následne 
diskutovali poslankyne Európskeho parlamentu Monika Beňová, Anna Záborská a Jana 
Žitňanská na tému postavenia žien v spoločnosti a ich angažovania v politickom 
a celospoločenskom dianí. V rámci debaty rezonovali témy o význame kvót pre menej 
zastúpené pohlavie a témy o možných zlepšeniach postavenia žien vo verejnom živote.  
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 8. 11. 2019 
„Aktuálne otázky aplikácie noriem medzinárodného práva verejného, medzinárodného 
práva súkromného a práva Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia“, 
okrúhly stôl organizovaný Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva fakulty v 
rámci stretnutia katedier medzinárodného práva právnických fakúlt v SR a ČR. Odborná 
diskusia, na ktorej zástupcovia katedier riešili  aktuálne otázky aplikácie noriem 
medzinárodného práva a práva EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. 
 
 
Trnava, 2. 12. 2019 
„Diskusia s doc. JUDr. Luciou Žitňanskou, PhD.“  
Akademička, štátna tajomníčka, ministerka spravodlivosti a opäť akademička. 
O profesionálnom živote doc. Žitňanskej a o ďalšom sa diskutovalo s moderátorkou 
fakultných diskusií  Mgr. Bc. Luciou Berdisovou, PhD., LL.M. Ústrednou témou diskusie 
bola spravodlivosť vo všetkých svojich podobách a o jej výskyte tam, kde by mala dostať 
reálnu podobu – na súdoch. Docentka Žitňanská veľmi trefne označila problémy súdnictva, 
ktoré spočívajú v neprimeranom množstve súdnych spisov na súdoch, pričom z tohto dôvodu 
nemôžu byť zbierané ani relevantné štatistické údaje k prijatiu efektívnych opatrení zo strany 
štátu. Riešenie problému spočíva v „očiste" súdov od konaní, ktoré z povahy veci nemusia 
rozhodovať alebo ktoré sú pozostatkom predchádzajúcej právnej úpravy (napr. tzv. staré 
exekúcie). Tým by sa vytvoril transparentný systém súdnictva, kedy by ministerstvo mohlo 
zaostriť na vzniknuté aplikačné problémy oveľa flexibilnejšie, došlo by k prehodnoteniu 
počtu sudcov a vyšších súdnych úradníkov, či reorganizácii súdnej mapy. Predmetom diskusie 
boli i rôzne etické, či politické otázky, ale aj to, čo považuje za svoje najväčšie kariérne 
úspechy ale i neúspechy. Ďalšou výraznou témou diskusie bolo štúdium práva a jeho stav a 
výzvy. 
 
Trnava, 4. 12. 2019 
„Stretnutie študentov fakulty so zástupcami pacientskych organizácií“, stretnutie 
formou diskusie, ktoré organizovala fakulta v rámci projektu klinického vzdelávania. 
Pilotným stretnutím študentov so zástupcami pacientskych organizácií sa otvorila Klinika 
práv pacientov. Cieľom kliniky v  zmysle hesla ,,študenti pacientomˮ bude, že pod dohľadom 
supervízorky JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD.  budú študenti pod dohľadom supervízora 
poskytovať orientáciu v právnej oblasti týkajúcej sa  práv pacientov bojujúcim nielen so 
svojou chorobou, ale často aj s neochotou úradníkov, nedostupnosťou právnych informácií 
a systémovými zlyhaniami. 
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Na stretnutí sa predstavila zástupkyňa Slovenského klubu pacientov po transplantácii 
krvotvorných buniek, predsedníčka Trenčianskeho klubu Sclerosis Multiplex či zástupkyňa 
Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Za pacientsku organizáciu Dom svetla 
predstavila JUDr. Fedorová aj konkrétny právny problém potreby znižovania infekčnosti 
pacientov s ochorením HIV, ktorí ale majú dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení. V rámci 
stretnutia vystúpili aj študenti fakulty,  ktorí už pod supervíziou JUDr. Fedorovej pracujú a 
spolužiakom potvrdili záslužnosť tejto činnosti, získavanie interdisciplinárneho prehľadu a 
praktických skúseností, budovanie sebavedomia a profesionálny i osobnostný rast. 
Vyriešením jedného prípadu môžu študenti nielen významne pomôcť osobe v zlej zdravotnej 
a často aj finančnej situácii, ale z dlhodobého horizontu môžu prispieť aj k zmene 
koncepčného myslenia pri riešení situácií, ktoré sa môžu dotknúť každého. 
 
Trnava, 6. 12. 2019 
„Sacharovova cena za slobodu myslenia“, odborná diskusia k cene Andreja Sacharova sa na 
fakulte koná každoročne. V rámci diskusie mali študenti možnosť diskutovať s poslancami 
Európskeho parlamentu  Dionýzom Hochelom a Vladimírom Bilčíkom na témy, ktoré súviseli 
s cenou Andreja Sacharova, ľudských práv ako aj postavenia Európskej únie v globálnom 
priestore.  
V rámci tohtoročného podujatia ocenila dekanka fakulty pána Dionýza Hochela, povereného 
riadením Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku ocenením Pacta sunt 
servanda, za jeho doterajší prínos k rozvoju spolupráce s fakultou, ako aj za jeho prínos v 
oblasti študentského hnutia v boji za demokraciu v roku 1989. 
 
Odborné prednášky: 
 
Trnava, 13. 3. 2019 
„Pracovné právo SR a ČR – podobnosti a odlišnosti (pracovný čas, dovolenka, 
odmeňovanie)“, odborná prednáška JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., člena Katedry 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v 
Prahe. Predmetom prednášky bol výklad niektorých pracovnoprávnych inštitútov zameraný 
na pracovnoprávnu úpravu de lege lata v českom a slovenskom Zákonníku práce a ich 
porovnanie. 
 
Trnava, 20. 3. 2019 
„Prax vnútroštátnych orgánov štátu pre zahraničnú politiku a základy diplomacie“, 
odborná prednáška bývalého študenta a pedagóga fakulty JUDr. Jozefa Kušlitu z Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 
 
Trnava, 25. 3. 2019 
„Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva - problémy a paradoxy“, odborná 
prednáška prof. Sergeja Sergejeviča Avanesova, doktora filozofie, vedúceho katedry teológie 
a riaditeľa Centra humanitárnej urbanistiky Novgorodskej štátnej univerzity Jaroslava 
Múdreho v Novgorode. Hosť z Ruskej federácie sa v rámci prednášky venoval otázkam 
predmetu, cieľa, princípov a hraníc právnej expertízy v oblasti náboženstva, ako aj vzťahom 
právnej, teologickej a religionistickej expertízy. Osobitnú pozornosť venoval problematike 
nábožensky motivovaného extrémizmu a bezpečnostným otázkam. 
 
Trnava, 26. 3. 2019 
„Aké je to byť sudkyňou Ústavného súdu Slovenskej republiky?“, odborná prednáška 
emeritnej ústavnej sudkyne JUDr. Ľudmily Gajdošíkovej, CSc., ktorá v súčasnosti pôsobí na 
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Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. JUDr. Gajdošíková porozprávala prítomným 
študentom a pedagógom aké je to byť sudkyňou ústavného súdu, o rozhodnutiach a o systéme 
práce na ústavnom súde.   
 
Trnava, 26. 3. 2019 
„Postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia súdov, 
rozvrh práce) a konanie na súde 1. inštancie.“ - diskusné stretnutie a odborná prednáška 
JUDr. Róberta Šorla, PhD., predsedu Okresného súdu v Prievidzi. Hlavné témy prednášky: 
postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia súdov, rozvrh 
práce) a konanie na súde 1. inštancie. V rámci prednášky JUDr. Šorl študentom prezentoval 
modelovú prípadovú štúdiu, na ktorej študentom vysvetlil rôzne procesné inštitúty a ich 
aplikáciu v právnej praxi. Prítomní študenti sa aktívne zapojili do diskusie aj v kontexte 
výberu ich budúcej právnickej profesie.  
 
Trnava, 3. 4. 2019 
„Manipulácia a propaganda v médiách“, v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky 
sa konala odborná prednáška Mgr. Nikoly Kokiovej, absolventky odboru žurnalistika 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vo svojej prednáške sa venovala stále aktuálnej téme 
obmedzenia slobody prejavu, konkrétne sa zamerala na problém, ktorým je „ohýbanie 
názoru". V úvode prednášky spomenula vznik samotnej žurnalistiky a objasnila dôvody jej 
rozvoja. Nepriamu formu moci začali noviny zosobňovať v období, keď sa stali „strážnym 
psom demokracie". Médiá sa postupne stali hlavnou ideologickou zbraňou 
propagandy. V najideálnejšom stave majú médiá politickú moc kontrolovať. Dnes však médiá 
politiku nielen kontrolujú a regulujú, ale ju aj priamo vytvárajú. Masové médiá často šíria 
ideológie politických skupín, ktorým sa zodpovedajú, resp. od ktorých sú ekonomicky závislé. 
Vplyv masmédií na spoločenské dianie sa dotýka i oblasti práva, nakoľko z výskumov 
vyplynulo, že sudcovia často rozhodujú pod tlakom verejnej mienky, ktorú prezentujú práve 
médiá. V závere prednášajúca zdôraznila myšlienku nemeckého filozofa Lessinga, ktorá 
hovorí o tom, že „h ľadanie pravdy je dôležitejšie než pravda sama".  
 
Trnava, 4. 4. 2019 
„Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave“ , otvorenie výstavy spojené s odbornými 
prednáškami. Na pôde fakulty sa konal v poradí už tretí „poľský deň“. Dekanka fakulty 
spoločne s mimoriadnym splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku 
doc. Krzysztofom Strzalkom v priestoroch fakulty otvorili výstavu „Poľsko - krajina pamiatok 
UNESCO“, ktorá priblížila najhodnotnejšie pamiatky na území Poľska zapísané do zoznamu 
UNESCO. Následne podujatie pokračovalo v knižnici fakulty odbornými prednáškami. 
Prednášku „Hlavné smerovanie poľskej zahraničnej politiky“  predniesol veľvyslanec 
Krzysztof Strzalka. Minister, radca veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Dr. Piotr 
Samerek predniesol prednášku „Židia v Poľsku. História a súčasnosť.“  Mons. Marián 
Gavenda  prednáškou na tému „Vplyv výberu Jána Pavla II. a jeho prvej pastoračnej 
návštevy v Poľsku na strednú Európu“, venoval 40. výročiu návštevy pápeža Jána Pavla II. 
v Poľsku. Na záver vystúpil so svojou prednáškou novinár a politológ Jaroslav Daniška na 
tému „Demokratické zmeny v Poľsku 1980-1989 a ich následky“, ktorou reagoval na 30. 
výročie demokratických zmien v strednej Európe. Podujatie bolo zavŕšené diskusiou o 
súčasnom politickom a kultúrnom dianí v Poľsku a jeho vplyve (nielen) na strednú Európu. 
 
Trnava, 22. 10. 2019 
„Postavenie sudcu v spoločnosti“ , v rámci výučby Kliniky správy súdov a výkonu súdnictva 
organizovala fakulta odbornú prednášku spojenú s diskusiou so sudcami Okresného súdu v 
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Trnave JUDr. Katarínou Skubákovou, sudkyňou zaradenou na civilnom úseku a JUDr. 
Vincentom Szabóom, sudcom zaradeným na obchodnom úseku, obaja absolventi fakulty. 
Hlavnou témou diskusie bola prezentácia sudcovského povolania z viacerých aspektov – 
z odborného, morálneho, vrátane etického. Sudcovia študentom najskôr prezentovali svoju 
kariérnu cestu – od čias štúdia až po vymenovanie do funkcie. Následne sa vyjadrili aj 
k témam, ako je vzťah sudca a advokát, sudca a verejnosť, obmedzenia sudcu v osobnom 
živote, či výhody tohto povolania. Študenti ocenili otvorenosť sudkyne a sudcu, ako aj to, že 
sa jednoznačne vyjadrili k aktuálnej situácii v súdnictve a k dôveryhodnosti justície.  
 
Trnava, 22. 10. 2019 
„Notárska činnosť", pri príležitosti „Európskeho dňa justície“, ktorý sa koná každoročne 25. 
októbra a dňa „Otvorených dní notárstiev“, ktoré organizuje Rada notárstiev Európskej únie 
sa na fakulte konala odborná prednáška notárky JUDr. Ivety Vaškovej so sídlom v Skalici 
a JUDr. Jozefa Kolárika, notárskeho kandidáta pôsobiaceho v Trnave. Hlavnými témami 
prednášky boli dedičské konanie, konanie vo veciach úschov, vidimácia (osvedčenie listín) 
a legalizácia (osvedčenie podpisov). Hostia predstavili notársku činnosť študentom formou 
prezentovania praktických skúseností notárov, upozornili  na rôzne chyby, s ktorými sa 
v praxi stretávajú.  
 
