
 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

 

 

Materiál na rokovanie             V Košiciach dňa 10. februára 2020 

Vedeckej rady      Č. j.: PRA 227/2020 

UPJŠ v Košiciach,  Právnickej fakulty                  

konané dňa 25. februára 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie úrovne  UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty  

vo vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu  

za ak. rok 2018/2019 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:           Materiál na hodnotenie: 

 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, 

dekan fakulty Právnickej fakulty predložený materiál 
hodnotí: 

       a)   s pripomienkami 
       b)   bez pripomienok 



 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta  

 

 

 

Správa o hodnotení úrovne  

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnickej fakulty  

vo vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu za 

akademický rok 2018/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 2020 

  



 

 

OBSAH 

Zoznam skratiek ......................................................................................................................... 4 

Úvod ........................................................................................................................................... 5 

1. Akreditované študijné programy ............................................................................................ 6 

1.1 Počty doktorandov, financovanie štúdia a organizácia štúdia ....................................... 6 

2. Riešenie grantových projektov ............................................................................................ 14 

3. Publikačná činnosť .............................................................................................................. 16 

4. Vedecké konferencie ........................................................................................................... 18 

5. Zahraničné pobyty ............................................................................................................... 20 

Záver......................................................................................................................................... 21 

Príloha č. 1:  Študijné programy doktorandského štúdia na PrávF UPJŠ a ich garanti v 

AR 2018/2019 .........................................................................................23 

Príloha č. 2:  Údaje o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na PrávF 

v posledných šiestich ak. rokoch .............................................................24 

Príloha č. 3:  Počty študentov k 31.10. 2017 a 31.10. 2018 .........................................25 

Príloha č. 4:  Počet doktorandov v dennej forme štúdia na počet školiteľov v ak. roku 

2018/2019 ...............................................................................................26 

Príloha č. 5:  Počet doktorandov v dennej forme štúdia na počet profesorov a docentov 

v ak. roku 2018/2019 ..............................................................................27 

Príloha č. 6: Obhájené dizertačné práce v ak. roku 2018/2019 ...................................28 

Príloha č. 7: Pomer priemeru absolventov denného doktorandského štúdia za roky 

2016/2017 – 2018/2019 a priemeru prijatých doktorandov za roky 

2014/2015 – 2016/2017 ..........................................................................29 

Príloha č. 8:  Prehľad zapojenosti študentov do riešenia grantových projektov ............30 

Príloha č. 9:  Aktívna účasť študentov na domácich a zahraničných konferenciách .....33 

Príloha č. 10: Zahraničné študijné a výskumné pobyty študentov doktorandského štúdia 

realizované v akademickom roku 2018/2019 ..........................................36 

 



4 

 

 

Zoznam skratiek 
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KTP   Katedra trestného práva 

KÚPaSP  Katedra ústavného práva a správneho práva 

MP   Študijný program medzinárodné právo 

OFP   Študijný program obchodné a finančné právo  

OP   Študijný program občianske právo 

TDŠaP  Študijný program teória a dejiny štátu a práva 

ÚMPaEP  Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 

ÚTPGR  Ústav teórie práva Gustava Radbrucha 

VEGA Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu a Slovenskej akadémie vied 

VVGS Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
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Úvod 

 

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej len 

„fakulta“) predkladá Vedeckej rade fakulty podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách) Správu o hodnotení úrovne 

doktorandského štúdia za akademický rok 2018/2019 (ďalej správa).  

Doktorandské štúdium, ktoré sa realizuje v treťom stupni vysokoškolského štúdia, je 

zamerané na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania, a 

najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a 

samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Doktorandské štúdium je neoddeliteľnou súčasťou 

plnenia úloh fakulty ako organizačnej zložky výskumnej univerzity, a to tak vo vzdelávacej 

činnosti, ako aj vo vedeckovýskumnej činnosti. Organizácia a priebeh doktorandského štúdia 

sú orientované na dosiahnutie cieľa – formovať absolventov štúdia k získaniu schopností 

samostatne a tvorivo vedecky pracovať, rozvíjať doterajšie poznatky, formulovať vlastné 

vedecké závery, byť spôsobilý ich obhájiť v odborných diskusiách a svoje postupy a návrhy 

prezentovať na vedeckých fórach. Na vedecké pôsobenie doktorandov fakulta kladie 

mimoriadny dôraz v každodennej práci a vo vzťahoch spolupráce  medzi doktorandmi a ich 

školiteľmi.  

Predkladaná správa poskytuje Vedeckej rade fakulty možnosť posúdiť medziročný vývoj, 

aktuálne zmeny, či prípadný posun doktorandského štúdia a zhodnotiť jeho kvalitu v oblasti 

pedagogickej činnosti, ako aj v oblasti vedeckovýskumného pôsobenia študentov 

doktorandského štúdia. 

Obsahovo zahŕňa prehľady o študentoch, školiteľoch, o zapojení doktorandov do 

riešenia výskumných projektov, prezentuje dosiahnuté výsledky ich publikačnej a edičnej 

činnosti v národnom i medzinárodnom priestore, organizáciu vedeckých konferencií a účasť 

na nich, ako i na ďalších odborných a akademických podujatiach. Súčasťou správy sú 

i grafické a tabuľkové výstupy predkladaných údajov a kvantitatívne vyjadrenia konkrétnych 

výsledkov vedeckej činnosti doktorandov dennej formy štúdia. 

Správa o hodnotení úrovne doktorandského štúdia za AR 2018/2019 súčasne poskytuje 

priestor pre pomenovanie problematických stránok jeho realizácie a sformulovanie aktuálnych 

potrieb a úloh do budúceho hodnotiaceho obdobia v záujme zachovania trendu progresívneho 

smerovania akademických zamestnancov, školiteľov doktorandov i študentov v oblasti úloh 

doktorandského štúdia na fakulte.   
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1. Akreditované študijné programy 

 

V akademickom roku 2018/19 fakulta realizovala štyri akreditované doktorandské 

študijné programy: 

1. Teória a dejiny štátu a práva  

2. Obchodné a finančné právo 

3. Občianske právo 

4. Medzinárodné právo. 

Ich podrobnejší prehľad s údajmi o garantoch, spolugarantoch a dĺžke štúdia je uvedený v  

Prílohe č.1.  

Pre úplnosť je potrebné dodať, že fakulta v priebehu akademického roka 2018/2019 

podala žiadosť o akreditáciu aj doktorandského štúdia v študijnom programe Trestné právo, 

pričom v priebehu akademického roka 2019/2020 bolo fakulte udelené oprávnenie 

uskutočňovať tento študijný program. Fakulta plánuje prijímať študentov na tento študijný 

program od akademického roku 2020/2021.  

 

1.1 Počty doktorandov, financovanie štúdia a organizácia štúdia 
 

V hodnotenom období fakulta oproti predchádzajúcemu akademickému roku 

zaznamenala celkový mierny pokles študentov v dennej forme štúdia (o 1)  a mierny nárast 

študentov v externej forme (o 4). Tendencia mierneho poklesu celkového počtu študentov 

doktorandského štúdia sa tak v hodnotenom období stabilizovala.  

Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019 sa realizovalo v júni 2018. V rámci 

tohto prijímacieho konania bolo vypísaných celkovo 65 tém, na ktoré sa prihlásilo spolu 21 

uchádzačov, z toho 12 na dennú formu štúdia a 9 uchádzačov na externú formu štúdia. Z nich 

bolo spolu prijatých 15 študentov: 8 prijatých (zapísaných 8) na dennú formu štúdia a 7 

(zapísaných 7) na externú formu štúdia. Študenti nastúpili na štúdium po zápisoch konaných 

začiatkom septembra 2018. Rozdelenie prijatých doktorandov medzi študijné programy 

denného štúdia podľa záujmu uchádzačov o študijné programy bolo nasledujúce:   

- teória a dejiny štátu a práva – 4, 

- obchodné a finančné právo – 2,  

- občianske právo – 2. 

