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Úvod 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) 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) 

predkladá dekanka UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty Vedeckej rade UPJŠ v Košiciach, 

Právnickej fakulty (ďalej vedecká rada) Správu o hodnotení úrovne doktorandského štúdia za 

rok 2016 (ďalej správa).  

Počnúc akademickým rokom 2016/2017, na základe odporúčania vedenia Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, netvorí hodnotenie úrovne doktorandského štúdia súčasť 

každoročnej Správy o hodnotení úrovne vedeckovýskumnej činnosti fakulty, ale je 

predkladané a vedeckou radou schvaľované samostatne. Správa poskytuje vedeckej rade 

možnosť posúdiť medziročný vývoj 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 znázornenia predkladaných údajov a  kvantitatívne 

vyjadrenia konkrétnych výsledkov vedeckej činnosti doktorandov dennej formy štúdia. 

Správa o hodnotení úrovne doktorandského štúdia za AR 2015/2016 súčasne 

poskytuje priestor pre pomenovanie problematických stránok jeho realizácie a sformulovanie 

naliehavých potrieb a úloh budúceho hodnotiaceho obdobia v záujme zachovania 

progresívneho smerovania pôsobenia akademických zamestnancov i študentov v oblasti úloh 

doktorandského štúdia na fakulte.   
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Akreditované študijné programy 

 

V rámci komplexnej akreditácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá prebiehala 

ešte v AR 2014/2015 bola Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (ďalej aj PrávF UPJŠ) 

hodnotená v oblasti výskumu 7 Právo a medzinárodné vzťahy. Do akreditácie boli podané 4 

žiadosti o realizáciu doktorandských študijných programov, 3 žiadosti prešli evaluačným 

procesom úspešne. Štvrtá žiadosť v hodnotenej oblasti výskumu 7 Právo a medzinárodné 

vzťahy, v rámci ktorej mal byť hodnotený a schválený doktorandský študijný program 

medzinárodné právo bola vzatá späť. Vzápätí  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach požiadala 

Akreditačnú komisiu o doplnenie opisu študijného odboru 3.4.8. medzinárodné právo v časti 

vymedzenia príbuznosti študijných odborov o študijný odbor 3.4.3. ústavné právo, keďže 

v aktuálnom opise študijného odboru časť týkajúca sa príbuznosti týchto študijných odborov 

v danom čase nebola doplnená. Po vyhovení našej žiadosti a rozšírení príbuznosti študijných 

odborov fakulta žiadosť na akreditáciu odboru medzinárodné právo predložila opätovne 

v akademickom roku 2015/2016 s kladným rozhodnutím, ktorým bola priznaná spôsobilosť 

uskutočňovať doktorandské štúdium v odbore medzinárodné právo.  

Prehľad študijných programov, garantov a spolugarantov realizovaných v akademickom roku 

2014/2015 a stav po ukončení komplexnej akreditácie v novembri 2015 a po akreditovaní 

nového študijného odboru (medzinárodné právo) v roku 2016 je uvedený v Prílohe č.1.  

 

Počty doktorandov, financovanie štúdia a organizácia štúdia 

 

Počet doktorandov na PrávF UPJŠ v posledných rokoch zaznamenal pokles, ktorý 

súvisí jednak so zmenou financovania doktorandského štúdia prostredníctvom štátnej dotácie, 

ale aj s ukončovaním štúdia doktorandov v odbore trestné právo, akreditácia ktorého na 

fakulte skončila  ku 07.04. 2015 a ďalších doktorandov sme už nemohli prijímať .  

Prijímacie konanie na AR 2015/2016 sa realizovalo v júni 2015. Z dôvodu, že 

rozhodnutie o akreditácii študijných programov v rámci komplexnej akreditácie vysokých škôl 

bolo fakulte doručené až po uskutočnení prijímacieho konania, fakulta pri prijímaní študentov 

na AR 2015/2016 postupovala podľa v tom čase platnej akreditácie a na štúdium prijímala 

študentov do 3 ročnej dennej formy štúdia a 5 ročnej externej formy štúdia. V rámci tohto 

prijímacieho konania realizovaného na fakulte bolo vypísaných celkovo 59 tém, na ktoré sa 

prihlásilo 26 uchádzačov na dennú formu štúdia a 7 uchádzačov na externú formu štúdia. Z 

nich bolo 8 prijatých na dennú formu štúdia a 1 študent na externú formu štúdia. 

Rozdelenie prijatých doktorandov medzi študijné programy denného štúdia podľa záujmu 

uchádzačov o študijné odbory bolo nasledujúce:   
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- teória a dejiny štátu a práva – 3, 

- obchodné a finančné právo – 3,  

- občianske právo – 2. 

 Na externé štúdium bol prijatý jeden študent na študijný program Teória a dejiny štátu a práva. 