Týždeň vedy a techniky 2019 ( 4. – 10. 11. 2019 a  počas celého mesiaca november): 
 
Trnava, 6. 11. 2019 
„Vesmírne právo: študijné a kariérne príležitosti pre študentov práva“, odborná 
prednáška  Mgr. Tomáša Hrozenského, PhD., výskumníka v European Space Policy Institut 
vo Viedni a predsedu OZ Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku. Téma: O tom, čo je 
vesmírne právo a o práci (najmä) v zahraničí v oblasti vesmírneho práva.  
 
Trnava, 7. 11. 2019 
„Spoločné problémy – spoločná reč rímskeho a občianskeho práva (Konštelácie 
prípadov k regresnému nároku ručiteľa, k náhrade škody z odstúpenia od zmluvy a 
„rušenie držby alebo už evikcia?“)“, odborná prednáška profesora Dr. Markusa Wimmera 
z Johannes Kepler Universität Linz (Rakúsko), ktorú organizovala Katedra rímskeho 
a cirkevného práva fakulty. Bola určená pre študentov a pedagógov fakulty. Téma: spoločná 
reč rímskeho a občianskeho práva. 
 
Trnava, 13. 11. 2019 
„Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov EÚ“, Katedra trestného práva 
a kriminológie fakulty zorganizovala odbornú prednášku JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., 
MBA, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a odborného asistenta Katedry 
trestného práva Akadémie PZ. 
 
Trnava, 18. 11. 2019 
„Čo priniesol november 1989?“, odborná prednáška spojená s diskusiou so študentským 
lídrom Nežnej revolúcie Antonom Popovičom v rámci 30. výročia Nežnej revolúcie. Mgr. art. 
Anton Popovič je občiansky aktivista, dirigent, hudobný skladateľ a producent. Študentský 
líder novembrových udalostí sprostredkoval prítomným osobný zážitok, emócie, vnímanie a 
najmä odkaz tohto civilizovaného, vysoko solidárneho a pre celý svet inšpiratívneho 
politického prevratu. Jeho hlavnými aktérmi boli študenti, a tak vo svojom príhovore priblížil 
ich situáciu v novembri 1989. Avšak iba v krátkosti, aby následne oslovil súčasných 
študentov a nás ostatných, ktorí žijeme v odkaze Nežnej revolúcie, a musíme ho napĺňať. 
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Trnava, 19. 11. 2019 
„November 1989... a 30 rokov slobody“, 30. výročie Nežnej revolúcie si fakulty 
pripomenula odbornou prednáškou spojenou s diskusiou s kňazom, publicistom a 
prekladateľom Mons. Mariánom Gavendom. Prítomným porozprával, ako v časoch totality 
pôsobil v civilnom zamestnaní ako turistický sprievodca a zároveň sa zúčastňoval aktivít 
tajnej cirkvi, pomýšľajúc na kňazské povolanie, čo sa napokon rozhodol realizovať, a za 
týmto účelom emigroval do Talianska. Opísal skúsenosti života v emigrácii ako aj znalosť 
pomerov v mnohých iných krajinách nielen na európskom kontinente. Rozprávanie spestril aj 
zážitkami z turbulentných čias po revolučnej zmene, počas ktorých sa ocitol na rôznych 
pracovných postoch a stal sa účastníkom významných udalostí moderných nielen cirkevných 
dejín. Napokon sa účastníci diskusie zamýšľali nad stavom súčasnej slovenskej spoločnosti, 
vedy, zákonodarného zboru, justície, povolania právnika a poslania človeka. 
 
Trnava, 20. 11. 2019 
„Cesta k novembru 1989“, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa konala odborná 
prednáška pod vedením Mgr. Jerguša Sivoša, PhD., riaditeľa Slovenskej policajno-historickej 
spoločnosti so sídlom v Bratislave. Bola určená pre študentov a pedagógov fakulty. Hlavné 
motto: Odhaľ skutočnosti, pochop súvislosti, preži revolúciu. 
 
Trnava, 21. 11. 2019 
„Ordinariáty ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Slovenskej republike a vo svete“, 
odborná prednáška z prednáškového cyklu „Právo a náboženstvo“, ktorú organizoval Ústav 
pre právne otázky náboženskej slobody fakulty. Prednášajúcim bol ThDr. ThLic. Mgr. Martin 
Šabo, PhD. výskumný pracovník fakulty a väzenský kaplán Ordinariátu OS a OZ v SR.  
 
Trnava, 26. 11. 2019 
„Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny menia spoločnosť“ , odborná 
prednáška pána Róberta Chovanculiaka, analytika INESS (Inštitút ekonomických 
a spoločenských analýz). 
 
Trnava, 27. 11. 2019 
„100 rokov Medzinárodnej organizácie práce“, odborná prednáška spojená s diskusiou 
JUDr. Márie Svoreňovej, právnej expertky Konfederácie odborových zväzov. Prednášku 
organizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty pri 
príležitosti stého výročia založenia tejto významnej organizácie.  
 
 
Trnava, 4. 12. 2019 
„M. R. Štefánik,  vznik Československa a jeho názory na jeho štátoprávne 
usporiadanie“, osobnosť a sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika si fakulta uctila 
a pripomenula odbornou prednáškou Mgr. Michala Kšiňana, MAS, PhD., výskumníka z 
Historického ústavu SAV, ktorý svoj doktorát získal na prestížnej parížskej Sorbonne. 
Publiku zaujímavo a erudovane poodhalil slovensko-francúzsky pohľad na Štefánika, na jeho 
život pred I. svetovou vojnou, názory na štátoprávne usporiadanie Československa ako aj na 
odkaz jeho života po náhlej smrti v roku 1919. Prednášajúci priblížil jeho charizmatickú 
osobnosť, romantického ducha, pokrokové, strategické a globálne myslenie a jeho 
neoceniteľný prínos pre vznik prvej ČSR. Astronóm, cestovateľ, zakladateľ observatória 
a meteorologickej stanice, priekopník bezdrôtovej telegrafie, letec, organizátor 
československých légií, diplomat, politik, bojovník za právo na sebaurčenie národov 
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a autonómiu Slovenska, generál francúzskej armády... to všetko a ešte viac bol Milan 
Rastislav Štefánik.  
 
Trnava, 16. 12. 2019 
„Archives of the Roman Catholic Church in Poland“, odborná prednáška prof. Dr. hab 
Mieczyslawa Rózańskeho z Varmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne o súčasnom stave 
archívov rímskokatolíckej cirkvi v Poľsku. V rámci svojho výskumného pobytu na Slovensku 
prof. Rózańsky navštívil aj viacero slovenských cirkevných archívov a na báze svojho 
výskumu následne ponúkol najmä pracovníkom Ústavu pre právne otázky fakulty a ich 
diplomantom prednášku nielen o stave archívov v Poľsku a čiastočne aj na Slovensku 
z historického pohľadu, ale aj o ich postavení na priesečníku sekulárneho a kánonického 
práva. 
 
Iné evidované podujatia: 
 
Trnava, 5. 4. 2019 
„Naši absolventi v štátnej službe“, neformálne pravidelné stretnutie absolventov fakulty.  
Téma tohtoročného stretnutia absolventov fakulty, z ktorého sa už stala pekná tradícia, bola 
„Naši absolventi v štátnej správe“. Aj keď boli pozvaní všetci absolventi, vyučujúci, 
výskumní pracovníci, zamestnanci i priatelia fakulty, osobitným hosťom bol absolvent JUDr. 
Peter Rohaľ, PhD., generálny riaditeľ Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej 
republiky. Stretnutie otvorila dekanka fakulty a vyzvala najmä čerstvých absolventov, aby 
nielen zhodnotili svoju pripravenosť na povolanie, ktoré vykonávajú, ale aj výučbový proces 
a navrhli zlepšenia. Po zaujímavej diskusii nasledovalo rozprávanie legislatívca JUDr. Petra 
Rohaľa, PhD. o zúročení teoretických poznatkov v praxi a o cennej praxi, ktorú nadobúdal už 
počas štúdií. 
 
Bratislava, 1. – 5. 7. 2019 
„Letná škola medzinárodného práva 2019“.  Slovenská spoločnosť pre medzinárodné 
právo pri SAV, ELSA Slovensko a Právnické fakulty UK v Bratislave, UK v Prahe a 
Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovali v poradí už 5. ročník letnej školy 
medzinárodného práva na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Jubilejný piaty ročník bol zameraný na aktuálne otázky medzinárodného práva  a aplikačnú 
prax. Projekt letnej školy má dlhoročný slovensko-český rozmer, prihlásiť sa mohli študenti 
zo SR a ČR (prípadne študenti z iných krajín ovládajúci slovenský alebo český jazyk). 
Lektormi letnej školy boli kvalifikovaní odborníci vybraní najmä z praxe (rezorty diplomacie 
SR a ČR, katedry medzinárodného práva, medzinárodné organizácie). 35 účastníkom a 
účastníčkam zo všetkých slovenských a českých právnických fakúlt, 19 domácim a 
zahraničným lektorom a lektorkám spolu s organizátormi sa podarilo počas týždňa vytvoriť 
kreatívnu, odbornú a zároveň uvoľnenú priateľskú atmosféru. Letná škola sa okrem 
vzdelávania niesla aj v znamení networkingu a spoločenského programu, počas ktorého sa 
študenti, lektori a organizátori mohli bližšie spoznať a pokračovať v diskusiách v neformálnej 
atmosfére. 
 
Trnava, 10. 10. 2019 
„Deň právnickej fakulty“,  tradičné vedecké a spoločenské stretnutie študentov, členov 
akademickej obce, zamestnancov a priateľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave. Hosťami tohtoročného stretnutia boli predseda samosprávneho kraja Mgr. Jozef 
Viskupič, riaditeľka zariadenia núdzového bývania pre ženy v Dolnej Krupej Mgr. Zuzana 
Kováčová, riaditeľ reedukačného centra Trstín Mgr. Miloš Blaško a riaditeľka Centra pre deti 
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a rodiny v Pečeňadoch Mgr. Eva Martinkovičová. Všetkých prítomných privítala a podujatie 
otvorila dekanka fakulty prof. Olšovská a prorektorka univerzity JUDr. Nevolná. 
Moderátorom podujatia bol prodekan fakulty JUDr. Dobrovodský. Trnavský župan vo svojom 
príhovore zdôraznil právo ako trvalý princíp pri budovaní lepšieho Slovenska, v ktorom budú 
dôležité aj morálka a etika. Predstavil najnovšie úsilia Trnavského samosprávneho kraja. 
Druhá časť podujatia bola venovaná predovšetkým otázkam rodinného práva a praktickým 
problémom v živote rodín, matiek, detí a mládeže. Profesionáli z vyššie uvedených zariadení, 
ktoré každoročne otvárajú dvere aj pre exkurzie študentov našej právnickej fakulty, nielen 
porozprávali o prepojení práva a praxe a svojich skúsenostiach, ale aj o ľudskej dôstojnosti, 
hodnote rodiny a dôležitosti spájania síl jednotlivých odborníkov pre pomoc človeku. Hostí 
napokon dekanka fakulty odmenila pamätnou medailou fakulty. Nasledoval kultúrny program 
a spoločenské stretnutie akademickej obce fakulty. 
 
Trnava, 6. 11. 2019 
„Poď si vybrať kliniku do ďalšieho ročníka“, neformálne stretnutie študentov 
a supervízorov kliník za účelom výmeny skúseností a poznatkov z klinického vzdelávania na 
fakulte. Špeciálne podujatie, ktorého cieľom bolo priblížiť študentom ponuku a obsah 
jednotlivých kliník, oboznámiť ich so spôsobom práce a nadobudnutými poznatkami po ich 
absolvovaní. Klinické vzdelávanie je jedným zo spôsobov previazania teoretických poznatkov 
s praktickými zručnosťami a na fakulte sa teší čoraz väčšej popularite zo strany študentov. 
Študenti mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o Klinike ochrany zamestnancov, Klinike 
antidiskriminačného práva, Klinike občianskej spoločnosti, Klinike advokácie, Klinike 
obchodného práva, Klinike azylového práva, Klinike penitenciárnej starostlivosti, Právnej 
klinike pre občanov mesta Trnava, Klinike trestného práva či Klinike súdnej praxe. Fakulta 
má v pláne ešte viac rozšíriť ponuku týchto praktických predmetov napríklad aj o Kliniku 
práv pacientov, na ktorej  budú môcť študenti nadobudnúť praktické zručnosti, ale súčasne 
môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. 
 
