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Zoznam skratiek 

 

 

APVV   Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

AR   Akademický rok 

KDŠaP   Katedra dejín štátu a práva 

KFPDPaE  Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie 

KOP   Katedra občianskeho práva 

KOPaHP  Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 

KPPaPSZ  Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

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 2020/2021 

(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 2020/2021 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 2020/2021 fakulta realizovala päť akreditovaných doktorandských 

študijných programov: 

1. Teória a dejiny štátu a práva  

2. Trestné právo 

3. Medzinárodné právo  

4. Obchodné a finančné právo 

5. Občianske právo. 

 

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

Prílohe č.1.  

 

1.1 Počty doktorandov, financovanie štúdia a organizácia štúdia 
 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021 sa realizovalo v  septembri 2020 na študijné 

programy (teória a dejiny štátu a práva, obchodné a finančné právo, občianske právo, medzinárodné 

právo a trestné právo). V rámci tohto prijímacieho konania bolo vypísaných celkovo 87 tém, na ktoré 

sa prihlásilo spolu 35 uchádzačov, z toho 22 na  dennú formu štúdia a 13 uchádzačov na externú formu 

štúdia. Z nich bolo spolu prijatých 25 študentov: 14 prijatých (zapísaných 14) na dennú formu štúdia 

a 11 prijatých (zapísaných 11) na externú formu štúdia. 

Rozdelenie prijatých doktorandov medzi študijné programy denného štúdia podľa záujmu 

uchádzačov o študijné programy bolo nasledujúce:   

- teória a dejiny štátu a práva – 3, 

- trestné právo – 4 

- obchodné a finančné právo – 4,  

- občianske právo – 3. 

Rozdelenie prijatých doktorandov medzi študijné programy externého štúdia podľa záujmu 

uchádzačov o študijné programy bolo nasledujúce:   

- trestné právo – 6 

- obchodné a finančné právo – 1,  

- občianske právo – 4. 

Počty prijatých študentov denného štúdia boli závislé od možnosti finančného zabezpečenia 

doktorandského štúdia na fakulte v danom kalendárnom roku po kalkulácii zdrojov určených na 
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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 2021/2022 sa realizovalo v júni 2021 na študijné 

programy (teória a dejiny štátu a práva, obchodné a finančné právo, občianske právo, medzinárodné 

právo a trestné právo). V rámci tohto prijímacieho konania sme na štúdium prijali spolu 16 študentov, 

z toho 10 prijatých (zapísaných 10) do dennej formy štúdia a 6 prijatých (zapísaných 5) do externej 

formy štúdia.  

Prehľad prijatých študentov doktorandského štúdia, ktorí reálne nastúpili na štúdium od 

akademického roka 2012/2013 je uvedený v prílohe č. 2.   

K 31. 10. 2020 študovalo na fakulte v doktorandskom štúdiu vo všetkých akreditovaných 

študijných programoch a všetkých ročníkoch spolu 54 študentov,  z toho 28 študentov dennej formy 

štúdia, čo predstavuje nárast oproti predošlému akademickému roku (o 6) a 26 študentov externej 

formy štúdia, čo predstavuje pokles oproti predošlému akademickému roku (o 2). Podľa stavu k  31.10. 

2021 na fakulte spolu študuje celkovo 31 študentov dennej formy a 25 študentov externej formy 

štúdia, spolu 56 študentov. 

Grafické znázornenie počtu študentov doktorandského štúdia k 31.10. ukazuje graf. č. 1.  a graf č. 2.  

 

Graf č. 1 
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Graf č. 2 
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krátkodobého intenzívneho vzdelávania denných doktorandov všetkých študijných programov 

organizovaného Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za lektorského prispenia zástupcov 

jednotlivých fakúlt. Doktorandi sa i v septembri 2020 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 škola doktorandov, ktorá sa konala z dôvodu 

mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 v netradičnom termíne, a to v  novembri 2020 

on-line formou (bližšie v ďalšej časti tejto správy).   

Zhoršená epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvnila aj výučbový 

proces doktorandov v AR 2020/2021, kedy takmer celá výučba v oboch semestroch sa musela 

realizovať dištančnou metódou. No vyučujúci, ako aj doktorandi prechod na túto metódu úspešne 

zvládli. Doktorandi, ako aj učitelia si osvojili dištančné metódy vzdelávania využitím najmä platformy 

MS Teams. Obdobným spôsobom sa konali aj konzultácie so školiteľom, pokiaľ osobná konzultácia 

nebola možná. Vzhľadom na pokračovanie mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 aj 

v nasledujúcom akademickom roku, bolo nevyhnutné pokračovať naďalej v aplikácii tejto metódy 

vzdelávania.  

Vyššie zmienená mimoriadna situácia mala vplyv aj na konanie vedecko-výskumných podujatí 

(konferencie, semináre) pre doktorandov. Organizátori týchto podujatí už preventívne ich plánovali 

buď iba dištančnej forme, alebo v prezenčnej forme s pripraveným náhradným riešením (dištančná 

forma) pre prípad zhoršujúcej sa situácie. Preto je možné konštatovať, že oproti predchádzajúcemu 

obdobiu sa organizácia vedeckých podujatí pre doktorandov dokázala prispôsobiť meniacim sa 

podmienkam.   

Na realizácií doktorandského štúdia sa aktívne podieľajú školitelia doktorandov, schválení 

Vedeckou radou, ktorých fakulta v AR 2020/2021 vykazovala v počte 28, z toho 24 interných 

akademických zamestnancov a 4 školiteľov z externého prostredia. V rámci vedeckej časti 

doktorandského štúdia doktorandi pod vedením školiteľov pracovali na dizertačných prácach riešením 

ich čiastkových úloh alebo ich dokončovaním a kompletizovaním.  

V súvislosti s tým možno v jednotlivých študijných programoch porovnať počet doktorandov 

(denných aj externých) s počtom  všetkých školiteľov daného študijného programu -   Príloha č. 4 a graf 
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č. 3., ako aj počet  doktorandov s počtom funkčných miest profesorov a docentov daného študijného 

programu - Príloha č. 5 a graf. č. 4.  

Výsledné čísla počtu školiteľov a počtu profesorov  a docentov sú rozdielne, pretože ako 

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

sú zaradení na funkčné miesta profesorov a docentov.  