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 po roku 2012 

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

výskum a vývoj). Prostriedky z tohto prvku nie sú vo všeobecnosti výhradne alokované na 

štipendiá pre doktorandov denného štúdia, ale vysoká škola (fakulta) ich môže použiť na 

podporu vedy a výskumu, vrátane doktorandského štúdia. 

V júni AR 2015/2016 sa realizovalo aj prijímacie konanie už na novoakreditované 

študijné odbory (teória a dejiny štátu a práva, obchodné a finančné právo a  občianske právo) 

so začiatkom výučby od septembra 2016.  V rámci tohto prijímacieho konania sme na štúdium 

prijali spolu 16 študentov, z toho 6 do dennej formy štúdia a 10 do externej formy štúdia, čo 

predstavuje nárast celkového počtu oproti obdobiu hodnotenému v tejto správe. (Štúdium 

v AR 2016/17 bude predmetom hodnotenia v r. 2018).  

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 
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K 31. 10. 2015 študovalo na fakulte v doktorandskom štúdiu vo všetkých 

akreditovaných študijných odboroch celkom 27 študentov dennej formy štúdia a 31 

študentov externej formy štúdia, spolu 58 študentov. Grafické znázornenie počtu študentov 

doktorandského štúdia k 31.10. ukazuje graf. č. 2.  a graf č. 3. Z grafických údajov zároveň 

vyplýva tendencia mierneho nárastu študentov, ktorí nestihli štúdium v štandardnej dĺžke 

štúdia v oboch jej formách.  

 

Graf č. 2 
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Podrobný prehľad počtu študentov doktorandského štúdia v posledných dvoch akademických 

rokoch, je uvedený v Prílohe č. 3. Z prílohy je vidieť, že najviac denných študentov bolo 

v akademickom roku 2015/2016 zapísaných v študijnom  programe Obchodné a finančné 

právo (13), v externej forme to bolo v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva (11). 

Doktorandský študijný program v jednotlivých študijných odboroch prebiehal podľa 

študijného plánu schváleného Vedeckou radou fakulty po predchádzajúcom prerokovaní 

v Akademickom senáte fakulty. 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 

semestra realizovala prostredníctvom blokovej výučby na základe rozvrhu predmetov 

v jednotlivých študijných odboroch doktorandského štúdia. Doktorandi, ktorí počas svojho 

štúdia tvoria integrálnu súčasť katedier a ich výskumných zámerov a činností, sa podieľali aj 

na zabezpečovaní pedagogického procesu vo vzťahu k študentom prvého a druhého stupňa 

najmä na vedení bakalárskych prác a vedení seminárov. Svojou prácou, jej zameraním a 

obsahom tak doktorandi vykazujú prvky postavenia tak študentov, ako aj zamestnancov.   

Na realizácií doktorandského štúdia sa aktívne podieľajú školitelia doktorandov, 

schválení vedeckou radou, ktorých fakulta v AR 2015/2016 vykazovala v počte 21, z toho 19 

interných akademických zamestnancov a 2 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 19 interných školiteľov a 1 externý školiteľ viedlo 27 denných a 

31 externých doktorandov, pričom celkový počet funkčných miest profesorov a docentov na 

fakulte bol 24. V súvislosti s tým možno na jednotlivých pracoviskách  porovnať počet 

doktorandov  (denných aj externých) s počtom  školiteľov daného pracoviska, ako aj podiel 

počtu  doktorandov na počtoch funkčných miest profesorov a docentov na danom pracovisku. 

Najvyšší podiel doktorandov dennej formy štúdia na počet školiteľov školiaceho pracoviska 

vykázala katedra obchodného práva a hospodárskeho práva: traja doktorandi na jedného 

školiteľa. V externej forme štúdia je tento počet najvyšší na katedre občianskeho práva (4,5 

doktoranda na jedného školiteľa) - Príloha č. 4 a graf č. 4. 

Najvyšší podiel doktorandov dennej formy štúdia na počet funkčných miest profesorov 

a docentov na danom pracovisku vykázala katedra obchodného práva a hospodárskeho 

práva: traja doktorandi na jedno funkčné miesto profesora alebo docenta. V externej forme 

štúdia je tento počet najvyšší na katedre občianskeho práva (4,5 doktoranda na jedno funkčné 

miesto profesora alebo docenta) – Príloha č. 5 a graf. č. 5. 
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Graf č. 4 
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Počty doktorandov na jednotlivých katedrách neboli vyvážené aj vzhľadom na vyšší počet 

prijatých externých študentov úspešne absolvujúcich prijímaciu skúšku. 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. 4 ods. 4). Fakulta dbá na to, aby 

sa táto hranica dodržiavala.   