Trnava, 14. 11. 2019 
„Premietanie filmu „Medzi nami“ (2016) spojené s diskusiou“, aj uvedením filmu „Medzi 
nami“ režisérky Zuzany Límovej nastala v spoločnosti diskusia k stavu pôrodníctva na 
Slovensku. V novembri 2019 režisérka osobne predstavila tento film aj na pôde našej fakulty. 
Po filme sa konala diskusia s režisérkou dokumentu a ľudskoprávnou expertkou Mgr. Jankou 
Debrecéniovou, PhD. zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Zuzana Límová 
v diskusii odhalila aké problémy pri distribúcii filmu vznikli (zákaz premietania 
od nemocnice) a ako s nimi pomohli práve právničky a právnici. Mgr. Debrecéniová najmä 
porovnávala pôrodné praktiky zachytené vo filme s ľudskoprávnymi štandardami. Poukázala 
aj na správu osobitnej spravodajkyne OSN proti násiliu na ženách, ktorá na nedodržiavanie 
reprodukčných práv žien upozornila. 
 
Trnava, 19. 11. 2019 
„Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre stredoškolákov“ , fakulta aj v roku 2019 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. Fakulta sa týmto spôsobom prezentovala 
a snažila sa napomôcť budúcim vysokoškolákom pri výbere vysokej školy.  
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Trnava, 19. 11. 2019 
„Simulovaný súdny spor“ organizovaný Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty 
a študentskou organizáciou ELSA v rámci výučby predmetu Prípadové štúdiu z civilného 
procesu. Simulovaný súdny spor bol vedený podpredsedom Krajského súdu v Trnave Mgr. 
Michalom Novotným vo fakultnej súdnej sieni. Po pojednávaní nasledovala odborná diskusia.  
 
Ostatné podujatia: 
 
Trnava, 22. 1. 2019 a 21. 3. 2019 
„Kurz poskytovania prvej pomoc“,  vedenie fakulty zorganizovalo pre zamestnancov 
a pedagógov fakulty kurz, ktorý bol zameraný na získanie teoretických vedomostí 
a praktických zručností pre poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie najmä pri 
život ohrozujúcich úrazoch a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách. 
Lektorom kurzu bol prof. MUDr. Oto Masár, PhD., prednosta Kliniky urgentnej medicíny 
a všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave.  
 
Trnava, 26. 6. 2019 
„Stretnutie Akademickej obce TU, Právnickej fakulty“  - už tradične sa pri príležitosti 
ukončenia akademického roka konalo stretnutie pedagógov a zamestnancov fakulty. Dekanka 
fakulty zhodnotila priebeh uplynulého akademického roka, najmä výučbu v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom štúdiu, priebežné a záverečné hodnotenie ako aj prijímacie 
skúšky. Veľká pozornosť bola venovaná vedeckej činnosti, predovšetkým projektom a 
publikačným výsledkom. Všetkým prítomným poďakovala za ich celoročné úsilie a zaželala 
im načerpanie nových síl počas prázdnin. Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie dvoch 
jubilantov, prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. a prof. JUDr. Petra Mosného, CSc., ktorým 
boli odovzdané knižné pocty. Ďalší pracovníci boli ocenení pamätnou medailou fakulty Pacta 
sunt servanda. 
 
Trnava, 28. 9. 2019 
„Stretnutie akademickej obce so študentmi externého štúdia fakulty“ , prvé stretnutie 
akademickej obce fakulty v novom akademickom roku 2019/2020, ktoré bolo zamerané na 
externé štúdium. Podujatie otvorila dekanka fakulty, ktorá študentom predstavila vedenie 
fakulty a portfóliá jednotlivých prodekanov. Podujatia sa zúčastnila aj prorektorka Trnavskej 
univerzity pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Jadrom 
stretnutia bola podrobná diskusia o externom štúdiu na fakulte.  
 
Trnava, 19. 11. 2019 
„Deň študentstva: Študentská kaviareň – na koláčik s dekankou“, fakulta zorganizovala 
neformálne podujatie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a Dňa študentstva ako 
ďalšie zo série podujatí. Ako napovedá už samotný názov, priestor fakulty sa 19. novembra 
premenil na príjemnú kaviareň, v ktorej mali študenti možnosť pri výbornej káve od 
profesionálneho baristu a pri chutných koláčikoch diskutovať s dekankou fakulty, prítomnými 
pedagógmi, či sami medzi sebou o štúdiu na právnickej fakulte. Diskusia prebiehala 
v tematicky zmenenom priestore, vyzdobenom dobovými fotografiami a novinovými 
výstrižkami z novembra a decembra 1989, pri ktorých mali študenti možnosť lepšie a 
autentickejšie sa vcítiť do udalostí, ktoré sme si pripomenuli.  
 
Trnava, 12. 12. 2019 
„Viano čné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave“, ako každý rok 
sa v priestoroch fakulty konalo vianočné stretnutie pedagógov a zamestnancov fakulty. 
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Stretnutie otvorila dekanka fakulty, ktorá prítomným zamestnancom poďakovala za prácu 
počas roka a zaželala mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v novom roku 2020. 
Stretnutia sa zúčastnil aj nový rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik, ktorý 
taktiež všetkým zaželal mnoho úspechov a síl v nadchádzajúcom období. Napokon sa 
prítomným prihovoril emeritný rektor, ktorý je kmeňovým zamestnancom fakulty. Podobne 
ako nový rektor, pripomenul zmeny súvisiace s novou Akreditačnou agentúrou a novými 
postupmi hodnotenia vysokoškolského vzdelávania a vedeckej činnosti na slovenských 
univerzitách. Následná diskusia napokon zostala koncentrovaná na nastolenú problematiku 
zlepšovania kvality vzdelávania a vedy na vysokých školách v Slovenskej republike. 

 

Počet organizovaných vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte v roku 2019 
v porovnaní s rokom 2018 zobrazuje 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. 

V roku 2019 sa vysokoškolskí učitelia a  doktorandi v dennej forme štúdia aktívne 
zúčastnili celkom 77 vedeckých a odborných podujatí s prihlásenými referátmi, z toho na 47 
domácich podujatiach a 30 zahraničných; celkovo prihlásených referátov 189. Všetky 
príspevky boli alebo budú publikované v recenzovaných zborníkoch,  kolektívnych 
monografiách alebo vo vedeckých časopisoch.  

Celkový počet už publikovaných výstupov pedagógov a doktorandov dennej formy 
štúdia vo vedeckých zborníkoch z domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých 
konferencií a seminárov v roku 2019 bol 253 výstupov. Počet publikovaných výstupov 
zaevidovaný v CREPČ je stav k 31. 1. 2020 (zahŕňa aj príspevky z roku 2018, ktoré boli 
zaevidované po 31. 3. 2019, kedy sa CREPČ za rok 2018 na základe zákona uzatvoril). 
Centrálny register pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2019 
bol uzatvorený 31. 1. 2020 v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a metodiky pre príslušné vykazovacie obdobie.   

 

 
Rok 

Medzinárodné 
vedecké 
sympóziá a 
konferencie  

Vedecké 
sympóziá, 
odborné 
a vedecké 
konferencie   

Odborné 
semináre, 
workshopy 
a diskusie 

Odborné 
prednášky 

 
Iné 
evidované 
podujatia 

 
Spolu 
 

2018 10 4 11 22 7 54 

2019 16 8 11 20 7 62 
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Prehľad aktívnej účasti pedagógov a doktorandov dennej formy štúdia na vedeckých 
a odborných podujatiach v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nasledovná 
tabuľka: 

 
Rok Celkový počet 

organizovaných 
podujatí (v SR 
a zahraničí) 

Podujatia 
organizované 
v zahraničí 

Podujatia 
organizované 
v SR 

Počet 
prihlásených 
(prednesených) 
príspevkov 

Počet 
publikovaných 
príspevkov 

2018 60 29 31 173 186 

2019 77 30 47 189 253 

 

 
Výber aktívnej účasti pedagógov fakulty na medzinárodných sympóziách,  kongresoch 
a medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí:   
 
Člen Katedry trestného práva a kriminológie fakulty doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. sa v dňoch 
11. – 14. 4. 2019 aktívne zúčastnil vo Viedni (Rakúsko) 6. ročníka medzinárodnej 
multidisciplinárnej vedeckej konferencie „SGEM 2019“.  
Ďalej sa doc. Deset 18. 6. 2019 aktívne zúčastnil medzinárodnej konferencie „Barcelona 
International Academic Conference“ v Barcelone (Španielsko), ktorú organizovala Univerzita 
v Barcelone.  
 
Člen Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty  JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., 
LL.M. sa v dňoch 21. – 22. 11. 2019 vo Viedni (Rakúsko) aktívne zúčastnil medzinárodného 
sympózia „Buchgeld und Bargeld – Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in 
den CEE-Staaten, Bitcoin und andere Kryptowährungen, E-Geld“, ktorý organizovala 
Právnická fakulta Viedenskej univerzity vo Viedni.  
 
Člen Katedry dejín práva prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA sa v dňoch  16.- 
18. 7. 2019 aktívne zúčastnil v Andore (Andora) pravidelnej medzinárodnej konferencie - 
„71th Conference of the ICHRPI“, ktorú organizovala International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI). 
 
Členka Katedry dejín práva fakulty JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. v dňoch 25. – 27. 9. 2019 
aktívne zúčastnila medzinárodnej konferencie vo Viedni (Rakúsko) pod názvom  „Central and 
Eastern European Legal History Conference – Vienna 2019“, ktorú organizovala Právnická 
fakulta Univerzity vo Viedni. 
 
Členka Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva fakulty prof. 
JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. sa v dňoch 10. – 11. 5. 2019 aktívne zúčastnila medzinárodnej 
vedeckej konferencie v Burgase (Bulharsko) na tému „Problems of Migration“, ktorú 
organizovala Univerzita v Burgase.   
 
Doc. JUDr. Michal Maslen, PhD., člen Katedry správneho práva, práva životného prostredia 
a finančného práva fakulty sa aktívne zúčastnil v Omsku (Ruská federácia) dvoch 
medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizovala Štátna univerzita F. M. 
Dostojevského v Omsku: 29. 3. 2019 „Tretja omskaja juridičeskaja nedelja“ na tému: 
„Pravoprimenenie v publičnom i častnom prave“ a 10. – 14. 9. 2019 „Recepcija rimskogo 
prava: obšie principy i sovremennosť“. 
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Člen Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty doc. JUDr. Viktor 
Križan, PhD. sa v Grazi (Rakúsko) v dňoch 7. – 9. 11. 2019 aktívne zúčastnil medzinárodnej 
konferencie - IX. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) na tému „Entgeltfortzahlung 
bei Krankheit and Arbeitsunfall im internationalen Vergleich“, ktorú organizovala Univerzita 
v Grazi.  
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., riaditeľka Ústavu pre právne otázky náboženskej 
slobody fakulty sa aktívne zúčastnila viacerých  zahraničných medzinárodných konferencií: 
v dňoch 13. – 15. 5. 2019 na Univerzite v Rostove na Done (Ruská federácia) sa zúčastnila 
konferencie „Modern Education for the Digital Economy: New Challenges and Development 
Prospects“. V dňoch 24. – 26. 6. 2019 sa v poľskom meste Opole zúčastnila konferencie pod 
názvom „Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestepstwem i świadkom oraz przeciwdzialania przestepczości“, ktorú organizovala 
Univerzita vo Varšave.  V dňoch 30. – 31. 7. 2019 sa aktívne zúčastnila v Minsku konferencie 
„Parenting Adolescents and Educational Programmes in the Digital Age“, ktorú organizovala 
Bieloruská akadémia vied.  Ďalej sa Dr. Moravčíková aktívne v dňoch 5. – 6. 9. 2019 
zúčastnila konferencie na Univerzite v Štipe  (Severné Macedónsko) pod názvom „Social 
Changes in the Global World“, v dňoch 18. – 20. 9. 2019 sa zúčastnila konferencie  
v poľskom Chełme pod názvom „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. 
Konceptualizacja – Normatywizacja – Upreczywistnianie“ a v dňoch 24. – 26. 10. 2019 sa 
aktívne zúčastnila multidisciplinárnej konferencie  v Jerevane (Arménsko) pod názvom „The 
Collapse of Empires in the XXth Century: New States and new Idenities“, ktorú organizovala 
Arménska štátna univerzita.  
 
Pedagógovia fakulty ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD., doc. JUDr. PhDr. Adriána 
Švecová, PhD. a doc. JUDr. Peter Varga, PhD. sa aktívne zúčastnili 24. – 25. 5. 2019  3. 
ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline pod názvom 
„Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje 
Europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“. Medzi organizátormi okrem Poľskej 
akadémie vied v Lubline, Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, Univerzity Márie 
Curie-Sklodowskej v Lubline, Štátnej univerzity v Ľvove bola aj naša Právnická fakulta TU 
v Trnave.  
 