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. Vychádzajúc zo štatistických 

údajov túto ambíciu sa darí plniť.   Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach v ostatnom období sleduje cieľ 

priblížiť sa 5 percentnému podielu počtu denných doktorandov na celkovom počte študentov 

bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme štúdia. Pri počte 28 denných doktorandov v AR 

2020/2021 a celkovom počte 688 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme v AR 

2020/2021 fakulta evidovala 4,07 % podiel počtu denných doktorandov na celkovom počte študentov 

v dennej forme štúdia. Je však potrebné dodať, že počet doktorandov je determinovaný celkovým 

počtom akreditovaných študijných programov (v podmienkach fakulty je to 5), počtom docentov 

a profesorov pôsobiacich v rámci týchto programov a na druhej strane množstvom študentov 

študujúcich v rámci bakalárskych a magisterských študijných programoch. Vzhľadom na tento fakt nie 

je objektívne možné dosiahnuť požadovaný podiel doktorandov na celkovom počte študentov 

v bakalárskom a magisterskom štúdiu.  

 

Graf č. 3 
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Graf č. 4 

 

 

 

Hornú hranicu počtu doktorandov na jedného školiteľa ustanovil Študijný poriadok 
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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 2020/2021 úspešne ukončilo 6 doktorandov, 

dennej formy štúdia. Na základe úspešnej obhajoby bol ukončeným doktorandom udelený akademický 

titul PhD. V súlade s novými štandardami SAAVŠ pre študijný program je fakulta povinná sledovať 

a vyhodnocovať kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa, ku ktorým patrí okrem iných aj 

vyhodnotenie údajov o uplatnení absolventov a údaje o úspešnosti štúdia. Tieto údaje fakulta 

poskytuje v rámci každoročného zberu údajov zo strany univerzity pre účely prípravy doktorandskej 

správy za celú UPJŠ. Z dotazníka, ktorý bol absolventom dennej formy štúdia zaslaný vyplýva, že 

z celkového počtu 6 absolventov dennej formy štúdia, 4 absolventi sa uplatnili v odbore v akademickej 

sfére (SAV, univerzita, vysoká škola) a 2 absolventi sa uplatnili v odbore, ale mimo akademickej sféry. 

Zoznam obhájených prác a informácie o uplatnení absolventov sú súčasťou Prílohy č. 6. 
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V prílohe č. 7 mapujeme úspešnosť štúdia doktorandov zapísaných na štúdium v období od 

01.09. 2013 do 01.09.2017 vrátane, teda v akademických rokoch 2013/2014 – 2017/2018. V dennej 

forme štúdia je táto úspešnosť na úrovni 71%. V externej forme štúdia je táto úspešnosť na hranici 

29%. Nízku úspešnosť štúdia u študentov externého štúdia spôsobuje predčasné ukončenie štúdia 

zanechaním, alebo vylúčením zo štúdia pre nesplnenie podmienok, čo je spôsobené najmä  dôsledkom 

pracovného vyťaženia týchto doktorandov. 

Počas akademického roka 2020/2021 fakulta realizovala dotazníkový prieskum medzi 

študentami doktorandského študijného programu o kvalite výučby. Prieskum sa realizoval počas 

prvých dvoch týždňov mesiaca máj 2021. Dotazník bol koncipovaný po predchádzajúcom vyjadrení 

komisie akademického senátu pre vzdelávaciu činnosť na jej zasadnutí dňa 21.04. 2021. Rovnako, 

komisia vyhodnotila obdržané dotazníky, pričom k tomu spracovala správu zo dňa 24.05. 2021. 

Vyhodnotenie dotazníkov bolo predmetom prerokovania aj akademického senátu fakulty na zasadnutí 

dňa 20.09.2021, a následne dňa 23.09.2021 aj všetkých rád odborov doktorandských študijných 

programov.  Podnety uvedené v dotazníkoch boli inšpiráciou pre úpravy študijného plánu, najmä 

v rozsahu posilňovania vedeckého zamerania programu, výučby ohľadom legislatívy, projektov 

a grantov, vyhľadávania zdrojov a písania vedeckých prác.  

V súlade so Študijným poriadkom doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach fakulta pokračuje v systéme každoročného vytvárania individuálnych študijných plánov pre 

každého zo študentov reflektujúcich požiadavky novej študijnej legislatívy, ako aj následné výročné 

hodnotenie doktorandov po skončení príslušného akademického roka. V tejto oblasti má 

nezastupiteľné miesto odborová komisia, ktorá si plnohodnotne plní všetky svoje povinnosti 

vyplývajúce z novej študijnej legislatívy, najmä dôsledne dozerá na kvalitu doktorandského štúdia na 

fakulte.     

Na záver tejto časti je potrebné dodať aj to, že všetky študijné programy realizované na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane doktorandských študijných programov, podliehajú 

procesu zosúlaďovania so štandardmi študijných programov Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školy. Berúc do úvahy požiadavky vyplývajúce z procesu zosúlaďovania, ako aj podnety, ktoré 

vzišli od samostatných študentov, ale aj potrebu modernizovať uskutočňované študijné programy, boli 

spracované úpravy všetkých doktorandských študijných programov. Tie boli predložené na posúdenie 

v rámci vnútorného procesu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na tunajšej 

univerzite. Očakáva sa, že inovované študijné programy sa budú uplatňovať počnúc AR 2022/2023.  
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2.  Riešenie grantových projektov 

 

V akademickom roku 2020/2021 sa na fakulte riešilo celkovo 27 grantových projektov, z toho: 

- 9 projektov VEGA  

- 10 projektov APVV  

- 8 projektov VVGS. 

Do riešenia týchto projektov sa zapojilo celkovo 24 doktorandov dennej formy štúdia a 2 

doktorandi externej formy štúdia. Porovnanie počtu zapojených doktorandov do riešenia projektov 

uvádza graf č. 7. Údaje za hodnotené obdobie prezentujú nárast zapojenia doktorandov dennej formy 

štúdia do riešenia projektov v porovnaní s obdobím predchádzajúceho akademického roka.  

Podrobný prehľad zapojenosti študentov doktorandského štúdia do riešenia projektov je 

obsahom Prílohy č. 8. 
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spôsoby kooperácie a organizácie práce v rámci medziodborového vedeckého bádania.  Okrem toho, 

doktorandi druhého ročníka dennej formy pokračovali v riešení projektu VVGS-IPEL s názvom  

„právnický podcast“, v rámci ktorého pripravovali pre študentov nižších stupňov štúdia moderné 

a jednoduchšie pomôcky vzdelávania vo forme podcastov k jednotlivým predmetom. Je snahou fakulty 

podporovať túto činnosť aj v ďalšom období.  
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3. Publikačná činnosť  
 

Snahou vedenia fakulty a školiteľov doktorandského štúdia je zintenzívnenie publikačnej 

činnosti študentov s uverejňovaním jej výsledkov v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch, 

a to obzvlášť pokiaľ ide o časopisy evidované v renomovaných citačných indexoch, či karentové 

časopisy. Samozrejme, popri tom nie je možné opomenúť ani disemináciu výstupov  na domácich 

a zahraničných konferenciách a kongresoch s ich následným publikovaním vo vedeckých zborníkoch, 

keďže v právnych vedách ide stále o najštandardnejší spôsob šírenia vedeckých výstupov. Je potrebné 

v tejto súvislosti uviesť, že mimoriadna situácia spôsobená ochorením COVID-19 mala vplyv na formát 

konania vedeckých podujatí pre doktorandov. Väčšina z týchto podujatí sa konala dištančnou formou. 

V porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím je to však potrebné vnímať pozitívne, keďže 

vtedy dochádzalo k rušeniu, resp. prekladaniu termínu ich konania.  

Z výberu publikovaných vedeckých prác v roku 2020  doktorandi dennej a externej formy  

štúdia autorsky publikovali spolu 106 publikačných výstupov (82 výstupov doktorandi dennej formy 

a 24 výstupov doktorandi externej formy štúdia - nižšie v texte číslo za lomkou):    

- 1 vysokoškolská učebnica vydaná v domácich vydavateľstvách (ACB) 

-  1 vedecká práca v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC) 

-  3 vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (ADE) 

- 13/4 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch (ADF) 

- 3 vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) 

-  5/5 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AED) 

- 7 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC) 

- 32/13 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách (AFD) 

-  11/2 odborných prác v ostatných domácich časopisoch (BDF) 

- 1 odborná práca v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (BEE) 

-  1 publikovaná recenzia v časopisoch a zborníkoch (EDI) 

- 2 zostavovateľské práce knižného charakteru (FAI) 

- 2 rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (GII). 

 Z výberu publikovaných vedeckých prác v roku 2021  doktorandi dennej a externej formy  

autorsky publikovali spolu 131 publikačných výstupov (109 výstupov doktorandi dennej formy a 22 

výstupov doktorandi externej formy štúdia – nižšie v texte číslo za lomkou): 
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- 1 vedecká monografia vydaná v zahraničných vydavateľstvách (AAA) 

- 2/1 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)  

- 3 štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 

vydavateľstvách (ABB) 

- 1 kapitola vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD) 

- 7 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch (ADE) 

- 11/4 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch (ADF)    

- 1 vedecká práca v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) 

- 3 vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AED) 

- 7/1 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC) 

- 50/13 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách (AFD) 

- 2 abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (AFH) 

- 7/2 odborných prác v ostatných domácich časopisoch (BDF) 

- 0/1 abstrakty odborných prác z domácich podujatí (BFB) 

- 1 dizertačné a habilitačné práce (DAI) 

- 1 publikovaná recenzia v časopisoch a zborníkoch (EDI) 

- 4 zostavovateľské práce knižného charakteru (FAI) 

- 1 práca zverejnená spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (GHG) 

- 7 rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (GII). 

O kvalite výstupov vedeckovýskumnej činnosti doktorandov fakulty svedčia aj získané ocenenia 

doktorandov. Mgr. Lucia Bakošová, PhD., doktorandka Ústavu medzinárodného práva a európskeho 

práva, ktorá od 04.09. 2020 nastúpila na ústav ako asistentka – získala dňa 11.09. 2020 Cenu rektora 

za významný vedecký prínos v oblasti medzinárodného práva reakcie na prírodné a priemyselné 

katastrofy a ochrany v čase. 
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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.  Dňa 16.06. 2021 sa konala 

medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod garanciou 

Katedry trestného práva s názvom Privatizácia verejného práva verzus publicita súkromného práva.  

Cieľom tejto vedeckej konferencie bolo zhodnotenie legislatívnych aktivít zákonodarcu nielen 

z pohľadu inštitútov privatizácie verejného práva, ale tiež z pohľadu prienikov verejných prvkov do 

súkromnoprávnych noriem za súčasného formulovania príslušných návrhov de lege ferenda. 

Ďalšou akciou organizovanou našou univerzitou s výrazným podielom jednotlivých fakúlt bolo 

multidisciplinárne vedecké podujatie Jarná škola doktorandov. Jej 7. ročník sa konal dištančnou formou 

v novembri 2020 a niesol sa v duchu výmeny poznatkov a čiastkových výsledkov vedeckej práce 

a výskumu študentov doktorandského štúdia. Za fakultu bolo prítomných 5 interných doktorandov a 1 

asistent fakulty, a to: JUDr. Lešková, JUDr. Pištejová, Mgr. Rudohradská, Mgr. Skolodová, Mgr. 

Štefánová a Mgr. Jančát. 

V priebehu jeden a pol dňa 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 tri plenárne prednášky od významných domácich expertov 

z našej univerzity. Cieľom Jarnej internacionalizovanej školy doktorandov UPJŠ bolo i napriek zmenenej 

situácii prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne 

doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy. Aj tento ročník považovali 

zúčastnení za rovnako úspešný ako šesť predchádzajúcich, keďže bol impulzom k nadviazaniu 

kontaktov vedúcich k vzniku mladých interdisciplinárnych kolektívov, bol platformou na výmenu 

skúseností medzi zúčastnenými doktorandami a prispel k skvalitneniu doktorandského štúdia na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Na druhej strane je však potrebné uviesť, že uskutočnenie tohto podujatia v dištančnej forme 

neplní v celom rozsahu svoj účel. Okrem vzájomnej výmeny poznatkov je to aj získavanie kontaktov, 

výmena skúsenosti, dohadovanie možností spolupráce, čo však dištančná forma veľmi neumožňuje. 

Keďže mimoriadna situácia spôsobená ochorením COVID-19 pokračovala aj v ďalšom období roku 

2021, organizátori sa rozhodli pre tento rok Jarnú školu doktorandov neorganizovať. Každopádne 

plánujú pokračovať v prezenčnej forme, pričom je naplánované jej konanie v júni 2022. 
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Doktorandi našej fakulty sa zapájajú aj do podujatia Študentská vedecká a odborná činnosť 

(ŠVOČ). V júni 2021 sa uskutočnilo fakultné kolo tejto súťaže, do ktorého sa zapojili štyria študenti 

doktorandského štúdia (Mgr. Renáta Romanová, , Mgr. Soňa Simič, Mgr. Natália Priateľová  a Mgr. 