Rozdelenie prijatých doktorandov medzi študijné programy externého štúdia podľa 

záujmu uchádzačov o študijné programy bolo nasledujúce:   

- teória a dejiny štátu a práva – 3, 

- obchodné a finančné právo – 2,  
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- občianske právo – 2. 

Počty prijatých študentov denného štúdia boli závislé od možnosti finančného 

zabezpečenia doktorandského štúdia na fakulte v danom kalendárnom roku po kalkulácii 

zdrojov určených na zabezpečenie úloh fakulty v oblasti vedy a výskumu. Doktorandské 

štúdium je financované z neúčelovej dotácie, prvok 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj 

infraštruktúry pre výskum a vývoj). Prostriedky z tohto prvku nie sú výhradne alokované na 

štipendiá pre doktorandov denného štúdia, ale sú určené na podporu vedy a výskumu vrátane 

zabezpečenia doktorandského štúdia.   

Prijímacie konanie na ďalší akademický rok - AR 2019/2020 sa realizovalo v dvoch 

kolách (v júni 2019 a v septembri 2019) na študijné programy (teória a dejiny štátu a práva, 

obchodné a finančné právo, občianske právo a medzinárodné právo). V rámci tohto 

prijímacieho konania sme na štúdium prijali spolu 15 študentov, z toho 8 prijatých (zapísaných 

8) do dennej formy štúdia a 7 prijatých (zapísaných 6) do externej formy štúdia. (Štúdium v AR 

2019/20 bude predmetom ďalšieho hodnotenia štúdia v r. 2021).  

Prehľad prijatých študentov doktorandského štúdia za posledné akademické roky je uvedený 

v grafe č. 1. Podrobné údaje, týkajúce sa prijímacích pohovorov sú obsahom  Prílohy č. 2. 

 

Graf č. 1 

 

 

K 31. 10. 2018 študovalo na fakulte v doktorandskom štúdiu vo všetkých akreditovaných 
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študentov externej formy štúdia, spolu 62 študentov. Grafické znázornenie počtu študentov 

doktorandského štúdia k 31.10. ukazuje graf. č. 2.  a graf č. 3.  

 

Graf č. 2 

 
 

Graf č. 3 
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a dejiny štátu a práva (7) a v externej forme štúdia v študijných programoch Obchodné 

a finančné právo (14) a Občianske právo (14). 

Doktorandské štúdium v jednotlivých študijných programoch prebiehalo podľa 

študijného plánu schváleného Vedeckou radou fakulty po predchádzajúcom prerokovaní 

v Akademickom senáte fakulty tak, ako to predpisoval zákon o vysokých školách v platnom 

znení. Študijný program je založený na kreditovom systéme štúdia s dominanciou povinných 

predmetov odvíjajúcich sa od nosného predmetu zvoleného študijného odboru. Realizácia 

doktorandského študijného programu pozostáva z plnenia povinností v pedagogickej 

a vedeckej oblasti štúdia. Pedagogická časť štúdia sa počas semestrov realizovala 

prostredníctvom blokovej výučby na základe rozvrhu predmetov v jednotlivých študijných 

programoch doktorandského štúdia. Doktorandi  počas svojho štúdia tvoria integrálnu súčasť 

katedier a ich výskumných zámerov a činností a podieľali sa aj na zabezpečovaní 

pedagogického procesu vo vzťahu k študentom prvého a druhého stupňa, najmä na vedení 

bakalárskych prác a vedení seminárov. 

Účasťou na pedagogickom procese fakulty si študenti osvojujú a postupne nadobúdajú 

pedagogické zručnosti, k upevneniu ktorých v ostatných rokoch prispieva i absolvovanie 

krátkodobého intenzívneho vzdelávania denných doktorandov všetkých študijných odborov 

organizovaného Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za lektorského prispenia 

zástupcov jednotlivých fakúlt. Doktorandi sa i v septembri 2018 vzdelávali v štandardných 

i inovatívnych metódach vyučovania na vysokej škole, v zásadách posudzovania a hodnotenia 

vedomostí študentov a súčasne nadobudli interdisciplinárne poznatky z viacerých odborov vo 

vzťahu k svojmu postaveniu doktoranda. Uvedená vzdelávacia aktivita si postupne rok od roka 

upevňuje svoje miesto a opodstatnenie ako súčasť prípravy doktorandov na budúcu 

pedagogickú alebo vedeckú kariéru a vypĺňa prázdne miesto po zániku kurzov 

„pedagogického minima“ v minulosti. Možno ju do budúcna odporúčať ako vzdelávaciu aktivitu 

povinnú pre všetkých denných študentov doktorandského štúdia. K rozvoju vzdelávania 

doktorandov v interdisciplinárnom vnímaní napomáha aj každoročne organizované podujatie 

zo strany univerzity – Jarná interdisciplinárna škola doktorandov, ktorá sa konala v júni 2019 

(bližšie v ďalšej časti tejto správy).   

Na realizácií doktorandského štúdia sa aktívne podieľajú školitelia doktorandov, 

schválení Vedeckou radou, ktorých fakulta v AR 2018/2019 vykazovala v počte 27, z toho 24 

interných akademických zamestnancov a 3 externých školiteľov. V rámci vedeckej časti 

doktorandského štúdia doktorandi pod vedením školiteľov pracovali na dizertačných prácach 

riešením ich čiastkových úloh alebo ich dokončovaním a kompletizovaním.  

V hodnotenom období akademického roka 2018/2019 27 školiteľov viedlo 21 denných 

a 41 externých doktorandov, pričom celkový počet profesorov a docentov (na funkčných 
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miestach) v akreditovaných programoch štúdia bol 23 a celkový počet profesorov a docentov 

na katedrách/ústavoch bol 29. Výsledné čísla počtu školiteľov sú rozdielne, pretože ako 

školitelia pôsobia aj externí odborníci z prostredia mimo fakulty, ktorí na našej fakulte nie sú 

zaradení na funkčné miesta profesorov a docentov /číslo 27/ ako aj z dôvodu, že niektorí 

docenti fakulty v súčasnosti nie sú školiteľmi (okrem iného po ukončení platnosti priznaného 

práva udeľovať akademický titul „PhD.“ v študijnom programe trestné právo). 

V súvislosti s tým možno na jednotlivých pracoviskách porovnať počet doktorandov 

(denných aj externých) s počtom  všetkých školiteľov daného pracoviska/študijného odboru -  

Príloha č. 4 a graf č. 4. a graf č. 5., ako aj počet  doktorandov s počtom profesorov a docentov 

na danom pracovisku/študijnom odbore - Príloha č. 5 a graf. č. 6. a graf č. 7. 

Fakulta ako súčasť univerzity výskumného charakteru má pretrvávajúcu ambíciu 

zabezpečiť také materiálne i finančné podmienky, aby na katedrách/ústavoch s akreditovaným 

doktorandským štúdiom každý profesor a docent mohol viesť aspoň jedného doktoranda. 

Snaha fakulty je čiastočne limitovaná finančnými možnosťami pokrytia doktorandského štúdia 

štipendiom v dennej forme štúdia, aj keď  celkové štatistické údaje o počte doktorandov na 

počet profesorov a docentov ukazujú, že na každého profesora a docenta pripadajú v prepočte 

dvaja doktorandi (bez rozdielu formy štúdia). Obmedzujúcim faktorom vyššieho počtu 

prijímaných doktorandov je však problém kvalitatívnej úrovne uchádzačov o štúdium. 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach v ostatnom období sleduje cieľ prekročiť 5 percentný 

podiel počtu denných doktorandov na celkovom počte študentov bakalárskeho 

a magisterského štúdia. Pri počte 21 denných doktorandov v AR 2018/19 a celkovom počte 

891 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (v oboch formách štúdia) v AR 2018/19 

fakulta evidovala 2,35 % podiel počtu doktorandov na celkovom počte študentov. Je však 

potrebné dodať, že počet doktorandov je determinovaný celkovým počtom akreditovaných 

študijných programov (v podmienkach fakulty je to 5) a počtom docentov a profesorov 

pôsobiacich v rámci týchto programov. Vzhľadom na tento fakt nie je objektívne možné 

dosiahnuť požadovaný podiel doktorandov na celkovom počte študentov v bakalárskom 

a magisterskom štúdiu.  
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Graf č. 6 

 
 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 
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Počty doktorandov na jednotlivých katedrách neboli vyvážené aj vzhľadom na vyšší 

počet prijatých externých študentov s rôznou preferenciou jednotlivých akreditovaných 

študijných programov doktorandského štúdia. Hornú hranicu počtu doktorandov na jedného 

školiteľa ustanovil Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ, a to v počte najviac 5 

doktorandov v dennej forme štúdia (čl. 5 ods. 4). Fakulta dbá na to, aby sa táto hranica 

dodržiavala.   