Mnohí pedagógovia fakulty sa aktívne zúčastňujú významných medzinárodných vedeckých 
konferencií v Českej republike. Medzi najvýznamnejšie v roku 2019 patrili napríklad XI. 
ročník národnej konferencie na tému „České právo a informační technologie 2019“ (26. – 27. 
9. 2019), organizátor Ústav práva a technológií PF MU v Brne; „Days of Law 2019“ (21. – 
22. 11. 2019), „Weyrovy dny právní teorie 2019“ (6. – 7. 6. 2019), organizátor Právnická 
fakulta MU Brno. Ďalej medzinárodná konferencia, „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ (14. 
3. 2019), organizátor Právnická fakulta UK v Prahe; medzinárodná konferencia „Aktuální 
výzvy soukromého práva“ (3. – 4. 10. 2019), organizátor Fakulta právnická ZČU v Plzni; 
XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Olomoucké právnické dny 2019“ (25. 4. 
2019),  organizátor Právnická fakulta UP v Olomouci a ďalšie.  
 

 
6. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE  

 

Dlhodobým cieľom fakulty je pokračovať v nadväzovaní nových kooperatívnych 
partnerstiev, no predovšetkým vytvoriť priestor na realizáciu významných medzinárodných 



 39

projektov na pôde fakulty. V centre záujmu fakulty zostáva naďalej aj podpora mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty v ich snahe o nadviazanie odbornej spolupráce 
s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Fakulta vychádza 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 vyzdvihovaním aktívnej 
účasti doktorandov na konferenciách s medzinárodnou účasťou. Pri rozvoji medzinárodných 
vzťahov nemožno opomenúť ani neustálu snahu fakulty o rozvoj spolupráce so svojimi 
zmluvnými partnermi na úrovni celoživotného vzdelávania, a to najmä v rámci mobilitného 
programu ERASMUS+. Fakulta sa snaží zvýšiť svoj kredit vo vzťahu k zahraničným 
študentom zdokonaľovaním svojho študijného programu a zaraďovaním čoraz väčšieho počtu 
študijných predmetov v cudzom jazyku, prevažne v anglickom. 
 
Členstvo v medzinárodných asociáciách 
 
             Fakulta je členom medzinárodných asociácií právnických fakúlt European Law 
Faculty Association (ELFA) a International Association of Law Schools (IALS) a od roku 
2012 i členom Európskeho inštitútu práva (ELI) so sídlom vo Viedni. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 
 

Zmluvy a dohody o spolupráci sa týkali najmä výmeny informácií o akademických 
aktivitách, výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových materiálov, výmeny 
vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce na výskumných 
projektoch, 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 
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 
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Študijné, prednáškové a vedecké pobyty 
 
Cieľom fakulty bolo a je, aby sa každý semester akademického roka 

vedeckopedagogickí zamestnanci a doktorandi dennej formy štúdia zúčastnili na 
dlhodobejšom študijnom pobyte na prestížnych európskych a svetových univerzitách 
a inštitúciách, prinášali tak na fakultu progresívne európske a svetové trendy z oblasti 
vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti a prispievali k rozvoju zahraničnej vedeckej 
spolupráce.  

V roku 2019 zamestnanci fakulty vycestovali do zahraničia celkovo 109 krát, z toho sa 
uskutočnilo šesť študijných pobytov v rámci programu Erasmus teacher mobility, 66 účastí na 
medzinárodných konferenciách, seminároch a prednáškach, 18 študijných pobytov, šesť 
účastí na stretnutí katedier, jedna účasť na letnej škole a 12 účastí na habilitačných 
a inauguračných konaniach a zasadnutiach vedeckých rád zahraničných právnických fakúlt. 
 
Študenti doktorandského štúdia absolvovali v roku 2019 nasledujúce študijné pobyty: 
JUDr. Milan Hlušák - študijný pobyt na The European Legal Studies Institute, Osnabrück, 
Nemecko; 
JUDr. Milan Hlušák - študijný pobyt na Max Plank Institut, Hamburg, Nemecko; 
Mgr. Lucia Hrdličková -  študijný pobyt na Univerzite Karolovej v Prahe, ČR; 
JUDr. Lenka Vráblová - študijný pobyt na The Universita degli Mediterranea di Reggio 
Calabria, Taliansko; 
JUDr. Lenka Vráblová - študijný pobyt na University of Bergen, Nórsko; 
JUDr. Jakub Neumann -  študijný pobyt na Heidelberg University, Nemecko. 
 
Pedagógovia fakulty absolvovali v roku 2019 nasledujúce študijné pobyty: 
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Boloni, Taliansko;  
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Omsku, Ruská federácia; 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Boloni, Taliansko; 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Boloni, Taliansko; 
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Regio Calabria, Taliansko; 
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Regio Calabria, Taliansko; 
prof. JUDr. Košičiarová, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Burgase, Bulharsko; 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. - študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, 
Česká republika; 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. - študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, 
Česká republika; 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Krakove, Poľsko; 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Ríme, Taliansko; 
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Lubline, Poľsko; 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Belehrade, Srbsko; 
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. - študijný pobyt na Univerzite v Seville, Španielsko; 
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. - študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe, Česká 
republika; 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. - študijný pobyt na Západočeskej univerzite v Plzni, 
Česká republika; 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. - študijný pobyt na Západočeskej univerzite v Plzni, 
Česká republika; 
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. -  študijný pobyt na Univerzite v Hamburgu, 
Nemecko. 
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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 2019 vyšli štyri čísla siedmeho 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 
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 2019 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. 
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ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS IURIDICA 
 

Od roku 2018 Vedenie fakulty rozhodlo o obnovení periodického vydávania Ročenky 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – ACTA UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS – IURIDICA. V roku 2019 bol publikovaný XI. 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 

2019 (spracované za rok 2019 dňa 4. 2. 2020) tvorí Prílohu č. 2 správy. 
Posudzovanie fakulty z hľadiska publikačnej činnosti patrí medzi najvýznamnejšie 

ukazovatele hodnotenia vedeckej a odbornej činnosti. V roku 2019 vysokoškolskí učitelia 
a doktorandi v dennej forme štúdia fakulty publikovali jedenásť vedeckých monografií 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, šesť vedeckých monografií vydaných v domácich 
vydavateľstvách, 21 štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách  a 24 kapitol vo vedeckých 
monografiách vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách.    

Významným ukazovateľom publikačnej činnosti je publikovanie vedeckých 
a odborných prác v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch. V roku 
2019 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 50 vedeckých prác) ako aj vo vedeckých  
zborníkoch uverejnených v zahraničných a domácich vydavateľstvách (spolu 84 vedeckých 
prác). 
 Celkový štatistický prehľad publikácií učiteľov,  výskumných pracovníkov  a 
doktorandov  fakulty za rok 2019 (spracované za rok 2019 dňa 4. 2. 2020) 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 
2019 bolo zaznamenaných 1028 citácií a ohlasov na publikované práce. 

Medzi autorov fakulty s najväčším počtom zaznamenaných citácií v roku 2019 patrili 
najmä prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš,  prof. JUDr. PhDr. 
Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., prof. JUDr. Mgr. 
Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. Kristián Csach, 
PhD., LL.M.. Štatistický prehľad ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných  pracovníkov a 
doktorandov fakulty za rok 2019 (údaje k 18. 8. 2020) tvorí Prílohu č. 3 správy. 
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10. OCENENIA  
 
Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
V septembri 2019 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, rektor univerzity udelil prof. Šmidovi  čestný doktorát „Doctor honoris causa“ za 
mimoriadny prínos k rozvoju vysokého školstva na Slovensku. 
 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
V septembri 2019 rektor Policajnej akadémie ČR v Prahe udelil prof. Šimovčekovi „Pamätný 
list rektora policajnej akadémie“ za účasť na medzinárodnej konferencii katedier trestného 
práva a dlhodobú spoluprácu. 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
V septembri 2019 dostala Dr. Moravčíková „Čestný diplom“ a „Medailu Fakulty práva a 
verejnej správy Varmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne“ v Poľsku za podporu spoločných 
aktivít medzi fakultami v oblasti vedy a akademickej výmeny. 
 
doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.  
V apríli 2019 sa doc. Deset aktívne zúčastnil 6. ročníka medzinárodnej konferencie – „6th 
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts  - SGEM 
2019“ vo Viedni. Organizátor konferencie udelil doc. Desetovi ocenenie „Best presenter 
Award“ – za vynikajúce prednesenie a obsah príspevku na tému: European Standards and 
Actual Issues of the Tapping in Slovak Criminal Procedure Law. 
 
JUDr. Marek Maslák, PhD.  
Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory udelilo JUDr. Maslákovi 1. cenu v Publikačnej 
súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019 za príspevok „Postavenie pozemkového 
spoločenstva v súdnom konaní“ (v BSA č. 1-2/2019). 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách a komisiách: 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
V roku 2019 sa JUDr. Dobrovodský stal členom skupiny „FLEC – Family Law in Europe 
Community“, ktorá pracuje pri Univerzite v Amsterdame (Holandsko).  
 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
S účinnosťou od marca 2019 ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR vymenovala 
prof. Šimovčeka za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 
školstvo. Agentúra je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť externého 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a má sídlo v Bratislave. 
 
S účinnosťou od novembra 2019 ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR vymenovala 
prof. Šimovčeka za člena Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy 
(II. funkčné obdobie). 
 
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Od roku 2019 sa doc. Gajdošová stala členkou Disciplinárneho senátu pri Súdnej rade SR. 



 44

 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.  
V júni 2019 bola JUDr. Nevolná menovaná ministrom spravodlivosti SR za kandidáta na 
člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta na člena 
výberovej komisie pre výberové konania a funkciu predsedu súdu. 
 
Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 
 
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 
V júni 2019 sa doc. Maslen stal členom  redakčnej rady vedeckého časopisu „The Financial 
Law Working Papers“ (ISSN 2658-0284), ktorého vydavateľom je Univerzita Marie-Curie 
Skłodowskej v Lubline (Poľsko). 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
V apríli 2019 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady vedeckého zahraničného 
časopisu „Vestnik of Cheliabinsk State University - Philosophy. Sociology. Culturology“ 
(ISSN 1994-2796), ktorý vydáva Čeljabinská štátna univerzita (Ruská federácia).  
 
V decembri 2019 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady nového vedeckého 
časopisu „International Scientific Journal Homiletics“, ktorý bude vydávať Štátna univerzita 
v Moskve (Ruská federácia).  
 
Vyžiadané prednášky: 
 
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  
Doc. Gajdošová 14. 3. 2019 uskutočnila v Prešove vyžiadanú prednášku v rámci podujatia 
„Advokátske komory na Slovensku (1875-1948)“ s cieľom predstaviť dejiny advokácie na 
Slovensku s dôrazom na východné Slovensku a mesto Prešov. Téma prednášky: dejiny 
združovania sa advokátov do advokátskych komôr a zároveň predstavenie publikácie 
„Advokátske komory na Slovensku (1875-1948)“, ktorej je spoluautorkou. Organizátorom bol  
Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove a Slovenská advokátska komora. 
 
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.  
Doc. Csach 18. 3. 2019 uskutočnil vyžiadané prednášky na inštitúte Viedenskej univerzity vo 
Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien, FOWI – Forschungsinstitut für Mittel- und 
Osteuropäisches Wirtschaftsrecht). Cyklus prednášok na témy: Einführung in das slowakische 
Privatrecht und Justizsystem, Einführung in das slowakische Vertragsrecht und dessen 
spezifische Institute (Publizität der Verträge mit öffentlicher Hand), Einführung in das 
slowakische Gesellschaftsrecht und dessen spezifische Institute (start-up Gesellschaften), 
Einfluss des österreichischen Rechts auf das slowakische Privatrecht.  
 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 
Doc. Laclavíková a doc. Švecová 28. 11. 2019 uskutočnili na Právnickej fakulte  
Západočeskej univerzity v Plzni  vyžiadanú prednášku na tému „Starostlivosť o dieťa 
v podmienkach I. ČSR na Slovensku“. 
 
Dňa 5. decembra 2019 doc. Laclavíková a doc. Švecová uskutočnili v rámci cyklu „Prednášky 
právnych historikov“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyžiadanú 
prednášku na tému „Právnické vzdelávanie a historická právnická fakulta v Trnave“. 
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Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. a prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  
Dr. Moravčíková a prof. Olšovská boli členkami vedeckého výboru 3. ročníka medzinárodnej 
vedeckej konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 24. – 25. 5. 2019 pod 
názvom „Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w Państwach Demokratycznych w Procesie 
Integracje Europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“. Fakulta bola jedným zo 
spoluorganizátorov spoločne s organizátormi -  Právny výbor Poľskej akadémie vied 
v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy, Katolíckej univerzity Jána 
Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, 
Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove a Nadácia Poľskej akadémie vied. 
 