Lukáš Macko). Doktorandka Mgr. Soňa Simić, víťazka fakultného kola,  reprezentovala fakultu aj v 

Česko-slovenskej právnickej súťaži o najlepšiu študentskú prácu, ktorá sa konala 17.09. 2021 na pôde 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V kategórii "j" Súťažné práce prihlásené 

študentmi doktorandských študijných programov"  so silným zastúpením českých a slovenských 

právnických fakúlt získala pekné 3. miesto.    

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 prebiehal v hodnotenom období 3. ročník štúdia „double 

degree“ Mgr. Ladislava Hrabčáka doktoranda študijného programu  Obchodné a finančné právo  

(školiteľ: doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.). Na partnerskej univerzite v Brne tento študent študoval 

súčasne doktorandské štúdium v študijnom programe Teoretické právne vedy v študijnom odbore 

Finančné právo a finančné vedy. Štúdium tohto doktoranda bolo úspešne ukončené obhajobou 

dizertačnej práce v auguste 2021 na našej fakulte a takisto aj na partnerskej univerzite v Brne. 

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.   

V uplynulom akademickom roku Mgr. Radka Štefánová, študentka 2. ročníka doktorandského 

štúdia na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie realizovala päťmesačný študijný 

pobyt v rámci Erazmus mobility štúdium na Jagiellonskej univerzite v Krakove, Poľsko (01.10. 2020 – 

22.02. 2021). 
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Záver 
 

1. Výsledky doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021 poukazujú na nasledujúce 

skutočnosti: 

 doktorandské štúdium je na fakulte etablovanou a neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského 

štúdia výskumnej univerzity; 

 doktorandské štúdium na fakulte sa v plnom rozsahu adaptovalo na zmeny v podmienkach 

jeho uskutočňovania v intenciách zmeneného študijného poriadku doktorandského štúdia na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;   

 doktorandi si naďalej osvojujú nové trendy v publikácii ich výstupov, a to najmä publikovaním 

v zahraničí, v cudzom jazyku, v časopisoch registrovaných v uznávaných databázach; 

 doktorandi aktívne participujú na fakultných a univerzitných vedeckých podujatiach; rovnako 

sa zúčastňujú aj ostatných slovenských a zahraničných vedeckých konferencií a seminárov 

organizovaných inými univerzitami alebo vedeckými pracoviskami; 

 došlo k eliminovaniu prekračovania štandardnej dĺžky zo strany doktorandov v dennej forme 

štúdia, a to aj za pomoci každoročného hodnotenia výsledkov činnosti doktoranda; 

 realizácia doktorandského štúdia síce bola poznamená negatívnymi dôsledkami spôsobenými 

mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, no tak doktorandi, ako aj vyučujúci 

efektívne využívali dištančné formy vzdelávania; rovnako aj vedecké podujatia pre 

doktorandov sa prispôsobili potrebe uskutočňovania v dištančnej forme v čase zhoršenej 

pandemickej situácie; 

 aj na základe podnetov zo strany študentov doktorandských študijných programov je potrebné 

v rámci procesu zosúlaďovania študijných programov so štandardmi Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školy vykonať určité úpravy, ktoré prispejú ešte k vyššej kvalite 

realizovaných doktorandských študijných programov. 

 

2. Úlohy a odporúčania do ďalšieho obdobia: 

 realizovať a implementovať úpravy doktorandských študijných programov za účelom 

zosúladenia so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy, za účelom 

zapracovania podnetov a odporúčaní zo strany samotných študentov, ako aj za účelom ďalšej 

modernizácie doktorandských študijných programov; 

 aktívne vyhľadávať a motivovať vynikajúcich študentov magisterského študijného programu v 

uchádzaní sa o doktorandské štúdium na fakulte prostredníctvom vedecko-popularizačných 
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aktivít (študentské sympózia, študentské workshopy, študentská vedecká a odborná činnosť, 

moot courty a pod.), 

 skvalitňovať materiálno-technické podmienky realizácie doktorandského študijného programu 

na fakulte, 

 vytvárať vyvážené podmienky pre pôsobenie doktorandov aj v aplikačnej praxi za účelom 

získavania podnetov pre ich výskum, ako aj z hľadiska implementácie výskumných záverov v 

praxi, 

 zabezpečovať stabilné, dostatočné a motivujúce finančné a sociálne podmienky pôsobenia 

doktorandov v dennej forme na fakulte, 

 posilňovať zručnosti školiteľov smerom k efektívnemu dosahovaniu cieľov doktorandského 

štúdia, najmä prostredníctvom uplatňovania koučovacieho prístupu školiteľa k doktorandovi, 

 zapájať zahraničných lektorov z partnerských univerzít a spolupracujúcich organizácií do 

procesu výučby doktorandov, 

 implementovať nástroje zabezpečujúce riadne plnenie si vzdelávacích, výskumných a iných 

povinností doktorandov v rámci štandardnej dĺžky štúdia, ktorých cieľom je predchádzať 

zanechávaniu štúdia, ako aj štúdiu mimo štandardnej dĺžky štúdia, 

 zvyšovať kvantitu a kvalitu publikačných výstupov doktorandov publikovaných v zahraniční a v 

cudzom jazyku, najmä v karentových časopisoch a časopisoch registrovaných v renomovaných 

databázach, 

 podporovať rozvoj medzifakultných, medziuniverzitných a medzinárodných kontaktov 

doktorandov prostredníctvom ich účastí na konferenciách, kongresoch, workshopoch, 

študijných pobytoch, 

 zachovať tradíciu každoročného organizovania vedeckých konferencií doktorandov fakulty, 

 podporovať mobilitné programy na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách za 

účelom vytvárania medzinárodnej siete kontaktov, 

 zapájať doktorandov do univerzitných, ako aj národných a medzinárodných výskumných 

projektov, 

 vytvárať podmienky realizácie Double/Joint/Dual Degree/Cotutelle doktorandských študijných 

programov so zahraničnými partnermi, 

 aktívne zapájať doktorandov do vyučovacieho procesu na nižších stupňoch vzdelávania na 

fakulte za účelom osvojovania si pedagogických zručností doktorandom, 

 zabezpečovať podmienky pre vzdelávanie doktorandov aj v oblasti komunikačných, 

prezentačných zručností, time managementu, riešenia konfliktov a koučovania, 
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 systematicky monitorovať a vyhodnocovať kvalitu vzdelávacej činnosti v realizovaných a 

novovytváraných študijných programoch so zapojením študentov, zamestnávateľov a ďalších 

externých partnerov. 
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Príloha č. 1: Študijné programy doktorandského štúdia na PrávF UPJŠ a ich garanti v AR 2020/2021  

(klik pre návrat do textu) 

 

 
* DF – denná forma, EF – externá forma

Oblasť výskumu  Názov študijného programu Identifikátor 

ŠP (DF, EF)* 

 

Štandardná dĺžka štúdia 

v AR 2020/2021 (DF, EF) 

 

Garant, spolugaranti  

 

7 Právo 

a Medzinárodné 

vzťahy 

Teória a dejiny štátu a práva 
12280 

106563 
3,4  

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

Trestné právo 183929 
183928 

3,4 
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. 
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. 