Úspešné spracovanie tém záverečných prác bolo podmienené permanentnou 

publikačnou činnosťou, v rámci ktorej doktorandi precizovali kľúčové problémy svojho 

vedeckého skúmania tak v domácich, ako i zahraničných vedeckých periodikách, 

monografiách i zborníkoch, ako aj diskusiou a vzájomnou výmenou poznatkov a skúseností 

na vedeckých podujatiach. Súčasťou vedeckej časti štúdia boli aj ďalšie aktivity (napr. účasť 

na prednáškach zahraničných lektorov, spoluorganizácia vedeckých konferencií, odborné 

stáže na právnických pracoviskách). 

Doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 úspešne ukončilo 14 

doktorandov, z toho 6 doktorandov dennej formy a 8 doktorandov externej formy štúdia. 

Zoznam obhájených prác je uvedený v Prílohe č. 6. Na základe úspešnej obhajoby bol na 

slávnostnej promócii dňa 25. 10. 2019 udelený ukončeným doktorandom akademický titul 

PhD. 

Ďalšie kritérium, ktoré sme použili k hodnoteniu úspešnosti doktorandského štúdia na 

danej vysokej škole a ktoré vo svojich výročných správach o doktorandskom štúdiu vykazuje 

aj UPJŠ za všetky jej fakulty, bol pomer priemerného počtu absolventov doktorandského 

štúdia za posledné tri akademické roky k priemernému počtu všetkých študentov prvého 

ročníka doktorandského štúdia za roky 2014/2015 – 2016/2017 - Príloha č. 7. Kritérium 

odzrkadľuje úsilie fakulty zabezpečiť si mladú generáciu výskumníkov, ktorí doktorandské 

štúdium aj úspešne ukončia. Hodnota tohto indikátora je na všetkých katedrách a ústavoch 

v dennom štúdiu 0,7 čo znamená, že väčšina doktorandov, ktorí na fakultu nastúpia, štúdium 

aj reálne ukončia. V externom štúdiu je táto hodnota - 0,5, teda ešte nižšia, čo bolo spôsobené 

aj tým, že niekoľko externých doktorandov v ďalšom roku po nastúpení na štúdium toto 

štúdium zanechalo. Do úvahy sme brali katedry/ústavy, ktoré aj keď ako organizačné jednotky 

fakulty neboli všetky školiacim pracoviskom, ale na nich pôsobili školitelia doktorandského 

štúdia. Prvá tabuľka v prílohe č. 7  poskytuje údaje pomeru medzi priemerným počtom 

absolventov doktorandského štúdia a priemerným počtom všetkých študentov prvého ročníka 

3. stupňa štúdia za jednotlivé katedry/ústavy fakulty. Druhá tabuľka v prílohe č. 7 vypovedá 

o pomere priemerného počtu absolventov ku priemernému počtu všetkých študentov prvého 

ročníka 3. stupňa štúdia za jednotlivé akreditované študijné programy. Výsledné údaje oboch 

porovnaní tak za denné doktorandské štúdium (0,7), ako aj externé štúdium (0,5) sú totožné. 
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2.  Riešenie grantových projektov 

 

V akademickom roku 2018/2019 sa na fakulte riešilo celkovo 19 grantových projektov, 

z toho: 

- 9 projektov VEGA  

- 6 projektov APVV  

- 4 projekty VVGS (1 končiaci v 10/2018). 

Do riešenia týchto projektov sa zapojilo celkovo 17 doktorandov dennej formy štúdia 

a 6 doktorandov externej formy štúdia. Porovnanie počtu zapojených doktorandov do 

riešenia projektov uvádza graf č. 8. Údaje za hodnotené obdobie prezentujú nárast zapojenia 

doktorandov dennej formy štúdia do riešenia projektov v porovnaní  s obdobím 

predchádzajúceho akademického roka. Pozitívnym javom je viac riešiteľov projektov z radov 

externých doktorandov oproti predošlému obdobiu. 

Podrobný prehľad zapojenosti študentov doktorandského štúdia do riešenia projektov je 

obsahom Prílohy č. 8. 

 

Graf č. 8             

 

 

V hodnotenom období sa fakulta zapojila do celouniverzitných  vzdelávacích projektov. 

Prvým z riešených projektov bol projekt v rámci Operačného programu Technická pomoc 
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Kompetentnosti administratívnych kapacít EŠIF, a to na základe Zmluvy o partnerstve č. 

165/2017, Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11. Členmi 

riešiteľského kolektívu boli viacerí školitelia doktorandov (prof. Babčák, doc. Bujňáková, doc. 

Cakoci, doc. Krunková, doc. Štrkolec a ďalší). Riešenie tohto projektu sa skončilo v decembri 

2018. Druhým riešeným projektom od mája 2018 je projekt v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje, pod názvom „Rozvoj kľúčových kompetencii zamestnancov verejnej 

správy (RKKZ)“, kód projektu ITMS2014+: 312011D432. Na tomto projekte participuje okrem 

viacerých školiteľov doktorandov (doc. Barinková, doc. Dolobáč, doc. Hučková, doc. 

Jánošíková, doc. Krunková,) aj  traja externí doktorandi (JUDr. Lamačková, Mgr. Koromház a 

JUDr. Sokol). Tretím riešeným projektom je projekt „Internacionalizácia, interdisciplinarita 

a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“, kód projektu RP-077-1346 (3I), 

riešiteľmi ktorého boli aj školitelia doktorandov (doc. Dolobáč, doc. Hučková, doc. Štrkolec 

a doc. Tóthová). A napokon, doktorandi sa podieľali aj na  riešení projektu  VVGS UPJŠ č. 

2019-1310 v rámci schémy IPEL - Inštitucionálna podpora e-learningu , s názvom: „Zbierka 

rozhodnutí z medzinárodného práva“, riešiteľkou ktorého je o.i. študentka denného 

doktorandského štúdia Mgr. Bakošová. 

K posilneniu a skvalitňovaniu vedeckej práce doktorandov v hodnotenom období  prispel 

aj vnútorný univerzitný vedecký grantový systém (VVGS). V rámci štyroch v ňom riešených 

projektov mohli doktorandi, ale i mladí vedeckí zamestnanci nadobúdať vlastné skúsenosti 

s manažovaním a riešením vedeckých projektov, ktoré boli obsahovo viac alebo menej 

prepojené s témami ich dizertačných prác. Fakulta pozitívne hodnotí nastavené pravidlá 

z úrovne univerzity s dôrazom na interdisciplinaritu tém a riešiteľského kolektívu projektov 

VVGS, čo núti žiadateľov hľadať témy, spôsoby kooperácie a organizácie práce v rámci 

medziodborového vedeckého bádania.   

  



16 

 

3. Publikačná činnosť  
 

Výsledkom úsilia vedenia fakulty a aktívneho pôsobenia školiteľov doktorandského 

štúdia zameraného na zintenzívnenie publikačnej činnosti študentov s uverejňovaním jej 

výsledkov v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch na úkor zborníkov je mierny 

nárast evidovaných výstupov v časopisoch v porovnaní s predchádzajúcim hodnotených 

obdobím. Cieľom do budúcna je tento stúpajúci trend udržať, ale aj posilniť orientáciu na 

zahraničné vedecké časopisy, a predovšetkým na časopisy registrované v renomovaných 

databázach.  