ThLic. Mgr. Michaela Morav číková, Th.D. 
Dr. Moravčíková okrem aktívnej účasti bola aj členkou vedeckého výboru medzinárodnej 
multidisciplinárnej konferencie na tému „The Collapse of Empires in the XXth Century: New 
States and new Identities“, ktorá sa konala v dňoch 24. – 26. 10. 2019 na Fakulte histórie 
a práva Arménskej štátnej univerzity v Jerevane.  
 
 
11. KVANTITATÍVNE VYJADRENIE VÝSLEDKOV VEDECKEJ A ĎALŠEJ 

ODBORNEJ ČINNOSTI  FAKULTY ZA ROK 2019 
 
 
 Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2019 predstavuje  nasledovná tabuľka: 
 

Kvantitatívne vyjadrenie výsledkov vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2019 

Doktorandské štúdium rok 2019 

Študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia  11 

Študenti doktorandského štúdia v externej forme štúdia  39 

Vykonané dizertačné skúšky  15 

Počet obhajob dizertačných prác 16 
Publikačná činnosť pedagógov a denných doktorandov 

 
rok 2019 

(k 4. 2. 2020) 
vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 11 
vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 6 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v zahraničných vydavateľstvách 

10 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
v domácich vydavateľstvách 

11 

kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných 
vydavateľstvách 

23 

kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách 1 

vysokoškolské učebnice v domácich vydavateľstvách 3 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v zahraničných vyd. 14 
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich 
vydavateľstvách 

12 

skriptá a učebné texty 1 
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odborné knižné práce v zahraničných a domácich vydavateľstvách 1 
zostavovateľské práce (knižné) 22 
vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach WOS, SCOPUS 

5 

odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1 

vedecké práce v zahraničných časopisoch 9 

vedecké práce v domácich časopisoch 41 

vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch 

49 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 35 

odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

2 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
a nerecenzovaných zborníkoch 

11 

recenzie v časopisoch a zborníkoch 10 
prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 9 
publikované pozvané príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách 

19 

publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách 

150 

zverejnené na internete a rôzne nezaradené 10 

Citácie a iné ohlasy na publikované práce 1028 
(k 18. 8. 2020) 

Vedecké a odborné podujatia a prezentácie rok 2019 

Konferencie 24 

Odborné semináre, workshopy, diskusné fóra a iné 18 

Odborné prednášky 20 
Prezentácia na vedeckých a odborných podujatiach doma 
a v zahraničí (prihlásený referát) 189 

Riešené projekty rok 2019 
Projekty APVV 8 
Projekty VEGA 14 
Iné domáce (granty univerzity) 2 
Fakultné – inštitucionálne 3 
Medzinárodné projekty 1 
Spolu riešené projekty:  28 
Celková suma dotácie v roku 2019 pridelená na riešenie 
projektov fakulty v EUR 

357 529,58 
 

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

medziročný rast záujmu o doktorandské štúdium, ako aj rast záujmu mladých absolventov 
o akademickú kariéru univerzitného učiteľa. 

Fakulta sa od začiatku svojej existencie profiluje ako vedeckovýskumná súčasť 
univerzity, čoho dôkazom je aj každoročná široká aktívna účasť vedecko-pedagogických 
zamestnancov fakulty a doktorandov v riešiteľských kolektívoch rôznych vedeckých  
projektov. 
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V porovnaní s uplynulými rokmi si fakulta zachováva trend vysokého počtu 
prezentácií vysokoškolských učiteľov na vedeckých a odborných podujatiach a organizovania 
vedeckých, odborných a iných podujatí na fakulte aj so zahraničnou účasťou. 

Niektoré kvantitatívne vyjadrenia vedeckej a ďalšej odbornej činnosti fakulty za rok 
2019 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. 
 
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. 2019 evidovaných 20 280 knižničných 
jednotiek. Prírastok za rok 2019 bol 977 knižničných jednotiek, z tohto počtu bolo 388 
záverečných a kvalifikačných prác. 
 
1.2  Periodiká 

V roku 2019 knižnica fakulty odoberala 40 titulov periodík, z toho 25 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 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).  
 
1.4   Akvizícia a jej financovanie 

Financovanie platených informačných zdrojov bolo viaczdrojové, hlavnými zdrojmi 
boli granty a vedecké projekty katedier (vyučujúcich) a rozpočet fakulty. 
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Prírastok akvizície kníh bol tvorený nákupom 466 knižničných jednotiek (k. j.)  a 
darmi 511 k. j., z ktorých bolo 388 záverečných a kvalifikačných prác prevažne v 
elektronickej forme. Ostatné boli knižné dary od fyzických osôb – vyučujúcich fakulty (123 
titulov). 

Z grantových prostriedkov katedier a riešiteľských kolektívov sa na účely doplňovania 
knižničného fondu poukázalo 32 914,19 EUR (v tom knihy aj periodiká). V sledovanom 
období podiel grantových finančných prostriedkov umožnil posilniť knižničný fond o 365 
knižných titulov najmä od renomovaných zahraničných vydavateľov. 

Z prostriedkov rozpočtu fakulty bolo na účely akvizície knižničného fondu 
zakúpených ďalších 101 titulov, prevažne učebnicovej literatúry a titulov podľa informačných 
listov vyučovaných predmetov. Celková suma za všetky informačné zdroje (knihy, periodiká, 
elektronické informačné zdroje) vynaložená fakultou v roku 2019 bola 4 483,20 EUR. 

Z knižničného fondu 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 2019 táto čiastka pre fakultu 
predstavovala 3 000 €, 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 2019 sme do súborného katalógu Trnavskej 
univerzity prispeli 977 záznamami nových prírastkov. Z tohto počtu bolo 388 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 knižnice fakulty 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 2019 knižnica fakulty zaznamenala 2 228 registrovaných 
návštev. Celkový počet uskutočnených výpožičiek dosiahol v roku 2019 počet 6 295. 
 
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 2019 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 Erazmus, alebo pri návštevách vedeckých pracovníkov zo zahraničia.   

Knižnica fakulty bola počas roka 2019 miestom konania medzinárodných vedeckých 
konferencií, odborných prednášok, vedeckých rád a iných odborných a spoločenských 
podujatí organizovaných fakultou, pričom plní funkciu integrujúceho spoločenského priestoru 
pre členov akademickej obce fakulty.  
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Príloha č. 1: 
 
Štatistický prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2019 (k 4. 2. 2020) 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  
Počet záznamov: 62 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (11) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (10) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (11) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (23) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie  
Počet záznamov: 27 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (22) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch  
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  
Počet záznamov: 5 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (5) 

 

Skupina D - Ostatné publikácie  
Počet záznamov: 342 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (14) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom.vydavateľstvách (12) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (9) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (41) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (49) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (35) 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
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AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (17) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (30) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (120) 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (10) 

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

 

Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 29 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (10) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (9) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (10) 

 

Počet záznamov spolu: 466 
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Príloha č. 2: 
Výber publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za  rok 2019 
(k 4. 2. 2020):  
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (11) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (10) 
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (11) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (23) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
 
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 (5) 
 
Skupina D - Ostatné publikácie  
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (9) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (41) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (49) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (35) 
 
 
Menný zoznam publikácií:  
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 11 
 
AAA001 Dieťa medzivojnového Slovenska : verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej 
inštitucionálna základňa / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%); [recenzenti: Gabriela Dudeková-
Kováčová, Lukáš Fasora, Tomáš Gábriš, Blanka Kudláčová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 246 s. - 
(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-377-3 
 
AAA002 Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca / Miloš Lacko; [recenzenti: Martin Štefko, Viktor 
Križan, Jana Žulová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 110 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-366-7 
 
AAA003 Drogové trestné činy / Miroslava Vráblová (34%), Jaroslav Klátik, Vanda Rísová; [recenzenti: Ivan 
Šimovček, Tomáš Strémy, Filip Ščerba]. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2018. - 214 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-
7502-362-9 
 
AAA004 Neoprávnené nakladanie s odpadmi - trestnoprávne aspekty / Dominika Kučerová; [recenzenti: Eva 
Szabová, Adrián Jalč]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 104 s. - (Litera scripta manet). - ISBN 978-80-7502-374-
2 
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AAA005 Pracovnoprávne vzťahy a digitalizácia práce : požiadavky, šance a riziká / Helena Barancová; 
[recenzenti: Viera Štangová, Mária Rybárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 151 s. - (Teoretik). - ISBN 978-
80-7502-368-1 
 
AAA006 Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov / Helena 
Barancová; [recenzenti: Ján Matlák, Mária Rybárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 259 s. - (Teoretik). - 
ISBN 978-80-7502-341-4 
 
AAA007 Slovakia : [sports law] / by Tomáš Gábriš. - [3rd ed.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law 
International, 2019. - 248 p. - (International encyclopaedia of laws). - ISBN 978-90-411-1754-0 
 
AAA008 Slovensko v Československu (1918 - 1938) : pramene súkromného práva a súdna prax / Miriam 
Laclavíková; [recenzenti: Tomáš Gábriš, Ivana Šošková, Adriana Švecová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 223 
s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-393-3 
 
AAA009 Súčasné trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu / Adrián Jalč; [recenzenti: Ivan Šimovček, Libor 
Klimek]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 140 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-329-2 
 
AAA010 Zásady európskeho súkromného práva : súbor interpretačných a aplikačných nástrojov / Katarína 
Gešková (30%), Marianna Novotná (30%), Jozef Štefanko (10%), Zuzana Adamová (10%), Milan Hlušák 
(10%), Martin Adamička (10%) ; [recenzenti: Denisa Dulaková Jakubeková, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2019. - 136 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-361-2  
 
AAA011 Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie : v oblasti skončenia pracovného pomeru, 
zodpovednostných vzťahov a riadenia činnosti u zamestnávateľa / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec; 
[recenzenti: Jana Žuľová, Simona Schuszteková, Monika Seilerová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 112 s. - 
(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-344-5 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 6 
 
AAB001 Kvalita života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami / Mária Šmidová, Margita Kollárová, 
Marek Šmid (34%); [vedeckí recenzenti: Władysław Majkowski, Mária Davideková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá 
kniha, 2019. - 105 s. ; [4,50 AH]. - ISBN 978-80-8191-192-7 
 
AAB002 Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a judikatúra súdov / Helena Barancová; [recenzenti 
Mária Rybárová, Ján Matlák]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - 157 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-
89710-47-8 
 
AAB003 Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie / Helena Barancová; [recenzenti: 
Viera Štangová, Mária Rybárová]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - 668 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-
89393-42-8 
 
AAB004 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár / Záhora Jozef, Šimovček Ivan (20%); 
[recenzenti: Jaroslav Ivor, Jiří Jelínek]. - 2. dopln. a aktualizov. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 
viii, 284 s. - (Komentáre Wolters Kluwer). - ISBN 978-80-571-0039-3 
 
AAB005 Zákonník práce : zákon o kolektívnom vyjednávaní : komentár. Zväzok 1: čl. 1 až § 176 Zákonníka 
práce / Marek Švec, Jozef Toman, Andrea Olšovská (5%), Jana Žuľová, Peter Tonhauser, Mikuláš Hamuľák, 
Michal Drobný, Simona Schuszteková, Jan Horecký, Marcel Dolobáč ; [recenzenti: Milena Barinková, Milan 
Galvas]. – 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 1479 s. - (Komentáre Wolters Kluwer). - ISBN 978-
80-571-0105-5  
 
AAB006 Združenia a sloboda združovania / Martina Gajdošová; [recenzenti: Alexander Bröstl, Ján Svák, Jana 
Vallová]. - 2. [preprac., rozšír. a dopln.] vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2019. - xx, 377 s. - (Právne inštitúty). - 
ISBN 978-80-89603-77-0 
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Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 10 
 
ABA001 Držba a vlastníctvo v právnej histórii : 2. kapitola / Vojtech Vladár. 
In: Držba v rímskom a kánonickom práve. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-334-6. - S. 67-
113, [3,93AH]. 
 
ABA002 Filozoficko-teoretické vymedzenie inštitútu držby : 1. kapitola / Vojtech Vladár. 
In: Držba v rímskom a kánonickom práve. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-334-6. - S. 17-66, 
[4,42AH]. 
 
ABA003 Kánonickoprávne držobné koncepcie - starovek a raný stredovek : 5. kapitola / Vojtech Vladár. 
In: Držba v rímskom a kánonickom práve. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-334-6. - S. 177-
247. 
 
ABA004 Kánonickoprávne držobné koncepcie - vrcholný stredovek až platné právo : 6. kapitola / Vojtech 
Vladár. 
In: Držba v rímskom a kánonickom práve. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-334-6. - S. 249-
285, [3,10AH]. 
 
ABA005 Orgány spoločenstva : §13-18 / Marek Maslák. 
In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-
80-7598-432-6. - S. 183-281. 
 