Obchodné a finančné právo 
12238 

106575 
3,4  

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

Medzinárodné právo 136265 3,4 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. /od 01.05. 2021 prof. JUDr. Juraj 
Jankuv, PhD./ 
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.  
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Občianske právo 
12285 

106557 
3,4  

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.  
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.  
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Príloha č. 2: Údaje o prijímacom konaní na doktorandské štúdium od akademického roka 2012/2013 

(klik pre návrat do textu) 
 
 

Začiatok štúdia v 

AR 

Počet vypísaných tém 

dizertačných prác 

Počet uchádzačov  Počet prijatých 

(zapísaných) 

uchádzačov  

DF EF DF EF DF EF 

2012/2013 33 28 45 17 9 6 

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 9 

2017/2018 27 38 16 15 7 15 

2018/2019 23 28 12 9 7 7 

2019/2020 33 38 15 7 8 6 

2020/2021 41 46 22 13 14 11 

2021/2022 27 30 15 6 10 5 

Spolu 289 317 214 107 83 73 
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 Príloha č. 3: Počty študentov k 31.10. 2019 - 31.10. 2021  

(klik pre návrat do textu) 

 

Názov 
študijného 
programu 

DF* 

 Ročník 

z toho NDŠ** 

 

Spolu 1.  2. 3. 4. 5. 

AR 
19/
20 

AR 
20/
21 

AR 
21/
22 

AR 
19/
20 

AR 
20/
21 

AR 
21/
22 

AR 
19/
20 

AR 
20/
21 

AR 
21/
22 

AR 
19/
20 

AR 
20/
21 

AR 
21/
22 

AR 19/20 

 

AR 
19/
20 

AR 
20/
21  

AR 
21/
22 

AR 19/20 AR 20/21 AR 21/22 

Teória a dejiny 
štátu a práva 

2 3 3 3 2 3 2 3 2        7 8 8 

Trestné právo  4 4   4            4 8 

Obchodné 
a finančné právo 

2 4  2 2 3 4 2 2     2   8 8 5 

Medzinárodné 
právo 

2  1  2  1  2        3 2 3 

Občianske právo 1 3 2 3 1 3  2 2        4 6 7 

Spolu DF 7 14 10 8 7 13 7 7 8     2 - - 22 28 31 

EF*           

Teória a dejiny 
štátu a práva 

   3   1 3  5  1 1 2   10 3 1 

Trestné právo  6 1   5            6 6 

Medzinárodné 
právo 

  2                2 

Obchodné 
a finančné právo 

4 1 2  3 1 4  2 1 3 2   1 1 9 7 7 

Občianske právo 1 4   1 4 4  2 2 5 3 2 3 1 2 9 10 9 

Spolu EF 5 11 5 3 4 10 9 3 4 8 8 6 3 5 2 3 28 26 25 

 

* 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 2020/2021  

(klik pre návrat do textu) 

 

 
 

* z toho externí školitelia 

 

 

 

Príloha č. 5: Počet doktorandov v dennej forme štúdia na počet profesorov a docentov (funkčné miesta) 
v akreditovaných študijných programoch v ak. roku 2020/2021 

(klik pre návrat do textu) 

 

 

Akreditovaný 

študijný 

program 

Počet denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet externých 

doktorandov 

(EF) 

Počet  

prof.+ doc. 

/funkčné 

miesta/ 

Pomer 

DF/prof.+ doc. 

Pomer 

EF/prof.+ 

doc. 

 

TDŠaP 8 3 7 1,1 0,4 

TP 4 6 5 0,8 1,2 

MP 2 0 1 2,0 0 

OFP 8 7 6 1,3 1,2 

OP 6 10 7 0,9 1,4 

Spolu 28 26 26 1,08 1,0 

 
 

Akreditovaný 

študijný program 

Počet denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet 

externých 

doktorandov 

(EF) 

Počet 

školiteľov 

Pomer 

DF/počet 

školiteľov 

Pomer 

EF/počet 

školiteľov 

TDŠaP 8 3 9 (2)* 0,9 0,3 

TP 4 6 3 1,3 2,0 

MP 2 0 2(1)* 1,0 0 

OFP 8 7 7 (1)* 1,1 1,0 

OP 6 10 7 0,9 1,4 

Spolu 28 26 28 (4)* 1,0 0,93 
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Príloha č. 6: Obhájené dizertačné práce v ak. roku 2020/2021 

(klik pre návrat do textu) 
 

Denná forma štúdia: 

 

 

A: uplatnil som sa v odbore v akademickej sfére (SAV, univerzita, vysoká škola);  

B: uplatnil som sa v obore ale mimo akademickej sféry;  
C: uplatnil som sa mimo odboru;   

D: momentálne som si nenašiel prácu.   

E: materská dovolenka    

P. 
č. 

Meno a priezvisko 
Študijný 
program 

Školiteľ Téma DP 
Dátum 
obhajoby 

Uplatnenie 

1. JUDr. Oliver Buhala OFP prof. JUDr. Ján Husár, CSc. Informačné povinnosti obchodných spoločností 23.08. 2021 A 

2. JUDr. Ladislav Hrabčák OFP doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. Európske a národné pravidlá proti praktikám vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam 

23.08. 2021 A 

3. Mgr. Ivan Kundrát OP doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve 24.08. 2021 A 

4. JUDr. Ivana Katonová, rod. 
Kuráková 

TDŠaP doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD. Sloboda pohybu a pobytu: jej limity a vplyv na európsky štát a 
právo: teoretickoprávne aspekty a realita v podmienkach 
Európy 

30.08. 2021 B 

5. Mgr. Adrián Lukáčik TDŠaP doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Jednotná a účinná aplikácia viacerých normatívnych 
systémov pri ochrane základných práv 

30.08. 2021 B 

6. JUDr. Dávid Pandy TDŠaP doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve 
Československej republiky 

30.08. 2021 A 
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Príloha č. 7:  Úspešnosť štúdia  

Denné štúdium 

(klik pre návrat do textu)  

 