Z výberu publikovaných vedeckých prác v roku  20181 doktorandi dennej formy štúdia 

autorsky publikovali: 

- 1 vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve 

- 1 výstup typu Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

- 8 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch  

- 1 vedecká práca v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

- 12 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

- 6 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách  

- 18 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách 

- 1 odborná knižná publikácia vydaná v domácom vydavateľstve 

- 1 publikovaná recenzia vo vedeckom časopise  

- 3 zostavovateľské práce knižného charakteru. 

 

Z výberu publikovaných vedeckých prác v roku 2019  doktorandi dennej formy štúdia 

autorsky publikovali:     

- 1 štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydaná 

v domácom vydavateľstve 

- 1 výstup typu Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

- 1 vedecká práca v ostatných zahraničných časopisoch  

- 3 vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

- 1 vedecká práca v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

- 5 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách  

- 26 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách 

                                                 
1  Prehľad publikačnej činnosti v r. 2018 a 2019 sa uvádza za kalendárne roky tak, ako ho poskytuje univerzitná 

knižnica, pretože vyhľadávať publikačné výstupy patriace do akademického roka nie je realizovateľné.  
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- 1 odborná práca v domácom zborníku 

- 2 publikované recenzie v časopisoch a zborníkoch  

- 2 zostavovateľské práce knižného charakteru. 
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4. Vedecké konferencie   
 

Na fakulte sa už upevnila tradícia doktorandských vedeckých konferencií, ktoré sa 

konajú každý rok ako platforma pre výmenu poznatkov v odboroch doktorandského štúdia 

našich študentov a študentov iných domácich i zahraničných akademických pracovísk.  

V dňoch 11. - 12. apríla 2019 sa konala doktorandská konferencia s medzinárodnou účasťou 

pod garanciou Katedry ústavného práva a správneho práva s názvom Vplyv moderných 

technológií na právo. Cieľom tejto vedeckej konferencie bolo vytvoriť priestor pre vedeckú 

platformu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov k diskusii a výmene názorov na 

problematiku moderných technológií a ich dopadu v súčasnosti na pomerne konzervatívnu 

oblasť spoločenského života, oblasť práva. Kybernetický priestor ponúka nové možnosti, ale 

zároveň je aj zdrojom nových hrozieb a to tak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť. 

Technologický rozvoj a hrozby z neho vyplývajúce sú však častokrát rýchlejšie ako reakcia na 

ne zo strany práva. Zámerom konferencie bolo v rovine teoretickej identifikovať oblasti práva, 

ktoré sú ovplyvnené modernými technológiami, a za súčasného rešpektovania ľudských práv 

a slobôd v rovine aplikačnej poukázať na prípadné riziká, resp. problémy spojené s ich 

využívaním. 

Ďalšou akciou organizovanou našou univerzitou s výrazným podielom jednotlivých fakúlt 

bolo multidisciplinárne vedecké podujatie Jarná škola doktorandov. Jej 6. ročník sa konal v júni 

2019 v Liptovskom Jáne a niesol sa v duchu výmeny poznatkov a čiastkových výsledkov 

vedeckej práce a výskumu študentov doktorandského štúdia. Za fakultu bolo prítomných 7 

interných doktorandov, a to: JUDr. Buhala, Mgr. Hrabčák, Mgr. Králik, Mgr. Kuráková, Mgr. 

Kušníriková, Mgr. Lukáčik, JUDr. Pandy. 

V priebehu viacerých dní doktorandi všetkých fakúlt univerzity prezentovali svoje 

výsledky výskumnej činnosti,  vymieňali si skúsenosti, diskutovali o prierezových témach bez 

rozdielu odboru doktorandského štúdia tak v oblasti prírodných a lekárskych vied, ako aj vied 

spoločenských a humanitných. V rámci odborného programu prezentovali zúčastnení 

doktorandi doterajšie výsledky svojej vedeckej práce. Zároveň odzneli dve prednášky 

zahraničných expertov a 9 plenárnych prednášok od významných vedeckých odborníkov 

z našej univerzity. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa workshopov na témy „Citizen science, 

political science discourse and teamwork“, „Pursuing happiness“ a „Akademický životopis“. 

Súčasťou odborného programu podujatia bola takisto panelová diskusia s vedením UPJŠ - 

rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. v prítomnosti prorektoriek 

doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. a prorektorov prof. MUDr. 

Pavla Jarčušku, PhD. a prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. Cieľom Jarnej 

internacionalizovanej školy doktorandov UPJŠ bolo prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, 
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vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho 

medzinárodné trendy. Aj tento ročník považovali zúčastnení za rovnako úspešný ako päť 

predchádzajúcich, keďže bol impulzom k nadviazaniu kontaktov vedúcich k vzniku mladých 

interdisciplinárnych kolektívov a bol platformou na výmenu skúseností medzi zúčastnenými 

doktorandami. 

Doktorandi boli aktívni i v rámci svojich vystúpení na domácich a zahraničných 

vedeckých konferenciách a seminároch, kde prezentovali výsledky svojho výskumu a vedené 

diskusie boli obohacujúce pre ich ďalší profesijný a odborný rast. Podrobný prehľad aktívnej 

účasti doktorandov na domácich a zahraničných konferenciách  a seminároch je obsahom 

Prílohy č. 9. 
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5. Zahraničné pobyty  

 
Kvalitný vedecký výskum sa v súčasnosti dá len ťažko realizovať bez spolupráce so               

zahraničnými pracoviskami, na ktorej sa študenti doktorandského štúdia ako členovia 

výskumných tímov často podieľajú. V hodnotenom období fakulta rozvíjala živé kontakty so 

vzdelávacími inštitúciami v zahraničí na základe dohôd o vzájomnej spolupráci. Doktorandi 

boli zapojení do rôznych medzinárodných vzdelávacích (mobilitných) a vedeckovýskumných 

programov, napr. Erasmus+ a stážových pobytov.  

Na základe Dohody o medzinárodnej spolupráci pri realizácii doktorského štúdia 

a vedení dizertačnej práce medzi Masarykovou univerzitou v Brne, Právnickou fakultou 

a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Právnickou fakultou prebiehalo v hodnotenom období 

štúdium „double degree“ Mgr. Hrabčáka doktoranda študijného programu  Obchodné 

a finančné právo  (školiteľ: doc. Štrkolec). Na partnerskej univerzite v Brne tento študent 

študuje súčasne doktorandské štúdium v študijnom programe Teoretické právne vedy 

v študijnom odbore Finančné právo a finančné vedy.  

Spolupráca s partnerskými pracoviskami v Českej republike i v Poľsku sa rozvíjala i na 

mimozmluvnom základe vo viacerých formách, najmä v podobe organizovaných spoločných 

stretnutí jednotlivých katedier spojených s vedeckým podujatím (konferenciou, seminárom, 

sympóziom alebo kolokviom). Okrem uvedeného sa doktorandi tunajšej fakulty zúčastnili aj 

medzinárodných vedeckých konferencií v Slovinsku a Českej republike.  

Fakulta má naďalej záujem podporovať doktorandov v ich účasti na zahraničných 

výskumných pobytoch, najmä dlhodobých v trvaní aspoň 2 mesiace, ako aj v ich participácii 

na vedeckých konferenciách v zahraničí.   