ABA006 Právne úkony : §34-51 / Jana Mitterpachová, Juraj Gyárfáš, František Sedlačko, Róbert 
Dobrovodský(36%), Marek Števček. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [1.zv.]. - S. 220-488.  
[Spoluautori: Mitterpachová, Jana ; Gyárfáš, Juraj ; Sedlačko, František ; Dobrovodský, Róbert ; Števček, 
Marek] 
 
ABA007 Vízia aplikácie noriem medzinárodného práva verejného v rámci práva Európskej únie / Juraj 
Jankuv. 
In: Vízia pre Európu : (kam smeruješ, Európa). - 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2019. - ISBN 978-80-263-1446-2. - 
S. 94-145, [4,14 AH]. 
 
ABA008 Vymedzenie niektorých pojmov : §115-122 / Dominika Dziaková, Veronika Skorková, Tomáš Gábriš 
(14%), Alexandra Löwy. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [1.zv.]. - S. 785-847.  
[Spoluautori: Dziaková, Dominika ; Skorková, Veronika ; Gábriš, Tomáš ; Löwy, Alexandra] 
 
ABA009 Základné ustanovenia : §1-2 / Marek Maslák. 
In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-
80-7598-432-6. - S. 11-74. 
 
ABA010 Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia : §853-880 / Marek Števček, Peter Kerecman, 
Martina Gajdošová (12%), Richard Straka. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-
80-7400-770-5 [2.zv.]. - S. 3197-3260.  
[Spoluautori: Števček, Marek ; Kerecman, Peter ; Gajdošová, Martina ; Straka, Richard] 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 11 
 
ABB001 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy : desiata časť : §229-250a / Helena Barancová. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1375-1441. 
 



 55

ABB002 Náhrada škody : ôsma časť : §177-222 / Helena Barancová (79%), Miloš Lacko (21%). 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1287-1360. 
 
ABB003 Ochrana práce : šiesta časť : §146-150 / Viktor Križan. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1133-1200. 
 
ABB004 Pracovný čas a doba odpočinku : tretia časť : §85-117 / Helena Barancová (95%), Miroslav Mačuha. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 817-934. 
 
ABB005 Pracovný pomer : druhá časť : §41-84 / Helena Barancová (56%), Andrea Olšovská (16%), Miloš 
Lacko (1%), Soňa Mesiarkinová, Mária Rybárová, Jakub Vojtko. 
In: Zákonník práce : komentár. - ISBN 978-80-89603-78-7. - S. 441-816.  
[Spoluautori: Barancová, Helena ; Olšovská, Andrea ; Lacko, Miloš ; Mesiarkinová, Soňa ; Rybárová, Mária ; 
Vojtko, Jakub] 
 
ABB006 Prekážky v práci : piata časť : §136-145 / Helena Barancová (84%), Miloš Lacko (16%). 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1087-1132, [3,96 AH]. 
 
ABB007 Sociálna politika zamestnávateľa : siedma časť : §151-176 / Helena Barancová (80%), Miloš Lacko 
(15%), Miroslav Mačuha. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1201-1280. 
 
ABB008 Väzba v konaní o európskom zatýkacom rozkaze v teórii a aplikačnej praxi = Detention in the 
European arrest warrant proceedings in theory and practice / Libor Klimek, Eva Szabová (5%), Bystrík 
Šramel. 
In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 6, č. 1 (2019), s. 51-93, [3,36 AH]. 
 
ABB009 Všeobecné ustanovenia : prvá časť : §1-40 / Helena Barancová (92%), Miloš Lacko (2%), Jakub 
Vojtko. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 111-439. 
 
ABB010 Všeobecné ustanovenia : prvá časť / Matej Horvat, Ľubica Masárová(40%), Michal Maslen(8%), Peter 
Molitoris, Ján Škrobák, Juraj Vačok. 
In: Živnostenský zákon : komentár. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 978-80-571-0129-1. 
- S. 18-157.  
[Spoluautori: Horvat, Matej ; Masárová, Ľubica ; Maslen, Michal ; Molitoris, Peter ; Škrobák, Ján ; Vačok, Juraj] 
 
ABB011 Základné zásady : čl. 1-11 / Helena Barancová. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1-109. 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 23 
 
ABC001 Acquisitive prescription in a posttransition jurisdiction / Jozef Štefanko. 
In: New perspectives on acquisitive prescription. - [1st ed.]. - The Hague: Eleven International Publishing, 2019. 
- ISBN 978-94-6236-959-7. - P. 101-125. 
 
ABC002 Commercial law and social norms : chapter 5 / Zuzana Nevolná. 
In: Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law. - [1st 
ed.]. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-337-7. - P. 134-162. 
 
 
ABC003 Contents of the contract - general starting points for contracting : chapter 4 / Peter Mészáros. 
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In: Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law. - [1st 
ed.]. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-337-7. - P. 112-133. 
 
ABC004 Enforcement of intellectual property rights in Slovakia / Zuzana Adamová (34%), Ivan Petkov, 
Michal Čerňanský. 
In: Enforcement of intellectual property rights in the EU member states. - 1st ed. - Cambridge: Intersentia, 2018. 
- ISBN 978-1-78068-681-3. - P. 1023-1054. 
 
ABC005 Expert and specialist activity in criminal proceedings : 7th chapter / Adrián Jalč. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 170-197. 
 
ABC006 Historical context of evidentiary process in criminal proceedings : 2nd chapter / Adrián Jalč. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 34-61. 
 
ABC007 Information - technical means : 8th chapter / Miloš Deset. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 198-218. 
 
ABC008 Integration of rules with social function into the general part of the Civil Code : chapter 2 / Róbert 
Dobrovodský. 
In: Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law. - [1st 
ed.]. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-337-7. - P. 47-79. 
 
ABC009 Interrogation of a witness : 6th chapter / Eva Szabová. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 140-169. 
 
ABC010 Labour law and social norms : chapter 6 / Andrea Olšovská. 
In: Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law. - [1st 
ed.]. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-337-7. - P. 163-179, [1,19 AH]. 
 
ABC011 Means of the operative-investigation activity : 9th chapter / Miloš Deset. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 219-247. 
 
ABC012 Obtaining the relevant information within the sphere of judicial cooperation in criminal matters : 
11th chapter / Eva Szabová. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 272-301. 
 
ABC013 Other means of proof : 10th chapter / Ivan Šimovček. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 248-271. 
 
ABC014 Register : [pozemkových spoločenstiev] : §22-26a / Marek Maslák. 
In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-
80-7598-432-6. - S. 288-318. 
 
ABC015 Restorative justice and penalties in criminal law / Ivan Šimovček. 
In: Sanctions under criminal law. - [1st ed.]. - Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2019. - ISBN 978-963-295-
901-6. - P. 28-49. 
 
ABC016 Slovak law of obligations and social norms : chapter 3 / Monika Jurčová. 
In: Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law. - [1st 
ed.]. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-337-7. - P. 80-111. 
 
ABC017 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia : §30-34 / Marek Maslák (86%), Róbert Jakubáč. 
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In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-
80-7598-432-6. - S. 326-348. 
 
ABC018 The application of European values and principles of European private law with an emphasis on the 
social function of Slovak private law : chapter 1 / Marek Maslák. 
In: Social function of private law and its proliferation by applying the principles of European private law. - [1st 
ed.]. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-337-7. - P. 17-46. 
 
ABC019 The fundamental principles of evidentiary process : 3rd chapter / Adrián Jalč. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 62-95. 
 
ABC020 The interrogation of the accused person in the criminal procedure : 5th chapter / Miloš Deset. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 122-139, [1,25AH]. 
 
ABC021 The subject matter of evidentiary process, its stages and evaluation of evidence : 4th chapter / Eva 
Szabová. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 96-121. 
 
ABC022 The theoretical basis for obtaining relevant information in criminal proceedings : 1st chapter / Ivan 
Šimovček. 
In: The relevant information in criminal proceedings. - [1st ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-
7598-266-7. - P. 10-33. 
 
ABC023 Založenie a vznik spoločenstva : §3-5 / Marek Maslák. 
In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-
80-7598-432-6. - S. 74-96. 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
 
ABD001 Rozsah živnostenského oprávnenia : tretia časť / Juraj Vačok, Ľubica Masárová(36%), Michal 
Maslen(26%). 
In: Živnostenský zákon : komentár. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 978-80-571-0129-1. 
- S. 169-197. 
 
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 1 
 
BDD001 Care for orphaned and socially dependent children in Hungary/Slovakia during the modernization 
period = Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v Uhorsku / na Slovensku v období modernizácie / 
Laclavikova M, Svecova A. 
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 67, iss. 3 (2019), p. 572-574. - CCC.  
CCC 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 5 
 
ADM001 Contributions of Slovak criminology to the development of restorative justice / Strémy, T., Dianiška, 
G.(25%), Hamulák, O., Turay, L.. 
In: Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. - ISSN 2228-2009. - Vol. 7, no. 1, (2019 Spring), p. 53-
70, - SCOPUS.  
SCOPUS  
[Spoluautori: Strémy, Tomáš ; Dianiška, Gustáv ; Hamuľák, Ondrej ; Turay, Lukáš] 
 
ADM002 Protection of Right to Environment in International Public Law / Jankuv, J.. 
In: International and comparative law review = Mezinárodní a srovnávací právní revue. - ISSN 1213-8770. - 
Vol. 19, iss. 1 (2019), p. 146-171. - SCOPUS.  
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ADM003 Scaevola D. 32,37,3: Fideicommissum a debitore oder a donatario relictum? = Scaevola D. 32,37,3: 
Fideicommissum a debitore or a donatario relictum? / Kleňová, V.. 
In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung. - ISSN 0323-4096. - Vol. 
136, iss. 1 (2019, June), p. 345-357. - Scopus.  
SCOPUS 
 
ADM004 The Interlingual German-Slovak Parallels in the Law of Succession Terminology of the Trnava 
Burgher Testaments from the 18th and 19th Centuries = Deutsch-slowakische interlinguale Parallelen in der 
Erbrechtsterminologie am Beispiel der Tyrnauer Bürgertestamente des 18. und der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts / Švecová, A.. 
In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Germanistische Abteilung. - ISSN 0323-4045. - Vol. 
136, iss. 1 (2019), p. 229-260. - Scopus.  
SCOPUS 
 
ADM005 The Prague Spring of 1968 and its impact on religious life and state-church relations in 
Czechoslovakia / Moravcikova, M.. 
In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta = Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and conflict 
studies : Filosofija i konfliktologija. - ISSN 2542-2278. - Vol. 35, iss. 2 (2019), p. 378-389. - WOS. - SCOPUS.  
WOS 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 9 
 
ADE001 Aktuálne otázky komplementarity v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu = Current 
issues of complemenry in the Rome Statute of the International Criminal Court / Adrián Jalč. 
In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roč. 23, č. 2 
(2019), s. 24-31 + 40. 
 
ADE002 Aktuelle Entwicklungen im slowakischen Familienprozessrecht und in der Rechtsprechung zum 
Familienrecht 2016-2019 / Róbert Dobrovodský; [recenzovala Andrea Nagel]. 
In: FamRZ - Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - ISSN 0044-2410. - Jahrg. 66, Heft 18 (2019), S. 1515-
1518. 
 
ADE003 Concept of substantive human right to environment under international public law / Juraj Jankuv. 
In: International Journal of Liberal Arts and Social Science [online]. - ISSN 2307-924X. - Vol. 7, no 2 (2019), p. 
19-29. 
 
ADE004 Darovanie, "zmluvná fideikomisárna substitúcia" a časovo obmedzené vlastnícke právo = Donation 
"contractual fideicommissary substitution" and time-limited property / Veronika Kleňová. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 158, č. 2 (2019), s. 182-200 + 
s. 243. 
 
ADE005 Eheschliessung nach slowakischem Recht: Ehevoraussetzungen, Ehemängel und ihre Folgen / 
Róbert Dobrovodský. 
In: Das Standesamt : Zeitschrift für Personenstandsrecht, Ehe- und Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht. - 
ISSN 0341-3977. - Jahrg. 72, Nr. 5 (2019), S. 136-143. 
 
ADE006 Indirect protection of substantive right to environment under international public law / Juraj Jankuv. 
In: International Journal of Arts and Commerce [online]. - ISSN 1929-7106. - Vol. 8, no 2, (2019), p. 14-28. 
 
ADE007 Niekoľko úvah o subjektoch spotrebiteľskej ochrany = Some thoughts on subjects of consumer 
protection / Milan Hlušák. 
In: Acta iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický : journal for legal research. - ISSN 1801-0288. - Roč. 
14, č. 1 (2019), s. 94-108. 
 
ADE008 The Opus Tripartitum as an original source of law as well as a source of knowledge about custom in 
light of late modern age Hungarian jurisprudence = Opus Tripartitum jako oryginalne źródło prawa i źródło 
wiedzy o zwyczaju w świetle węgierskiej jurysprudencji epoki późnonowożytnej / Adriana Švecová (50%), 
Miriam Laclavíková (50%). 
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In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. - ISSN 
2084-4115. - Tom 11, zeszyt 4 (2018), s. 467-479. 
 