Fakulta ako súčasť univerzity výskumného charakteru má ambíciu vytvoriť také 

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

štúdiom každý profesor a docent mohol viesť aspoň jedného doktoranda.  

Úspešné spracovanie tém záverečných prác bolo podmienené permanentnou 

publikačnou činnosťou, v rámci ktorej doktorandi precizovali kľúčové problémy svojho 

vedeckého skúmania tak v domácich 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 2015/2016 úspešne ukončilo 15 doktorandov, 

z toho 5 doktorandov dennej formy a 10 doktorandov externej formy štúdia. Zoznam 

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

promócii dňa 28. 10. 2016 udelený ukončeným doktorandom akademický titul PhD. 

 

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

vysokej škole bol pomer priemerného počtu absolventov doktorandského štúdia za posledné 

tri akademické roky (denná forma štúdia) a päť akademických rokov (externá forma štúdia) k 

priemernému počtu všetkých študentov prvého ročníka doktorandského štúdia, v dennej forme  

za roky 2011/2012 – 2013/2014 a v externej forme za roky 2007/2008 – 2011/2012 - 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 nad 0,8 čo poukazuje, že doktorandi, ktorí na fakultu nastúpia, aj 

reálne skončia. V externom štúdiu je táto hodnota - 0,48, teda ešte nižšia, čo bolo spôsobené 

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

úspešne urobené prijímacie konanie prešli do dennej formy štúdia (napr. študenti Cisko, 

Durkošová), alebo štúdium zanechali. Do úvahy sme brali katedry/ústavy, ktoré aj keď ako 

organizačné jednotky fakulty neboli všetky školiacim pracoviskom, ale na nich pôsobili 

školitelia doktorandského štúdia.  
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Riešenie grantových projektov 

 

V ak. roku 2015/2016 sa na fakulte riešilo celkovo 13 grantových projektov, z toho: 

- 7 projektov VEGA (4 končiace v roku 2015) 

- 4 projekty APVV (1 končiaci v roku 2015) 

- 2 projekty VVGS.  

Do riešenia týchto projektov sa zapojilo celkovo 17 doktorandov dennej formy 

štúdia. Porovnanie počtu zapojených doktorandov do riešenia projektov uvádza graf č. 6. 

Údaje za hodnotené obdobie prezentujú mierny nárast zapojenosti doktorandov dennej formy 

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

a to aj napriek nižšiemu počtu riešených grantových projektov získaných fakultou. Podrobný 

prehľad zapojenosti študentov doktorandského štúdia do riešenia projektov je obsahom 

Prílohy č. 8. 

  

Graf č. 6             
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Publikačná činnosť  

Po ukončení ostatnej komplexnej akreditácie si vedenie fakulty vytýčilo úlohu za 

aktívneho pôsobenia školiteľov doktorandského štúdia preorientovať publikačné aktivity 

študentov z vedeckých zborníkov do uverejňovania príspevkov v recenzovaných vedeckých 

časopisoch.  

Z výberu publikovaných vedeckých prác v roku 20151 doktorandi dennej formy štúdia 

autorsky publikovali 

- 2 vedecké monografie (v spoluautorstve) vydané v domácom aj zahraničnom 

vydavateľstve, 

- publikovali 10 vedeckých prác v domácich časopisoch, 

- 9 prác v recenzovaných domácich vedeckých zborníkoch 

- 11 vystúpení na zahraničných vedeckých konferenciách. 

V roku 2016 sme evidovali: 

- 1 spoluautorstvo vedeckej monografie v domácom vydavateľstve, 

- 4 príspevky v domácich časopisoch, 

- 5 zahraničných a 12 domácich príspevkov v zborníkoch, 

- 6 publikovaných príspevkov na zahraničných konferenciách a 

- 17 na domácich vedeckých konferenciách.  

Z prehľadu vyplýva, že v r. 2016 poklesol počet prác vo vedeckých časopisoch a narástol 

počet príspevkov v recenzovaných zborníkoch napriek snahe fakulty preorientovať publikačnú 

činnosť doktorandov na vedecké časopisy.  

 

Vedecké konferencie   

 

Fakulta každoročne organizuje doktorandské vedecké konferencie ako platformu 

pre výmenu poznatkov v odboroch doktorandského štúdia. V AR 2015/16 sa uskutočnila 

konferencia, organizovaná katedrou Finančného práva a daňového práva pod gesciou prof. 

JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc. s názvom „Zneužitie a iné formy obchádzania práva“ 

Zúčastnilo sa na nej 15 doktorandov našej fakulty a 18 účastníkov zo slovenských  a 6 

účastníkov zo zahraničných akademických pracovísk (ČR). 