Prehľad zahraničných študijných a výskumných pobytov študentov doktorandského 

štúdia v ak. roku 2018/2019 je uvedený v Prílohe č. 10. 
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Záver 
 

1. Výsledky doktorandského štúdia v akademickom roku 2018/2019 poukazujú na 

nasledujúce skutočnosti: 

 doktorandské štúdium je na fakulte etablovanou a neoddeliteľnou súčasťou 

vysokoškolského štúdia výskumnej univerzity; 

 na financovanie doktorandského štúdia, na počty doktorandov, ale i školiteľov majú 

priamy vplyv kvalita a výsledky vedeckej práce všetkých akademických zamestnancov 

fakulty v predchádzajúcom období v súlade s nastavenou metodikou financovania 

vysokých škôl; 

 v hodnotenom období sa stabilizoval počet študentov v nadštandardnom štúdiu 

študujúcich v dennej a externej forme; 

 fakulta opakovane konštatuje, že v systéme vyplácania štipendií denným doktorandom 

absentuje preventívny prvok možnosti vrátenia štipendia pri zanechaní štúdia, ktorý by 

študentov stimuloval začaté doktorandské štúdium i dokončiť.  

 

2. Úlohy a odporúčania do ďalšieho obdobia: 

 v súvislosti s prijatím nového Študijného poriadku doktorandského štúdia na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, fakulta dbá na jeho dôsledné dodržiavanie a riadne 

plnenie si úloh zo strany nielen doktorandov, ale aj školiteľov a jednotlivých pracovísk; 

 fakulta vyžaduje od školiteľov systematicky pôsobiť na doktorandov pri uchádzaní sa 

o vedecké projekty v podmienkach univerzity v rámci projektovej schémy VVGS;  

 rovnako fakulta vyžaduje od školiteľov zapájať doktorandov do riešenia iných projektov 

financovaných z externých zdrojov (najmä VEGA, APVV);  

 je zároveň potrebné zapájať doktorandov najmä v dennej forme aj do vytvárania 

inovatívnych foriem vzdelávania študentov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu (najmä e-learning), a to aj prostredníctvom vnútorných grantových schém 

(napr. VVGS-IPEL), čo už ku koncu hodnoteného obdobia sa začalo prejavovať;    

 je potrebné zabezpečiť, aby doktorandi mali možnosť nadobúdať pedagogické 

zručnosti minimálne v rozsahu požadovanom v právnych predpisoch a interných 

predpisoch; 

 je žiaduce, aby vedecké príspevky publikované doktorandmi boli viac späté s témou 

dizertačnej práce a aby sa obmedzili výstupy, ktoré s ňou nesúvisia;  

 trvalou požiadavkou je orientovať publikačnú činnosť doktorandov na renomované 

domáce i zahraničné časopisy, ktoré sú registrované v renomovaných databázach, 
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pričom fakulta má v tomto smere záujem motivačne pôsobiť na doktorandov cez 

štipendijné schémy z vlastných zdrojov;  

 fakulta bude naďalej participovať na univerzitnom interdisciplinárnom podujatí Jarnej 

školy doktorandov ako výbornej  platformy pre výmenu vedeckých poznatkov 

a skúseností doktorandov naprieč všetkými vednými odbormi a študijnými programami 

doktorandského štúdia na univerzite; 

 fakulta bude naďalej podporovať organizáciu doktorandských vedeckých konferencií 

zo strany jednotlivých pracovísk fakulty ako možnosti pre prezentáciu výsledkov 

výskumu a výmeny znalostí na národnej i medzinárodnej úrovni; 

 fakulta vyžaduje od školiteľov zvyšovanie náročnosti a dôslednosti vedenia 

doktorandov a dôslednú individuálnu prácu s nimi, čo je základným predpokladom 

zlepšenia kvality a  ukazovateľov  doktorandského štúdia; 

 fakulta vytvorí podmienky a bude podporovať účasť doktorandov na dlhodobejších 

zahraničných mobilitných programoch, ako aj na zahraničných vedeckých podujatiach;  

 fakulta bude dbať na zvýšenie zapojenosti doktorandov do fakultných a univerzitných 

aktivít za účelom zvyšovania úrovne vnímania spolupatričnosti doktorandov k fakulte 

a univerzite; 

 fakulta sa bude usilovať o zvýšenie podielu doktorandov v dennej forme štúdia na 

celkovom počte študentov v závislosti od možností finančného krytia; 
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Príloha č. 1: Študijné programy doktorandského štúdia na PrávF UPJŠ a ich garanti v AR 2018/2019  

(klik pre návrat do textu) 

 

 

* DF – denná forma, EF – externá forma, 5** - štandardná dĺžka študijných programov v externej forme štúdia po komplexnej akreditácii  v roku 2008

Oblasť výskumu  Názov študijného programu Identifikátor 

ŠP (DF, EF)* 

 

Štandardná dĺžka štúdia 

v AR 2018/2019 (DF, EF) 

 

Garant, spolugaranti  

 

 

 

 

7 Právo 

a Medzinárodné 

vzťahy 

Teória a dejiny štátu a práva 
12280 

106563 
3,4 (5**) 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 

Obchodné a finančné právo 12238 
106575 

3,4 (5**) 
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

Občianske právo 
12285 

106557 
3,4 (5**) 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc. (do 20.08. 2019) 

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. (do 20.08. 2019) 

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (od 21.08. 2019; v externej 

forme so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky) 
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (od 21.08. 2019; v externej 

forme so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky) 

 

Medzinárodné právo 136265 3,4 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. 
doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. (do konca marca 2019) 

doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.  
(od apríla 2019) 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 
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Príloha č. 2: Údaje o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na PrávF 
v posledných šiestich ak. rokoch  

(klik pre návrat do textu) 
 
 

Akademický rok Ponuka tém DP za 

fakultu DF/EF* 

Počet uchádzačov 

v DF/EF 

Počet prijatých 

uchádzačov DF/EF 

2013/2014 18/16 13/7 6/6 

2014/2015 36/35 17/10 6/7 

2015/2016 31/28 26/7 8/1 

2016/2017 20/30 33/16 8/11 

2017/2018** 27/38 16/15 8/14 

2018/2019** 23/28 12/9 8/7 

 

* DF – denná forma, EF – externá forma 

** – prijatí v AR 2017/2018 na štúdium v ak. roku 2018/2019 (od 1.9. 2018)



25 

 

 Príloha č. 3: Počty študentov k 31.10. 2017 a 31.10. 2018  

(klik pre návrat do textu) 

 

 

 

Názov 
študijného 
programu 

DF* 

Ročník 

 

1. 2. 3. 4. 5. z toho NDŠ** SPOLU 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

AR 
17/18 

AR 
18/19 

Teória a dejiny 
štátu a práva 

2 3 2 2 4 2 - - - - - - 8 7 

Obchodné 
a finančné právo 

2 2 - 2 4 2 - - - - 1 2 6 6 

Občianske právo 1 2 2 - 1 2 - - - - 1 1 4 4 

Medzinárodné 
právo 

2 - 2 2 - 2 - - - - - - 4 4 

Spolu DF 7 7 6 6 9 8 - - - - 2 3 22 21 

EF*  

Teória a dejiny 
štátu a práva 

2 3 4 1 - 4 1 2 1 2 1 2 8 12 

Obchodné 
a finančné právo 

6 2 3 5 - 1 1 1 6 5 5 3 16 14 

Občianske právo 6 2 1 5 1 2 3 1 - 4 - 1 11 14 

Medzinárodné 
právo 

- - 2 - - 1 - - - - - - 2 1 

Spolu EF 14 7 10 11 1 8 5 4 7 10 6 6 37 41 

 

 

* DF – denná forma, EF – externá forma 

** NDŠ – nadštandardná dĺžka štúdia
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Príloha č. 4: Počet doktorandov v dennej forme štúdia na počet školiteľov v ak. roku 
2018/2019  

(klik pre návrat do textu) 

 

 

Podľa katedier a ústavov 

 

 

 

Podľa akreditovaných študijných programov 

 

 

  

Katedra/ústav Počet 

denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet 

externých 

doktorandov 

(EF) 