ADE009 Vyjadrenie závislej práce v poisťovacom systéme SR = Expression of dependent work in insurance 
system of the Slovak Republic / Miloš Lacko. 
In: Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. - ISSN 0323-0619. - Roč. 65, č. 1 (2019), s. 33-54. 
 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 41 
 
ADF001 ’Employing’ of self-employed persons / Marián Mészáros. 
In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international scientific journal. - 
ISSN 2644-4542. - Vol. 1, no 1 (2018), p. 46-67. 
 
ADF002 Advokát v právnom štáte = Lawyer in a legal state / Gajdošová, M.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 1 (2019), s. 22-
43. 
 
ADF003 Crowdworking a perspektívy digitálnej práce v budúcnosati alebo (Crowdworking - práca 
budúcnosti)? = Crowdworking and perspectives of digital work in the future or (Crowdworking - work of the 
future)? / Barancová, H.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 4 (2019), s. 291-
302. 
 
ADF004 Detská otázka v diele profesora A.J. Churu : (náčrt klinického obrazu sociálno-zdravotnej 
starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období) / Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková 
(50%). 
In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 11, supplement (2019), s. 159-177. 
 
ADF005 Domáce násilie = Domestic violence / Dominika Kučerová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 17-28. 
 
ADF006 Dovolanie a znížený majetkový cenzus v spotrebiteľských sporoch = Extraordinary appeal and 
lowered monetary threshold in consumer disputes / Marek Maslák. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 25, č. 
9 (2019), s. 18-22. 
 
ADF007 Eutanázia v slovenskom trestnom a kánonickom práve = Euthanasia in Slovak penal and canon law 
/ Lenka Vráblová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 77-87. 
 
ADF008 Ex tunc vs. ex nunc účinok odstúpenia od neplatnosti - naozaj taký veľký rozdiel? = Ex tunc vs. ex 
nunc effect of termination and invalidity - such a big difference? / Trojčáková, V.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 2 (2019), s. 131-
154. 
 
ADF009 Idiota de mente / Tomáš Gábriš. 
In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 11, supplement (2019), s. 39-47. 
 
ADF010 Komparácia praktických aspektov organizovaného zločinu v Slovenskej republike a Taliansku = 
Comparison of practical aspects of organized crime in Slovakia and Italy / Karin Vrtíková. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 12 (2019), s. 1254-1266. 
 
ADF011 Medzinárodnoprávna ochrana voľne žijúcich živočíchov v kontexte Dohovoru o ochrane 
sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov = International legal protection of wild fauna in context of the 
Convention on the conservation of migratory species of wild animals / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 7, 
č. 1 (2019), s. 138-165. 



 60

 
ADF012 Monitorovanie zamestnancov (trestnoprávne aspekty) = Employee monitoring (criminal-law aspects) 
/ Dominika Kučerová. 
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. 59-71. 
 
ADF013 Možnosti obmedzenia osobnej slobody v rámci postihovania trestných činov terorizmu = Possibilities 
of limiting personal liberty in the context of the prosecution of terrorist offenses / Eva Szabová (50%), Adrián 
Jalč (50%). 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 4 (2019), s. 411-422. 
 
ADF014 Možnosti obrany odborára voči rozhodnutiam odborovej organizácie = A union member's 
possibilities of defence against decisions made by a trade union / Mária Mikulašková, Marián Mészáros (50%). 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 25, č. 
7-8 (2019), s. 24-31. 
 
ADF015 Nedostatky novely zákona o pozemkových spoločenstvách z roku 2019 / Marek Maslák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
3 (2019), s. 100-108. 
 
ADF016 Niekoľko poznámok k navrhovanej novelizácii Občianskeho zákonníka : (reakcia na článok J. 
Rohlíčkovej "Novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa") / Veronika 
Trojčáková. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
3 (2019), s. 115-120. 
 
ADF017 O zmysle premlčania v civilnom práve / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
2 (2019), s. 54-75. 
 
ADF018 Ochrana slabšej strany v pracovnom práve = Protection of weaker party in labour law / Helena 
Barancová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 7, 
č. 1 (2019), s. 19-46. 
 
ADF019 Poskytovanie rekondičných pobytov z pracovnoprávneho hľadiska / Marek Švec, Andrea Olšovská 
(50%). 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 10, č. 7-8 (2019), s. 22-27. 
 
ADF020 Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní = Status of an association of owners of the 
common land in court proceedings / Marek Maslák. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 25, č. 
1-2 (2019), s. 21-26. 
 
ADF021 Použitie vybraných informačno-technických prostriedkov v boji proti extrémizmu = The use of 
selected information and technical resources in the fight against extremism / Lucia Hrdličková. 
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. 21-30. 
 
ADF022 Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia : (2. 
časť) / Kristián Csach. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
6 (2019), s. 222-232. 
 
ADF023 Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia : (1. 
časť) / Kristián Csach. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
5 (2019), s. 182-198. 
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ADF024 Právne konanie subjektov združených na základe zmluvy o združení = Legal action of entities 
associated under an association agreement / Pavol Horňák, Marián Mészáros (33%), Erik Schwarcz. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 2 (2019), s. 132-140. 
 
ADF025 Premlčanie a niektoré ďalšie otázky pri strate výhody splátok / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
3 (2019), s. 109-115. 
 
ADF026 Pristúpenie k podnikovej kolektívnej zmluve = Accession to the corporate collective agreement / 
Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 5-15. 
 
ADF027 První zásada soukromého práva (Zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si 
vlastní životní poměry) = The first principle of private law (Principle of autonomy of will: respect of the ability 
of a man to create his or her own circumstances) / Eliáš, K.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 5 (2019), s. 375-
389. 
 
ADF028 Register mimovládnych neziskových organizácií a občianske združenia a odbory, alebo, Čo nové v 
slobode združovania? = Register of non-governmental non-profit organisation and associations and trade 
unions, or: what new in the freedom of associations? (Part 1) : (1. časť) / Martina Gajdošová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 4 (2019), s. 371-381. 
 
ADF029 Register mimovládnych neziskových organizácií a občianske združenia a odbory, alebo, Čo nové v 
slobode združovania? = Register of non-governmental non-profit organisation and associations and trade 
unions, or: what new in the freedom of associations? (Part 2) : (2. časť) / Martina Gajdošová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 5 (2019), s. 515-523. 
 
ADF030 Sexuálne trestné činy v kánonickom a slovenskom trestnom práve = The sexual crimes in canon law 
and Slovak criminal law / Lenka Vráblová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 51-57. 
 
ADF031 Sick days v pracovnom práve Slovenskej republiky = Sick days in labour law of the Slovak Republic / 
Marián Mészáros. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 8-9 (2019), s. 843-852. 
 
ADF032 Spovedné tajomstvo v platnom Kódexe kánonického práva a trestnom práve Slovenskej republiky = 
The confessional secret in the valid Code of Canon Law and criminal Law of the Slovak Republic / Eva 
Szabová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 27-38. 
 
ADF033 Trestnoprávna ochrana spoločnosti pred terorizmom - český a slovenský pohľad = Protection of 
society against terrorism by criminal law - the Czech and Slovak views / Jalč, A.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 4 (2019), s. 322-
335. 
 
ADF034 Väzba a pracovnoprávne vzťahy = Pre-trial detention and labour law relationships / Andrea 
Olšovská (50%), Marek Švec. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 7, 
č. 4 (2019), S. 39-53. 
 
ADF035 Vplyv duševnej poruchy na uzavretie manželstva v slovenskom právnom poriadku / Ingrid Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 10, č. 3 (2019), s. 11-16. 
 
ADF036 Vplyv nových technológií na duševné zdravie zamestnanca = The impact of new technologies on 
mental health of employees / Karina Divékyová. 
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In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 7, 
č. 4 (2019), S. 147-164. 
 
ADF037 Zásada zákazu zneužitia práva v deliktných vzťahoch = Principle of prohibition of abuse of law in 
tort relations / Marianna Novotná. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 7, 
č. 3 (2019), s. 64-76. 
 
ADF038 Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu 
novelizácie Obchodného zákonníka / Kristián Csach (16%), Bohumil Havel, Andrea Moravčíková, Oľga 
Ovečková, Radovan Pala, Branislav Pospíšil, Lucia Žitňanská (14%). 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
1 (2019), s. 8-24.  
[Spoluautori: Csach, Kristián ; Havel, Bohumil ; Moravčíková, Andrea ; Ovečková, Oľga ; Pala, Radovan ; 
Pospíšil, Branislav ; Žitňanská, Lucia] 
 
ADF039 Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti a návrh zmeny 
zodpovednostného systému v súkromnom práve = Responsibility of a member of statutory body of a limited 
liability company and proposed amendments to the system of responsibility in private law / Žitňanská, L.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 102, č. 3 (2019), s. 266-
283. 
 
ADF040 Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za 
škodu / Veronika Trojčáková. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 5, č. 
6 (2019), s. 244-251. 
 
ADF041 Zuwendungen einer zur Mitgift bestimmten Sache (zugleich zur Schenkung unter Auflage) = The 
gifts to a dowry (a contribution to a donatio sub modo) / Veronika Kleňová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 7, 
č. 4 (2019), S. 63-97. 
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 49 
 
AEC001 Fajčenie na pracovisku / Viktor Križan. 
In: Sine amicitia vitam est nullam : pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - 
ISBN 978-80-7502-394-0. - S. 112-124. 
 
AEC002 História trestného práva procesného : [kapitola] 2 / Adrián Jalč. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 19-29. 
 
AEC003 Hľadanie pravdy v trestnom konaní = Searching for truth in criminal proceedings (legal and 
philosophical reflection on the basis of Defence of Palamedes) : (právno-filozofické reflexie na báze diela 
Obhajoba Palaméda) / Miriam Laclavíková. 
In: Almanach Słowacy w Polsce = Slováci v Poľsku : jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi 
pri príležitosti osemdesiatych narodenín. 20. - ISSN 1233-0205. - [1. vyd.]. - Kraków: Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2019. - S. 167-180. 
 
AEC004 Hospodárenie spoločenstva : §19-21 / Marek Maslák. 
In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár. - [1. vyd.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-
80-7598-432-6. - S. 281-287. 
 
AEC005 In an era of intense globalozation, are states becoming obsolete and losing their power and 
sovereign control? = Strácajú štáty v období globalizácie štátnu moc a suverenitu? / Monika Martišková. 
In: Almanach Słowacy w Polsce = Slováci v Poľsku : jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi 
pri príležitosti osemdesiatych narodenín. 20. - ISSN 1233-0205. - [1. vyd.]. - Kraków: Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2019. - S. 325-333. 
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AEC006 Komparácia trestných činov vrážd, zabitia a usmrtenia v slovenskej a českej rekodifikovanej úprave 
= The comparison of criminal offences of murder, killing and homicide in Slovak and Czech recodified 
legislation / Darina Mašľanyová. 
In: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-354-4. - 
S. 450-463. 
 
AEC007 Krátka právnohistorická skica najstaršej uhorskej notárskej praxe = A short legal-historical outline 
of the oldest Hungarian notary practice / Adriana Švecová. 
In: Almanach Słowacy w Polsce = Slováci v Poľsku : jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi 
pri príležitosti osemdesiatych narodenín. 20. - ISSN 1233-0205. - [1. vyd.]. - Kraków: Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2019. - S. 449-466. 
 
AEC008 Metamorfózy vývoja pracovného práva vo svetle digitálnych foriem práce a konflikt medzi prácou a 
kapitálom / Helena Barancová. 
In: Sine amicitia vitam est nullam : pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - 
ISBN 978-80-7502-394-0. - S. 21-37. 
 
AEC009 New technologies in the labour law and dignity of work performed / Helena Barancová. 
In: Arbeiten in Würde : Festschrift für Günther Löschnigg zum 65. Geburtstag. - [1. Aufl.]. - Wien: OGB Verlag, 
2019. - ISBN 978-3-99046-438-0. - S. 437-446. 
 
AEC010 Objekt skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 6 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 67-70. 
 
AEC011 Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 7 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 71-77. 
 
AEC012 Ochranné opatrenia : [kapitola] 19 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 198-209. 
 
AEC013 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu : [kapitola] 12 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 109-125. 
 
AEC014 Pluralita podnikových kolektívnych zmlúv u zamestnávateľa / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. 
In: Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-
210-9302-7. - S. 70-83. 
 
AEC015 Pojem a predmet trestného práva procesného : [kapitola] 1 / Ivan Šimovček. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 11-18. 
 
AEC016 Pojem, účel a systém trestov : [kapitola] 16 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 148-154. 
 
AEC017 Pracovné právo a ekonomika digitálnych platforiem / Helena Barancová. 
In: Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-
210-9302-7. - S. 21-40. 
 