Akreditované 

programy štúdia 

Počet prijatých (zapísaných) 
denných doktorandov v období od 

1.9.2013 do 1.9.2017 (vrátane), 
teda v ak. rokoch: 

(2013/14; 2014/15; 2015/16; 
2016/17;2017/2018) 

 

Počet obhájených dizertačných 
prác tých denných doktorandov, 

ktorí boli prijatí v období od 
1.9.2013 do 1.9.2017 (vrátane), 

teda v ak. rokoch: 
(2013/14; 2014/15; 2015/16; 

2016/17;2017/2018) 
 

Percentá 

TDŠaP 11 10 91 

TP - - - 

MP 4 3 75 

OFP 13 8 62 

OP 7 4 57 

SPOLU: 35 25 71 

 

Externé štúdium 

(klik pre návrat do textu) 

 
Akreditované 

programy štúdia 

Počet prijatých (zapísaných) 
externých doktorandov v období od 

1.9.2013 do 1.9.2017 (vrátane), 
teda v ak. rokoch: 

(2013/14; 2014/15; 2015/16; 
2016/17;2017/2018) 

 

Počet obhájených dizertačných 
prác tých externých doktorandov, 

ktorí boli prijatí v období od 
1.9.2013 do 1.9.2017 (vrátane), 

teda v ak. rokoch: 
(2013/14; 2014/15; 2015/16; 

2016/17;2017/2018) 
 

Percentá 

TDŠaP 8 4 50 

TP - - - 

MP 2 0 0 

OFP 15 4 27 

OP 13 3 23 

SPOLU: 38 11 29 
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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 Spoluriešitelia – doktorandi v AR 2020/2021 

VEGA 1/0203/18 

doc. Jakab 

Transteritoriálne správne akty členských štátov Európskej únie 01/18 – 12/20 Bez účasti doktorandov 

VEGA 1/0566/19 

JUDr. Mrázová 

Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností 01/19 – 12/21 Cukerová (EF), Buhala 

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, Tomaš 

VEGA 1/0399/20 

prof. Orosz 

Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-
politologická analýza – hodnotenie – perspektívy) 

 

01/20 – 12/22 Olexová (Košťanská), Lešková 

VEGA 1/0765/20 

doc. Molnár 

Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných 
trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva  

 

01/20 – 12/22 Kušníriková (EF), Kerekešová, Macko, Romanová 

VEGA 1/0643/20 

prof. Klučka 

Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky 

 
01/20 – 12/22 Sisák, Romanová, Macko 

VEGA 1/0790/20 

doc. Dolobáč 

Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 - východiská, 
možnosti a riziká 

 

01/20 – 12/22 Kundrát, Skolodová 

VEGA 1/0485/20 

JUDr. Popovič 

Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu 
EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie 
ochorenia COVID-19) 

01/21 – 12/23 Hrabčák 

VEGA 1/0214/21 

JUDr. Vartašová 

Daň z nehnuteľností - právny stav a potenciál 01/21 – 12/24 Štefánová 

APVV 16-0160 Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, 
vznik a eliminácia) 

07/17 – 12/20 Bez účasti doktorandov 
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prof. Babčák 

APVV 16-0002 

doc. Dolobáč 

Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
zamestnanca 

07/17 – 06/21 Kundrát, Skolodová 

APVV 16-0362 
prof. Romža 
 

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

07/17 – 06/21 Bez účasti doktorandov 

APVV 17-0561 doc. 
Dobrovičová 

Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej spoločnosti 08/18 – 07/22 Olexová, Rudohradská 

APVV 18-0421 
doc. Jánošíková 

Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej 
republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva 

07/19 – 06/23 Koromházová 

APVV 19-0424 

prof. Husár 

Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne 
výzvy a nástup umelej inteligencie 

 

07/20 – 06/24 Rudohradská, Buhala, Sokol, Semanová (Miňová) 

APVV 19-0124 

doc. Štrkolec 

Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná 
ekonomika, virtuálne meny) 

 

07/20 – 12/23 Hrabčák, Priateľová (Antušová), Simić 

APVV 19-0419 

doc. Štenpien 

100 rokov Trianonskej zmluvy 

 
07/20 – 06/24 Pandy, Pištejová, Kováčová, Vaňa 

APVV 20-0076 

doc. Jakab 

Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností 
spolupráce správnych orgánov 

07/21 – 06/24 Bez účasti doktorandov 

APVV 20-0576 

prof. Klučka 

Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte 
medzinárodného a vnútroštátneho práva) 

08/21 – 06/24 Bez účasti doktorandov 

VVGS 2019-1068 Mgr. 
Hrabčák 

Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva 07/19 – 03/21 Hrabčák, Kušníriková (EF) 

VVGS 2019-1310 

Mgr. Gregová Širicová 

Zbierka rozhodnutí z medzinárodného práva 

 
11/19 – 10/20 Bez účasti doktorandov 

VVGS 2019-1390 IPEL 

doc. Jakab 

Právnický Podcast 

 
01/20 – 01/21 Skolodová, Rudohradská, Olexová (Košťanská), Sisák 

VVGS 2020-1462 IPEL 

JUDr. Žuľová 

Pracovnoprávne vzťahy v čase krízového stavu (multimediálny kurz) 

 
07/20 – 08/21 Kundrát, Skolodová 

VVGS 2020-1502 IPEL 

Ing. Červená 

Základy zdaňovania (ekonomicko-právny pohľad)   

 
07/20 – 06/21 Bez účasti doktorandov 
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VVGS 2020-1649 

JUDr. Bakošová 

Sprievodca štúdiom medzinárodného práva verejného pre študentov 
práva (IPEL) 

11/20 – 10/21 Bez účasti doktorandov 

VVGS 2020-1645 

JUDr. Bc. Becková 

Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie  (IPEL) 11/20 – 10/21 Bez účasti doktorandov 

VVGS 2021-1689 IPEL 

JUDr. Sábo 

Softvérom asistovaná výučba daňového práva prostredníctvom flashcards 
za použitia metódy spaced repetition  (IPEL) 

07/21 – 06/22 Bez účasti doktorandov 
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Príloha č. 9: Aktívna účasť študentov na domácich a zahraničných konferenciách  

(klik pre návrat do textu) 

 

DOMÁCE KONFERENCIE  
 
 

I.  IV. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2020 „Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi, 
alebo jediná možnosť?“ vedecká konferencia, Golden Royal Boutique Hotel & Spa 
v Košiciach, 04.11. - 05.11.2020 
 
1. JUDr. Martina Kurejová: Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody verzus  

uplatňovanie princípov restoratívnej justície 
2. JUDr. Ivana Zeleňáková: Súčasné podoby privatizácie trestného práva v európskom 

kontexte  
  
II. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov, 5. ročník medzinárodnej 

vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Fakulta sociálnych 
vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 05.11. 2020 

 
1. JUDr. Lukáš Tomaš: Priama demokracia v územnej samospráve (dve poznámky z teórie 

štátu a práva) 
 

III. Jarná škola doktorandov, ONLINE, 10.11. - 11.11. 2020 
 

1. Mgr. Lukáš Jančát, asistent fakulty: Prečo je priestupok trestným činom pre účely čl. 6 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd? 