Počet 

školiteľov 

Pomer 

DF/počet 

školiteľov 

Pomer 

EF/počet 

školiteľov 

KDŠP 1 3 3 0,3 1,0 

ÚTPGR 3 5 5 0,6 1,0 

KOPaHP 4 11 3 1,3 3,7 

KFPDPaE 2 3 4 0,5 0,8 

KOP 3 14 5 0,6 2,8 

KTP - - - - - 

KÚPaSP 1 3 3 0,3 1,0 

ÚMPaEP 6 2 3 2,0 0,7 

KPPaPSZ 1 - 1 1,0 - 

Spolu 21 41 27 0,8 1,5 

Akreditovaný 

študijný 

program 

Počet 

denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet 

externých 

doktorandov 

(EF) 

Počet 

školiteľov 

Pomer 

DF/počet 

školiteľov 

Pomer 

EF/počet 

školiteľov 

TDŠaP 7 12 10 0,7 1,2 

MP 4 1 3 1,3 0,3 

OFP 6 14 7 0,9 2,0 

OP 4 14 7 0,6 2,0 

Spolu 21 41 27 0,8 1,5 
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Príloha č. 5: Počet doktorandov v dennej forme štúdia na počet profesorov a docentov v ak. 
roku 2018/2019 

(klik pre návrat do textu) 

 

 

Podľa katedier a ústavov 

 

 

 

Podľa 

akreditovanýc

h študijných 

programovAkr

editovaný 

študijný 

program 

Počet 

denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet 

externých 

doktorandov 

(EF) 

Počet 

prof.+doc. 

/funkčné 

miesta/ 

Pomer 

DF/prof.+ doc. 

Pomer 

EF/prof.+ 

doc. 

 

TDŠaP 7 12 9 0,8 1,3 

MP 4 1 2 2,0 0,5 

OFP 6 14 6 1,0 2,3 

OP 4 14 6 0,7 2,3 

Spolu 21 41 23 0,9 1,8 

 

 
 

Katedra/ústav Počet 

denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet  

externých 

doktorandov 

(EF)  

Počet 

prof.+doc. 

/funkčné 

miesta/ 

Pomer 

DF/prof.+ 

doc. 

Pomer 

EF/prof.+ doc. 

KDŠP 1 3 3 0,3 1,0 

ÚTPGR 3 5 3 1,0 1,7 

KOPaHP 4 11 2 2,0 5,5 

KFPDPaE 2 3 4 0,5 0,8 

KOP 3 14 5 0,6 2,8 

KÚPaSP 1 3 6 0,2 0,5 

KTP - - 2 0 0 

ÚMPaEP 6 2 3 2,0 0,7 

KPPaPSZ 1 - 1 1,0 0 

Spolu 21 41 29 0,7 1,4 
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Príloha č. 6: Obhájené dizertačné práce v ak. roku 2018/2019  

(klik pre návrat do textu) 
 

Denná forma štúdia: 

 

Externá forma štúdia: 

P. 
č. 

Meno a priezvisko 
Študijný 
program 

Školiteľ Téma DP 
Dátum 
obhajoby 

1. JUDr. Erik Vadas OP doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. Ochrana slabšej strany v civilnom procese 11.06. 2019 

2. JUDr. Bc. Dominika Becková TDŠaP doc. JUDr. Martina Jánošíková, 
Ph.D. 

Základné právo na účinnú súdnu ochranu v práve EÚ: 
Ústavné princípy a praktické uplatňovanie 

22.08. 2019 

3. JUDr. Michaela Sangretová TDŠaP doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. Medzinárodné štandardy priamej demokracie  a ich 
uplatňovanie v Slovenskej republike 

27.08. 2019 

4. JUDr. Jozef Kubala OP prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. Právo na účinný prostriedok nápravy v Charte základných 
práv EÚ 

27.08. 2019 

5. Mgr. Tímea Lazorčáková MP prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. Neštátne subjekty s akcentom na mimovládne organizácie 
v súčasnom medzinárodnom práve 

28.08. 2019 

6. Mgr. Lukáš Mareček MP prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. Špeciálny tribunál pre Libanon a jeho význam pre rozvoj 
medzinárodného trestného práva 

28.08. 2019 

P. 
č. 

Meno a priezvisko 
Študijný 
program 

Školiteľ Téma DP 
Dátum 
obhajoby 

1. JUDr. Martin Husár, D.E.S. OFP doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. Obchodné vzťahy medzi obchodníkmi z rôznych krajín 
EÚ. Distribúcia tovarov medzi obchodníkmi z členských 
štátov EÚ - distribučné zmluvy 

17.12. 2018 

2. JUDr. Juraj Gyárfáš, LL.M. OFP doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., 
LL.M. 

Zodpovednosť za vady obchodných podielov a akcií 03.05. 2019 

3. JUDr. Viktor Varga OP doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. Právne aspekty elektronizácie pracoviska 28.06. 2019 

4. JUDr. Marek Beneš OP prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Súkromnoprávne aspekty rozhlasového vysielania 11.06. 2019 

5.  JUDr. Veronika Demková, rod. 
Miková 

TDŠP doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, 
CSc. 

Charta základných práv EÚ v hierarchii prameňov práva 
v Slovenskej republike 

21.08. 2019 

6. JUDr. Vladimír Volčko TDŠP prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. Výklad ústavy a ústavných zákonov v rozhodovacej 
činnosti ústavného súdu SR 

22.08. 2019 

7. JUDr. Marek Dorič OFP prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. Právne aspekty vývoja obchodných spoločností 
s poukazom de lege ferenda 

22.08. 2019 

8. JUDr. Viliam Janáč OFP doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., 
LL.M. 

Akcionárske dohody 27.08. 2019 
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Príloha č. 7:  Pomer priemeru absolventov denného doktorandského štúdia za roky 
2016/2017 – 2018/2019 a priemeru prijatých doktorandov za roky 2014/2015 – 2016/2017  

(klik pre návrat do textu)  

Katedry a ústavy Priemerný počet absolventov 

(A) za roky 16-19 

Priemerný počet prijatých 

doktorandov (P) za roky 14-17 

Pomer 

A/P 

KDŠaP 1,0 1,0 1,0 

ÚTPGR - 0,7 0 

ÚEP 1,0 1,3 0,8 

KOPaHP 1,3 1,0 1,3 

KFPDPaE 0,7 1,3 0,5 

KOP 0,7 1,3 0,5 

KPPaPSZ - 0,3 0 

KÚPaSP 0,7 0,4 1,8 

KTP - - - 

SPOLU: 5,4 7,3 0,7 

 

Akreditované 

programy štúdia 

Priemerný počet absolventov 

(A) za roky 16-19 

Priemerný počet prijatých 

doktorandov (P) za roky 14-17 

Pomer 

A/P 

TDŠaP 2,0 2,3 0,8 

TP - - - 

MP 0,7 0,7 1,1 

OFP 2,0 2,3 0,8 

OP 0,7 2,0 0,4 

SPOLU: 5,4 7,3 0,7 

Pomer priemeru absolventov externého doktorandského štúdia za roky 2014/2015 – 
2018/2019 a priemeru prijatých doktorandov za roky 2010/2011 – 2014/2015  

(klik pre návrat do textu) 

Katedry a ústavy Priemerný počet absolventov 

(A) za roky 14-19 

Priemerný počet prijatých 

doktorandov (P) za roky 10-15 

Pomer 

A/P 

KDŠaP 0,2 0,4 0,5 

ÚTPGR 1,8 1,8 1,0 

ÚEP - 0,2 0 

KOPaHP 1,6 3,8 0,4 

KFPDPaE 0,8 0,8 1,0 

KOP 2,8 3,4 0,8 

KPPaPSZ - 0,4 0 

KÚPaSP 0,2 0,2 1,0 

KTP 0,2 3,2 0,1 

SPOLU: 7,6 14,2 0,5 

 
Akreditované 

programy štúdia 

Priemerný počet absolventov 

(A) za roky 14-19 

Priemerný počet prijatých 

doktorandov (P) za roky 10-15 

Pomer 

A/P 

TDŠaP 2,4 2,6 0,9 

TP - 3,2 0 

MP - - - 

OFP 3,0 4,6 0,7 

OP 2,2 3,8 0,5 

SPOLU: 7,6 14,2 0,5 
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Príloha č. 8: Prehľad zapojenosti študentov do riešenia grantových projektov  
(klik pre návrat do textu) 
 