AEC018 Prečo ľudské práva triumfujú aj vo svete rôznorodých kultúr? / Marek Káčer. 
In: Lidská práva v mezikulturních perspektivách. - 1. vyd. - Praha: Academia, 2018. - ISBN 978-80-200-2958-4. 
- S. 15-33. 
 
AEC019 Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby : [kapitola] 12 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 207-215. 
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AEC020 Protection of environmental human rights in the scope of European Union law / Juraj Jankuv. 
In: European studies : the review of European law, economics and politics. Volume 5. - ISSN 1805-8809. - [1st 
ed.]. - Praha: Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-492-0. - P. 67-97. 
 
AEC021 Recidíva : [kapitola] 15 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 143-147. 
 
AEC022 Rozhodnutie v trestnom konaní : [kapitola] 9 / Adrián Jalč. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 167-181. 
 
AEC023 Skutková podstata trestného činu : [kapitola] 5 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 63-66. 
 
AEC024 Spiritual care in public institutions in Slovakia / Martin Šabo, Michaela Moravčíková (50%). 
In: Spiritual care in public institutions in Europe. - [1st ed.]. - Berlin: Berliner Wissenschafts - Verlag, 2019. - 
ISBN 978-3-8305-3991-9. - P. 98-106. 
 
AEC025 Správa a výkon lekárnickej činnosti v Uhorsku do 15. storočia = History of pharmacy in the 
Hungarian Kingdom until the 15th century / Ingrid Lanczová. 
In: Almanach Słowacy w Polsce = Slováci v Poľsku : jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi 
pri príležitosti osemdesiatych narodenín. 20. - ISSN 1233-0205. - [1. vyd.]. - Kraków: Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2019. - S. 219-234. 
 
AEC026 State and religion in the Slovak Republic / Michaela Moravčikova. 
In: State and church in the European Union. - 3rd [rozšír.] ed. - Baden-Baden: Nomos, 2019. - ISBN 978-3-
8487-5472-4. - P. 563-612. 
 
AEC027 Stredoeurópske princípy hodnotenia kvality v oblasti dlhodobej starostlivosti = (Central European 
quality assessment principles in long-term care) / Marek Šmid. 
In: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych. - [1. vyd.]. - Pelplin: Bernardinum, 2019. - ISBN 
978-83-8127-417-3. - S. 213-224. 
 
AEC028 Súbeh trestných činov : [kapitola] 14 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 137-142. 
 
AEC029 Subjekt skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 8 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 78-83. 
 
AEC030 Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 9 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 84-91. 
 
AEC031 Súdna organizácia predmníchovského Československa (1918 - 1938) / Peter Mosný. 
In: Almanach Słowacy w Polsce = Slováci v Poľsku : jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi 
pri príležitosti osemdesiatych narodenín. 20. - ISSN 1233-0205. - [1. vyd.]. - Kraków: Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2019. - S. 387-397. 
 
AEC032 Suspenzia pracovných povinností počas výkonu funkcie v odborovom orgáne a/alebo počas činnosti 
pre odborovú organizáciu / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Sine amicitia vitam est nullam : pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - 
ISBN 978-80-7502-394-0. - S. 49-64. 
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AEC033 Trestná súčinnosť a účastníctvo : [kapitola] 13 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 126-136. 
 
AEC034 Trestná zodpovednosť mladistvých : [kapitola] 21 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 221-233. 
 
AEC035 Trestné činy proti rodine a mládeži : [kapitola] 25 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 325-339. 
 
AEC036 Trestné právo Európskej únie : [kapitola] 22 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 234-249. 
 
AEC037 Trestnoprávne aspekty eutanázie = Criminal law aspects of euthanasia / Miloš Deset. 
In: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-354-4. - 
S. 464-471. 
 
AEC038 Trestnoprávny postih terorizmu - český a slovenský pohľad = Criminal punishment of terrorism - 
Czech and Slovak view / Ivan Šimovšek (50%), Adrián Jalč (50%). 
In: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-354-4. - 
S. 521-534. 
 
AEC039 Trestno-procesné normy : [kapitola] 3 / Ivan Šimovček. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 30-39. 
 
AEC040 Trestný čin : [kapitola] 4 / Darina Mašľanyová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 54-62. 
 
AEC041 Trestný zákon - 13 rokov od rekodifikácie (spoločné a odlišné trendy) = Penal Code - 13 years after 
recodification (common and different trends) / Miroslava Vráblová. 
In: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-354-4. - 
S. 411-425. 
 
AEC042 Trovy trestného konania : [kapitola] 20 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 389-396. 
 
AEC043 Ukladanie trestov : [kapitola] 18 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 180-197. 
 
AEC044 Verejné a neverejné zasadnutie : [kapitola] 14 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 236-244. 
 
AEC045 Vplyv digitálnej doby na poistné systémy / Miloš Lacko. 
In: Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-
210-9302-7. - S. 154-172. 
 
AEC046 Všeobecný výklad o procesných úkonoch : [kapitola] 6 / Ivan Šimovček. 
In: Trestné právo procesné. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 
ISBN 978-80-7380-768-9. - S. 100-111. 
 
AEC047 Vývinové štádiá trestného činu : [kapitola] 11 / Darina Mašľanyová. 
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In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 101-108. 
 
AEC048 Zánik trestnosti a trestu : [kapitola] 20 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 3. aktualiz. a dopln. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-772-6. - S. 210-220. 
 
AEC049 Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v konaní o disciplinárnom previnení člena samosprávnej 
stavovskej organizácie / Soňa Košičiarová. 
In: Výzvy správního práva a správního soudnictví: Pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.. - 1. 
vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-210-9360-7. - S. 299-309. 
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 35 
 
AED001 Aktuálne trendy v oblasti ochrany ľudského práva na životné prostredie v medzinárodnom práve 
verejnom / Juraj Jankuv. 
In: Aktuálne otázky medzinárodného práva : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. narodenín doc. JUDr. 
Petra Vršanského, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 978-80-571-0030-0 (WK). - S. 
89-128. 
 
AED002 Antidiskriminačné právo : 6. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 117-128. 
 
AED003 Autorské právo z hľadiska návrhu smernice o autorskom práve = Copyright in the EU from the 
perspective of the copyright directive proposal / Zuzana Adamová. 
In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 3. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0181-9. - S. 113-150 + s. 242-243. 
 
AED004 Diplomatické výsady a imunity - vyňatie z jurisdikcie prijímajúceho štátu / Dagmar Lantajová. 
In: Aktuálne otázky medzinárodného práva : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. narodenín doc. JUDr. 
Petra Vršanského, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 978-80-571-0030-0 (WK). - S. 
219-240. 
 
AED005 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru : deviata časť : §223-228a / Helena 
Barancová. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1361-1374. 
 
AED006 Dovolenka : 23. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 403-411. 
 
AED007 Druhy živností : druhá časť / Ľubica Masárová(25%), Michal Maslen(75%). 
In: Živnostenský zákon : komentár. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 978-80-571-0129-1. 
- S. 157-169. 
 
AED008 Elektronická identifikácia z pohľadu súkromného práva : časť 3. Elektronická identifikácia a 
súkromné právo / Martin Adamička. 
In: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia [online]. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-7160-514-0. - S. 70-76. 
 
AED009 Graciánov dekrét. Právnicko-filologická analýza = Gratian's decree. Legal and philological analysis 
/ Vojtech Vladár. 
In: Sambucus 13 : práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - ISSN 2453-7284. - 1. 
vyd. - Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. - ISBN 978-80-568-0182-6. - S. 40-55. 
 
AED010 Historický vývoj pracovného práva : 2. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 45-57. 
 
 



 67

AED011 Lesk a bieda slovenského súkromného práva : (o stratených ilúziách) / Monika Jurčová. 
In: Zodpovednosť v práve : pocta Oľge Ovečkovej. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 
978-80-571-0031-7. - S. 139-151. 
 
AED012 Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska a jeho činnosť : (právno-historická analýza) / 
Miriam Laclavíková. 
In: Začleňovanie Slovenska do Československej republiky : (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). - [1. 
vyd.]. - Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej repubiky, Sloenský národný archív, 2018. - ISBN 978-80-
971767-6-1. - S. 36-60. 
 
AED013 Mutace ideje bezpečí a štěstí / Karel Eliáš. 
In: Zodpovednosť v práve : pocta Oľge Ovečkovej. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 
978-80-571-0031-7. - S. 121-138. 
 
AED014 Okresná strostlivosť o mládež - primárny orgán starostlivosti o sociálne slabé, zdravotne a duševne 
hendikepované deti = Regional youth care - a primary authority for the care of socially challenged, physically 
and mentally disabled children, based on the example of OSM Hlohovec / Adriana Švecová. 
In: Magni animi ac scientiae viro - : k životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča. - 1. vyd. - Trnava: Ústav 
dejín Trnavskej univerzity, 2018. - ISBN 978-80-568-0180-2. - S. 289-312. 
 
AED015 Platformy v odvetví cestovného ruchu = Platforms in tourism / Monika Jurčová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 
Trnave. 10. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-
0163-5. - S. 71-80. 
 
AED016 Počiatky verejnej starostlivosti o dieťa na Slovensku = Public care for children in Slovakia / Adriana 
Švecová (60%), Miriam Laclavíková (40%). 
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. 133-145. 
 
AED017 Podniková sociálna politika : 27. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 483-492. 
 
AED018 Pojem zamestnanec : 10. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 167-174. 
 
AED019 Pojem zamestnávateľ : 11. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 175-182. 
 
AED020 Pojem, predmet, funkcie a systém pracovného práva : 1. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 31-43. 
 
AED021 Poznalo klasické rímske právo rezolutívne podmienené darovanie pre prípad smrti? = Did the 
classical Roman law know donnatio mortis causa made under a resolutive consition? / Veronika Kleňová. 
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. 55-68. 
 
AED022 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov : 29. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 501-503. 
 
AED023 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti : 28. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 493-499. 
 
AED024 Pracovnoprávne vzťahy : 8. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 151-158. 
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AED025 Prečo by sme mali chrániť vlastnícke právo veľkých, stredných a malých podnikov v rovnakej 
miere? = Why we should protect the property rights of large, small and medium-sized enterprises in the same 
manner? / Tomáš Dekan. 
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. 31-39. 
 
AED026 Predpoklady vzniku, zmien a zániku pracovnoprávnych vzťahov : 14. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 247-260. 
 
AED027 Prechodné a záverečné ustanovenia : jedenásta časť : §251-256 / Helena Barancová. 
In: Zákonník práce : komentár. - 2. vyd. [aktualizov.]. - Bratislava: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-89603-78-
7. - S. 1443-1452. 
 
AED028 Priamy a nepriamy účinok práva Európskej únie v kontexte prípadu Haasová = Direct and inderect 
effect of EU law in a context of the case Haasová / Peter Varga. 
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. 146-163. 
 
AED029 Pripočítateľnosť ujmy spôsobenej autonómnymi systémami riadenia = Accountability of damage 
caused by autonomous systems / Marianna Novotná. 
In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 3. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0181-9. - S. 169-202 + s. 244. 
 
AED030 Reflexie niektorých názorov Oľgy Ovečkovej v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky / 
Kristián Csach. 
In: Zodpovednosť v práve : pocta Oľge Ovečkovej. - [1. vyd.]. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019. - ISBN 
978-80-571-0031-7. - S. 49-58. 
 
AED031 Špecifické črty zodpovednosti za škodu na veciach hosťa pri poskytovaní ubytovania 
prostredníctvom on-line platforiem = Specific features of contractual and non-contractual liability for guests 
belongings concerning lodging services provided via on-line platforms / Marianna Novotná. 
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. 105-118. 
 
AED032 Vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov : 9. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 159-166. 
 
AED033 Základné zásady pracovného práva : 5. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 99-115. 
 
AED034 Zásada odbornej starostlivosti a zásada lojality v práve obchodných spoločností = The principle of 
professional care and the principle of loyalty in the company law / Zuzana Nevolná. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 
Trnave. 10. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-568-
0163-5. - S. 163-173. 
 
AED035 Zmena pracovného pomeru : 18. kapitola / Helena Barancová. 
In: Slovenské pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-48-5. - S. 305-316. 
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Príloha č. 3: 
 
Štatistika ohlasov na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov 
fakulty za rok 2019 (k 18. 8. 2020) 
 
 
Štatistika ohlasov za rok 2019 (k 18. 8. 2020): 

kód ohlasu – 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 69 

kód ohlasu – 2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 8 

kód ohlasu – 3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch : 
406 

kód ohlasu – 4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 529 

kód ohlasu – 5 - recenzie v zahraničných publikáciách : 9 

kód ohlasu – 6 - recenzie v domácich publikáciách: 7 

 
Počet ohlasov spolu: 1028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