2. JUDr. Katarína Lešková: Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Slovenskej 
republiky,  

3. JUDr. Lucia Pištejová: Postavenie stavovského snemu štruktúre feudálneho právneho 
poriadku,  

4. Mgr. Simona Rudohradská: Jednotný digitálny trh - výzvy a perspektívy,   
5. Mgr. Katarína Skolodová: Nové formy zásahov do súkromia zamestnanca 
6. Mgr. Radka Štefánová: Daňová optimalizácia alebo zneužitie daňového systému? 

 
IV. Právne rozpravy on-screen II., ONLINE vedecká konferencia, UMB Banská Bystrica, 13.11. 

2020 
 
1. JUDr. Peter Gabrik: Inštitút vydržania vlastníctva nehnuteľností po novom 
2. JUDr. Dominika Kováčová: Vznik Hlučínska ako následok prijatia Versaillskej zmluvy 

3. JUDr. Ivana Semanová: Limity zmluvnej voľnosti v súkromnom práve  
4. Mgr. Michal Sokol: Konceptuálne zmeny v právnej úprave likvidácie obchodných 

spoločností 
5. Mgr. Ivan Vaňa: Poľský záloh a jeho vplyv na vývoj územia Spiša 
6. JUDr. Štefan Varholík: Know-how v kontexte Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/943 z 8.júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácii 
(obchodného tajomstva) 
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V. Budúcnosť práva – právo budúcnosti, medzinárodná vedecká ONLINE konferencia, fakulta 
práva PEVŠ, Bratislava, 19.11. 2020 

 
1. JUDr. Martina Kurejová: Pomoc obetiam trestných činov – súčasnosť a návrhy de lege 

ferenda 
2. JUDr. Martina Semanová: Stáva sa pohľadávka z nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v 

peniazoch pozostalých podľa § 15 občianskeho zákonníka oddlžením, podľa štvrtej časti 
zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nevymáhateľnou 

3. Mgr. Michal Sokol: Opomenutie súčasnosti = problémy v budúcnosti? (spotrebiteľské 
úvery na bývanie)  

4. JUDr. Anna Stanová: Svedecká výpoveď v daňovom práve 
5. JUDr. Michal Toman: Prínosy a riziká umelej inteligencie pre obchodovanie a zamestnanosť 

v SR a EÚ 
6. JUDr. Lukáš Tomaš: Štrukturálne problémy súčasnej tvorby práva a verejná zeleň v obci 
7. JUDr. Lukáš Tomaš: Právny jazyk a budúcnosť výkonu štátnej správy obcou 

  
VI.  HUMAN FORUM 2020, Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť, medzinárodné diskusné 

fórum, UMB Banská Bystrica, 25.11. 2020 
  

1. JUDr. Martina Kurejová: Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc 
obetiam  

 
VII. Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej 

samospráve, ONLINE konferencia s medzinárodnou účasťou, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, 03.12. 2020 

 
1. JUDr. Lukáš Tomaš: Konštrukcia otázok v miestnom referende vo svetle rozhodovacej 

praxe Najvyššieho správneho súdu Českej republiky 
 

VIII. Teória a prax verejnej správy, 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, 
UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, ONLINE konferencia, 19.03. 2021, Košice 

 
1. JUDr. Lukáš Tomaš: Organizácia miestneho referenda (alebo o úlohe analógie zákona, 

precedentálneho práva a lokálnej normotvorby pri priamom výkone samosprávy obce) 
2. JUDr. Anna Stanová: Miestne zisťovanie v aplikačnej praxi colných úradov 
3. Mgr. Radka Štefánová: Hodnotenie dôkazov pri správe daní 

  
IX. Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe, ONLINE konferencia, UPJŠ v Košiciach, Právnická 

fakulta, Košice, 16.04. 2021 
 

1. Mgr. Ivan Kundrát: Podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca 
2. Mgr. Katarína Skolodová: Posudzovanie psychických porúch ako chorôb z povolania 
 

X. Košické dni súkromného práva III., ONLINE medzinárodná vedecká konferencia, Košice, 
21.04. – 23.04. 2021 

 
1. JUDr. Filip Balla:  Speňažovanie nehnuteľností v oddlžovacom konkurze 
2. JUDr. Miroslava Kušníriková: Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva 

novôt. 
3. Mgr. Lukáš Macko: Zodpovednosť poskytovateľov za zdieľanie chráneného obsahu 

v kontexte Smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu 
4. Mgr. Renáta Romanová: Osobitosti licencovania autorských diel v digitálnom prostredí 
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5. Mgr. Michal Sokol: Digitalizácia konania právnických osôb na príklade kapitálových 
obchodných spoločnosť 

6. JUDr. Katarína Tomková: Právo pacienta na inovatívne spôsoby liečby v kontexte 
zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

7. JUDr. Štefan Varholík: Know-how ako predmet obchodného tajomstva 
 

XI. Právne rozpravy on-screen III., ONLINE vedecká konferencia, UMB Banská Bystrica, 07.05. 
2021 

 
1. JUDr. Dominika Kováčová: Činnosť československej delegácie na Parížskej mierovej 

konferencii  
2. JUDr. Ivana Semanová: Odborný článok ako zamestnanecké dielo 

3. Mgr. Radka Štefánová: Dopad pandémie COVID-19 na finančný trh Slovenska  
4. JUDr. Ivana Zeleňáková: Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF): Aktuálne 

výsledky a úvahy de lege ferenda 
 
XII. Aplikácia alternatívnych prístupov v Justícii na Slovensku, konferencia, Prešov 27.05. 2021 
 

1. JUDr. Martin Baločko: Aplikácia alternatívnych prístupov v Justícii  
 
XIII. V. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA „Privatizácia trestného práva – ako ďalej?“, 

Košice, 15.06.- 16.06. 2021 
 

1. Mgr. Katarína Koromházová: Orgány kontroly a dozoru nad zákonnosťou výkonu trestov, 
ochranných opatrení a iných opatrení obmedzujúcich slobodu 