 

Typ a číslo 
projektu 

Vedúci 
projektu – VP 

 

 

 

Názov projektu 

 

Doba riešenia 

mes./rok 

 

Riešitelia  doktorandi 

 

AR 

16/17 

 

AR 

17/18 

AR 

18/19 

VEGA 1/0940/14 

prof. Vojčík 

Rekodifikácia súkromného práva v intenciách práva 
EÚ 

01/14 – 12/16 Kostrejová (ED), 
Koromház 

- - 

VEGA 1/0375/15 

prof. Babčák 

Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti 
ich predchádzania (inštitútmi daňového, 
obchodného a trestného práva) 

01/15 – 12/18 Bonk, Štieberová, 
Popovič 

Popovič - 

VEGA 1/0917/16 

doc. Csach 

Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve 01/16 – 12/18 Rostáš, Zavadová, 
Trojčáková 

Cukerová (ED), 
Zavadová, Trojčáková 

Cukerová (ED) 

VEGA 1/0709/16 

prof. Klučka 

Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov 
v kontexte súčasného regionalizmu 

01/16 – 12/18 Kubala Kubala Kubala 

VEGA 1/0526/17 

doc. Dolobáč 

Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe 
a pôsobení noriem pracovného práva 

01/17 – 12/19 Miková Miková (ED) Kundrát, Demková 
(ED) 

VEGA 1/0846/17 

doc. Cakoci 

Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti 
priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-
právne dopady 

01/17 – 12/19 Bonk, Stachurová 
Štieberová, Popovič 

Stojáková, Štieberová, 
Popovič 

Stojáková, 
Hrabčák, 

Štieberová (ED) 

 

VEGA 1/0198/17 

doc. Štenpien 

Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – 
historickoprávne základy a problémy aplikačnej 
praxe 

01/17 – 12/19 - - Pandy 

VEGA 1/0203/18 

doc. Jakab 

Transteritoriálne správne akty členských štátov 
Európskej únie 

01/18 – 12/20 - Sangretová Sangretová 

VEGA 1/0566/19 

prof. Husár 

Výkon funkcie členov orgánov kapitálových 
obchodných spoločností 

01/19 – 12/21 - - Buhala, Kochan, 

Cukerová (ED) 

VEGA 1/0386/19 

prof. Bröstl 

Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie 
– úloha právnych princípov vo viacúrovňovom 
právnom systéme 

01/19 – 12/21 - - Králik, Kuráková, 
Lukáčik 
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APVV 0908-12 

prof. Husár 

Modernizácia práva obchodných spoločností ako 
súčasť rekodifikácie súkromného práva 

 

10/13 – 09/17 Kochan - - 

APVV 0814-12 

prof. Mazák 

Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných 
práv EÚ pre členský štát a v členskom štáte 
s osobitným zreteľom na súdnu moc v SR 

10/13 – 12/16 Kubala - - 

APVV 14-0598 

doc. Hučková 

Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne 
a technické aspekty 

07/15 – 06/19 - Rózenfeldová Rózenfeldová, 

Sokol (ED) 

APVV 16-0002 

doc. Dolobáč 

Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 

07/17 – 06/21 Koromház 

Varga 

Koromház (ED) 

Varga 

Kundrát, 
Skolodová, 
Koromház (ED), 
Varga (ED) 

APVV 16-0362 

doc. Romža 

 

Privatizácia trestného práva – hmotnoprávne, 
procesnoprávne, kriminologické a organizačno-
technické aspekty 

07/17 – 06/21 - - - 

APVV 16-0160 

prof. Babčák 

Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam (motivačné faktory, vznik 
a eliminácia) 

07/17 – 06/20 Stachurová, 
Štieberová, Popovič 

Stachurová (ED), 
Štieberová, Popovič 

Štieberová (ED) 

APVV 17-0561 
doc. Dobrovičová 

Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej 
spoločnosti 

08/18 – 07/22 - Rózenfeldová Rózenfeldová, 

Sokol (ED) 

APVV 18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného 
poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie 
európskej integrácie prostredníctvom práva 

07/19 – 06/23 - - Becková, 
Miháliková 

VVGS 2016-272 

JUDr. Dobrovič 

Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti 
– právne, historické a politologické východiská 
a problémy aplikačnej praxe 

07/16 – 12/17 Dobrovič, Hišemová, 
Kmecová, Kostrejová 
(ED) 

- - 

VVGS 2016-284 

JUDr. Popovič 

Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom 
a ich implementácia do vnútroštátneho právneho 
poriadku 

07/16 – 12/17 Popovič, Bonk, 
Martaus (ED), 
Štieberová 

- - 

VVGS 2016-306 

doc. Romža 

Ekonomická kriminalita – juristické, kriminalistické 
a kriminologické aspekty (PCOV) 

11/16 – 10/17 Stachurová  Stachurová (ED) - 

VVGS 2016-311 

JUDr. Dolobáč 

Účinky nariadenia o ochrane osobných údajov na 
pracovisku (PCOV) 

03/17 – 02/18 Varga Varga - 

VVGS 2016-326 

JUDr. Filičko 

Postavenie spotrebiteľa v novom civilnom procese 
(PCOV) 

03/17 – 02/18 Koromház, Vadas Koromház (ED), 
Vadas 

- 
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VVGS 2017-452 

doc. Dobrovičová 

Ľudskoprávne a etické aspekty informačnej 
bezpečnosti 

07/17 – 06/18 Miková Miková (ED) Demková (ED) 

VVGS 2017-658 

JUDr. Mrázová 

Modernizačné tendencie a inovatívne výzvy 
v oblasti financovania obchodných spoločností 
(PCOV) 

11/17 – 10/18 Kochan Kochan Kochan 

VVGS 2018-945 

JUDr. Elbert 

Návrh metodického postupu mimovládnych 
organizácií v prípade katastrofy v podmienkach SR 
(PCOV) 

11/18 – 11/19 - - Bódišová 

VVGS 2018-947 

JUDr. Dolný 

Majetková základňa kapitálových obchodných 
spoločností v kontexte nových právnych úprav 
a trendov (PCOV) 

11/18 – 11/19 - - Buhala 

VVGS 2019-1068 
Mgr. Hrabčák 

Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci 
súčasnú podobu práva 

07/19 – 12/20 - - Hrabčák, 
Stojáková, 
Kušniríková,  
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Príloha č. 9: Aktívna účasť študentov na domácich a zahraničných konferenciách  

(klik pre návrat do textu) 

 

KONFERENCIE A INÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRÁVNICKOU FAKULTOU UPJŠ 

V KOŠICIACH A UPJŠ V KOŠICIACH 

 

I. 

Právny jazyk v aplikačnej praxi, medzinárodná vedecká konferencia, Právnická fakulta 

UPJŠ, Košice, 11.12. – 12.12. 2018 

1. Mgr. Ladislav Hrabčák: Aplikácia práva s poukazom na daňovoprávne osobitosti. 

2. Mgr. Ivan Kundrát: Štatút študenta na účely uzatvorenia dohody o brigádnickej práci 

študentov; Empirický výskum zrozumiteľnosti ustanovení Zákonníka práce – 

východiská, ciele a očakávania. 

 

II. 

Teória a prax verejnej správy, vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Košice, 13.02. 2019 

1. JUDr. Alica Fedorová (ED): Aplikácia princípu najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa 

pri obmedzení a zákazu styku rodiča s dieťaťom. 

2. Mgr. Ján Králik: Komprarácia právomocí Najvyššieho kontrolného úradu SR, 

Nejvyššího kontrolního úřadu Českej republiky a úradu Najwyzsza Izba Kontroli 

v Poľskej republike. 

3. JUDr. Andrea Zjarová (ED): Multikulturalizmus v práve. 

 

III. 

Vplyv moderných technológií na právo, medzinárodná vedecká konferencia 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Právnická fakulta UPJŠ, Košice, 11.04. 

– 12.04. 2019 

1. JUDr. Oliver Buhala: Zásady využitia moderných technológií v informačných vzťahoch 
medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi. 

2. JUDr. Alica Fedorová (ED): Kybernetické násilie páchané na ženách a dievčatách ako 

forma rodovo motivovaného násilia. 

3. JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová (ED): Elektronické zdravotníctvo a jeho riziká. 

4. Mgr. Ladislav Hrabčák: „Virtuálna mena“ a právo. 

5. JUDr. Monika Kajla (ED): Možnosť elektronického hlasovania v miestnom referende. 

6. JUDr. Vladimír Kotus – JUDr. Katarína Kamenická (ED): Elektronické doručovanie. 

7. JUDr. Anna Kovaľová (ED): Elektronická forma komunikácie v justícii. 

8. JUDr. Anna Kseňáková (ED): Čo je priorita, elektronizácia alebo spravodlivý súdny 

proces? 

9. Mgr. Lukáš Mareček: Video-prenos, verejnosť a riadny priebeh medzinárodného 

trestného konania. 

10. JUDr. Kristína Malá Piovarčíová (ED): Využitie moderných technológií pri úprave styku 

rodiča  s maloletým dieťaťom. 

11. Mgr. Jakub Rangl (ED): Ľudské práva a genetické inžinierstvo. 

12. JUDr. Laura Rózenfeldová: Relevancia IP adries z hľadiska práva. 

13. JUDr. Michaela Sangretová: E-referendum v podmienkach Slovenskej republiky – 

možnosť alebo vzdialená budúcnosť. 
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14. JUDr. Martin Serfőző (ED): Elektronická podoba rozsudku vydaného v civilnom 

sporovom konaní 

15. JUDr. Monika Stojáková: Eliminácia daňových a colných únikov vplyvom moderných 

technológií. 

16. JUDr. Dominika Šajtyová, MBA (ED): Trestný čin ohovárania prostredníctvom internetu 

(s osobitným zreteľom na hospodársku súťaž a zneužitie účasti na hospodárskej 

súťaži). 

IV. 

Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0, študentské sympózium 

z pracovného práva, Právnická fakulta UPJŠ, Danišovce, 05.05. – 06.05. 2019 

1. Mgr. Ivan Kundrát: Dynamický biometrický podpis v pracovnoprávnych vzťahoch. 

 

V. 

15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy, medzinárodná vedecká 

konferencia, Právnická fakulta UPJŠ, Košice, 16.05. – 17.05. 2019 

1. JUDr. Ivana Kuráková: Účelové manželstvá v kontexte zneužívania pobytového režimu 

v Európskej únii. 

2. Mgr. Adrián Lukáčik: Dôveruj, ale preveruj? Základné práva v kontexte vzájomnej 

dôvery. 

3. JUDr. Dávid Pandy: Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve Slovenskej 

republiky v kontexte práva EÚ. 

4. JUDr. Dominika Šajtyová (ED): Audiovizuálne mediálne služby vo svetle vývoja 

digitálneho trhu. 

 

VI. 

Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ, 10.- 13.06. 2019, Liptovský Ján 

1. JUDr. Oliver Buhala: Informačná funkcia obchodných registratúr 

2. Mgr. Ladislav Hrabčák : Výzva pre daňové právo v podobe Blockchain technológie 

3. Mgr. Ján Králik: Právna úprava whistleblowingu v podmienkach Slovenskej republiky 

4. Mgr. Ivana Kuráková: Nosenie konfesných symbolov – môže mať štát posledné slovo? 

5. Mgr. Miroslava Kušníriková: Význam diferenciácie listín na verejné a súkromné pre 

účely dokazovania v civilnom procese 

6. Mgr. Adrián Lukáčik: Dozvuky rozhodnutia Súdneho dvora vo veci C-22/12 Haasová 

na Slovensku 

7. JUDr. Dávid Pandy: Exogénne faktory kriminality mládeže na Slovensku 

v medzivojnovom období a v súčasnosti 

 

 

KONFERENCIE A INÉ PODUJATIA MIMO PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH 

 

I. 

IDIMT 2018: Digitalization in Management Society and Economy, 05.09. – 07.09. 2018, 

Kutná Hora 

1. JUDr. Laura Rózenfeldová: New Initiatives and Approaches in the Law of Cookies in 

the EU. 
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II. 

Bratislavské právnické fórum 2019, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 

14.02. – 15.02. 2019 

1. Mgr. Adrián Lukáčik: Poradné stanoviská ESĽP: Posilnenie efektívnosti? 

 

III. 

Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách, medzinárodná vedecká konferencia, 

Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, 28.03. – 29.03. 2019 

1. JUDr. Dávid Pandy: Zánik manželstva na území Slovenska v období medzivojnovej 

Československej republiky 

 

IV. 

Responsibility to Protect in Theory and Practise, medzinárodná vedecká konferencia, 

Ljubljana, 09.05. – 10.05. 2019 

1. Mgr. Lucia Bakošová: International disaster response law and R2P 

 

V. 

Vedecká konferencia doktorandov, Akadémia policajného zboru, Bratislava, 07.11. 2018 

1. Mgr. Ivan Kundrát: Dohoda o brigádnickej práci študentov: štatút študenta a ochrana 

duševného  zdravia. 

2. JUDr. Ivana Kuráková: Právo cudzincov na rodinný život. 

3. Mgr. Miroslava Kušníriková: Prejednací princíp v civilnom procese. 

4. Mgr. Adrián Lukáčik: Pôsobenie systémov ochrany základných práv v priestore 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 

 

VI.  

Dny Práva 2018, medzinárodná vedecká konferencia, medzinárodná vedecká 

konferencia, Právnická fakulta MU, Brno, 15.11. – 16.11. 2018 

1. Mgr. Adrián Lukáčik: Same-Sex Couples on the Move: Family Life Guaranties & 

Challenges 

 

VII. 

Human Forum 2018: Občan v postdemokracii, vedecká konferencia, Fakulta politických 

vied UMB, Banská Bystrica, 28.11. 2018 

1. JUDr. Ivana Kuráková: Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej 

spoločnosti 

 

VIII. 

Olomoucké právnické dny 2019, medzinárodná vedecká konferencia, Právnická fakulta, 

Olomouc, 25.04. 2019 

1. Mgr. Ladislav Hrabčák: Iniciatívy EÚ pri eliminácii daňových únikov. 

2. JUDr. Monika Stojáková: Europeizácia cla a jeho vnímanie ako vlastný zdroj rozpočtu 

EÚ  
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Príloha č. 10: Zahraničné študijné a výskumné pobyty študentov doktorandského štúdia 
realizované v akademickom roku 2018/2019  

(klik pre návrat do textu) 
 
 
Erasmus+ stáž:  
 

1. Mgr. Lucia Bakošová, Inštitút pre medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy, 
Právnická fakulta, Univerzita v Ljublane, 29.09. 2018 – 02.12. 2018 

2. JUDr. Michaela Sangretová, Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 01.04. 2019 – 30.04. 
2019 

 
Ostatné študijné a výskumné pobyty: 
 

1. Mgr. Lucia Bakošová, Inštitút pre medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy, 
Právnická fakulta, Univerzita v Ljublane, 29.09. 2018 – 02.12. 2018 

2. JUDr. Michaela Sangretová, Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 01.04. 2019 – 30.04. 
2019 

3. JUDr. Laura Rózenfeldová, Max Planck Institute for Comparative and International 
Private Law, Hamburg, 07.06. 2019 – 29.06. 2019 

 
Double degree štúdium: 

1. Mgr. Ladislav Hrabčák, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, študijný 
program: Teoretické právne vedy, študijný odbor: Finančné právo a finančné vedy, 
školiteľ: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

 
 
 