2. Mgr. Adam Ševčovič: Používanie amnestií v súdnej praxi a restoratívne možnosti 
3. JUDr. Lukáš Tomaš: Surogáty zaistenia cudzinca a (nielen) ich reflexie v správnom 

súdnictve 
4. JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA: Ochranné liečenie ako najdôležitejšie ochranné opatrenie 

 
XIV. Privatizácia verejného práva verzus publicita súkromného práva, medzinárodná vedecká 

konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, UPJŠ v Košiciach, Právnická 
fakulta, Košice, 16.06. 2021 
 
1. Mgr. Katarína Koromházová: Zásada „ultima ratio“ z pohľadu najnovšej judikatúry 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
2. JUDr. Mgr. Rebeka Marčeková: Aplikačné problémy pri premene zvyšku trestu odňatia 

slobody na trest domáceho väzenia 
3. JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.: Porovnanie uplatňovania odklonov v trestnom konaní, 

priestupkovom konaní a v disciplinárnych konaniach vedených Slovenskou advokátskou 
komorou 

4. Mgr. Marko Putera: Kryptoaktíva a výkon daňovej exekúcie 
5. JUDr. Martina Semanová: Inteligentné zmluvy v prostredí jednotného digitálneho trhu 
6. Mgr. Michal Sokol: Verejnoprávne prvky v obchodnom práve 
7. Mgr. Adam Ševčovič: Konanie o milosti a možnosti obnovujúcich prvkov v ňom 
8. Mgr. Radka Štefánová: Nedostatky inštitútu určovania dane podľa pomôcok 
9. JUDr. Lukáš Tomaš: Eurokonformný výklad a procesné alternatívy podľa zákona o pobyte 

cudzincov 
  



35 

 

ZAHRANIČNÉ KONFERENCIE A WORKSHOPY  
 
I. SOLAIR 2020, medzinárodná ONLINE vedecká konferencia, Ústav státu a práva AV ČR, 10. 09. 

2020  
 

1. JUDr. Michal Toman: Selected Legal Issues Related to AI and Fundamental Human Rights 
(vystúpenie v anglickom jazyku) 

 
II. 8th International Conference on Future Learning and Informatics: “Data Revolution”, 

Istanbul, 20.10. - 22.10. 2020 
 
1. JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.: On-line Learning of Prisoners,  Future Learning 2020 

  
III. Pandemic and Governance Towards an Approximation of Covid-19’s Legal, Administrative, 

Fiscal and Political Dilemmas, Budapešť, 06.11. 2020 
 

1. Mgr. Natália Priateľová: Why should only digital giants be the taxable person under the 
European digital tax? 

2. JUDr. Soňa Simić: Material Scope of the Digital Tax as a Potential Source of Revenues for 
Public Budgets in the Pandemic´s Context.  
 

IV. Naděje právní vědy 2020 – Právní věda v praxi, medzinárodná  ONLINE konferencia Právnická 
fakulta ZČU, Plzeň, 27.11. 2020 

 
1.   JUDr. Filip Balla: Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov oddlžením  

prostredníctvom konkurzu 
3. Mgr. Ivan Kundrát: Karanténa – prekážka v práci alebo práca z domácnosti? 
4. Mgr. Lukáš Macko: Aplikácia dobrej viery pri nadobúdaní vlastníckeho práva v pomeroch 

SR 
5. JUDr. Soňa Simić: Významná digitálna prítomnosť - Budúcnosť zdaňovania príjmov 

právnických osôb? 
6. JUDr. Michal Toman: Pripravenosť legislatívneho prostredia SR na recepciu disruptívnych 

inovácií 
7. JUDr. Lukáš Tomaš: Úskalia normatívnej úpravy inej zmeny územia obce (alebo aj o 

konkurencii interných inštrukcií a normatívnych právnych aktov pri aplikácii práva) 
8. Mgr. Natália Priateľová: Dotkne sa digitálna daň iba poskytovania digitálnych služieb? 
9. Mgr. Katarína Skolodová: Duševné zdravie zamestnancov vo svetle pandémie COVID-19 

 
V. VII International scientific theoretical conference of students and magistrates“ Science and 

youth: new ideas and solutions”, Kazachstan, 26.02. 2021 
 
1. Mgr. Lukáš Macko: Working in the digital area in the context of the corona crisis with 

focus on economic and psychosocial  aspects to individuals 
2. Mgr. Renáta Romanová: Copyright protection of artificial inteligence’s creations 

 
VI. Cofola 2021, ONLINE konferencia,  Masarykova univerzita v Brne Právnická fakulta, Brno, 

22.04. – 23.04. 2021,   
 
1. JUDr. Soňa Simić: Daňová klasifikácia a hybridné nesúlady – teoretické a aplikačné 

problémy zdaňovania príjmov právnických osôb 
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VII.  Mezinárodní Jean Monnet workshop pro mladé vědce Soutěžní právo v oblasti digitálních 
technologií, Olomouc, 27.04. 2021 

 
1. Mgr. Simona Rudohradská: Gatekeepers“ podľa návrhu Digital Markets Act – širšie úvahy 

a perspektívy 
 

VIII.  International Jean Monnet Module Conference of EU and Comparative Competition Law 
Issues „Competition Law (in Pandemic Times): Challenges aand Reforms, Osijek, Chorvátsko, 
13.05. 2021 

 
1. Mgr. Simona Rudohradská: Proposals for the digital markets act and digital services act – 

broader considerations in context of online platforms 
 

IX. ECLIC, ONLINE – Osijek, 20.05. - 21.05. 2021 
 
1. JUDr. Martina Semanová: Should public institutions apply e-commerce strategy in order to 

function more efficiently ? 
 

X.  Virtuální Olomoucký právnický den, Olomouc, 21.05. 2021 

 
1. Mgr. Lukáš Macko – Mgr. Renáta Romanová: Zodpovednosť poskytovateľov online 

služieb zdieľaného obsahu za zdieľanie chráneného obsahu v kontexte Smernice o 
autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu 

 
XI. QUAERE 2021, Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov, Hradec Králové, 28.06. - 30.06.2021 
 
1. JUDr. Martin Baločko: Zmena výpovede svedka ako dôvod obnovy trestného konania,  
2. JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.: Zmena výpovede svedka ako dôvod obnovy trestného konania 
3. Mgr. Michal Sokol: Corporate Governance a základné povinnosti štatutárnych orgánov 
4. JUDr. Lukáš Tomaš: Vplyv rekodifikácie civilného práva procesného na časový rozmer 

rozhodovania o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia 

 

 
 

 

 