                                                 
1  Prehľad publikačnej činnosti v r. 2015 a 2016 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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Vybraní doktorandi denného štúdia sa v júni 2016 zúčastnili 3. ročníka Jarnej školy 

doktorandov v Liptovskom Jáne, kde spolu s doktorandmi ostatných fakúlt Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach prezentovali priebežné výsledky svojich dizertačných prác a navzájom 

o nich diskutovali. Jarná škola doktorandov (JŠD) UPJŠ v Košiciach je netypické, ale 

inovatívne podujatie pomáhajúce zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v 

spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike 

s dôrazom na interdisciplinaritu štúdia. Doktorandi mali  možnosť získať informácie aj z iného 

uhla pohľadu a prostredníctvom prednášok učiteľov univerzity aj oboznámiť sa so svetovými 

trendmi v jednotlivých oblastiach výskumu. Na treťom ročníku Jarnej školy doktorandov sa 

zúčastnili študenti: JUDr. Hišemová, Mgr. Kochan, JUDr. Kmecová, Mgr. Miková, Mgr. 

Popovič, Mgr. Straková.  

Okrem uvedených konferencií sa doktorandi zúčastňovali na rôznych domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch, kde aktívne prezentovali svoje 

vedecké príspevky. Podrobný prehľad aktívnej účasti doktorandov na domácich 

a zahraničných konferenciách  a seminároch je obsahom Prílohy č. 9. 

 

Ďalšie aktivity a ocenenia  

 
Doktorand Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie, JUDr. František 

Bonk na základe nominácie fakulty získal ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska ak. roka 

2015/2016“. Projekt súťaže sa uskutočňoval pod záštitou prezidenta SR – p. Andreja Kisku 

s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej 

akadémie vied. 

Nepriamou formou ocenenia práce doktorandov z pohľadu doktoranda, ale rovnako 

i z pohľadu fakulty je aj úspech absolventa doktorandského štúdia, resp. doktoranda ešte 

počas štúdia vo výberových konaniach na uvoľnené miesta vysokoškolských učiteľov. 

Absolvent/doktorand sa už počas štúdia zoznamuje v rámci svojho školiaceho pracoviska 

s prácou, povinnosťami a vedeckým pôsobením učiteľov, a tieto vedomosti a zručnosti môžu 

priaznivo ovplyvniť úspešnosť na výberovom konaní.  

V AR 2015/16 takto bolo obsadené jedno miesto učiteľa.  
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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. 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).  

Prehľad zahraničných študijných a výskumných pobytov študentov doktorandského štúdia 

v ak. roku 2015/2016 je uvedený v Prílohe č. 10. 
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Záver 

1. Výsledky doktorandského štúdia v AR 2015/16 poukazujú na nasledujúce 

skutočnosti: 

 doktorandské štúdium je na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach etablovanou 

a neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia výskumnej univerzity; 

 jeho financovanie je závislé od úspechov všetkých akademických zamestnancov 

fakulty vo vede a výskume v predchádzajúcom období v súlade s nastavenou 

metodikou financovania doktorandského štúdia; 

 úspechy učiteľov a vedeckých zamestnancov vo vede, ale aj v pedagogickej činnosti 

a v získavaní projektov všetkého druhu umožňujú pozdvihnúť aj kvalitu 

doktorandského štúdia a prijímané počty jeho denných študentov; 

 v hodnotenom období sa mierne zvýšil počet študentov v nadštandardnom štúdiu 

v porovnaní s predchádzajúcim obdobím; 

 doposiaľ sa neprejavil pozitívny trend zmeny orientácie publikovaných prác 

doktorandov v domácich alebo zahraničných vedeckých časopisoch; 

 na základe viacročných poznatkov a praktickej realizácie doktorandského štúdia 

konštatujeme, že systém financovania denného štúdia a vyplácania štipendií 

doktorandom sa javí ako neefektívny a nerentabilný v prípadoch, keď doktorand, 

využijúc možnosti ponúkané študentskými zahraničnými mobilitami a stážami nakoniec 

neukončí štúdium odovzdaním a obhájením dizertačnej práce. Súčasné legislatívne 

nastavenie doktorandského štúdia neumožňuje vysokým školám v obdobných 

prípadoch požadovať späť vynaložené finančné prostriedky, a to ani v obmedzenom 

rozsahu. 

 

2. Úlohy a odporúčania do ďalšieho obdobia: 

 školitelia a katedry/ústavy budú pôsobiť na doktorandov pri hľadaní možností zapojenia 

sa do interdisciplinárne orientovaného výskumu, napr. v rámci projektovej schémy 

VVGS;  

 zmena orientácie publikačnej činnosti doktorandov smerom ku vedeckým časopisom, 

ktorá sa v hodnotenom období začala realizovať, aj napriek počiatočnému neúspechu 

bude mať trvalú tendenciu; 

 fakulta zorganizuje, resp. podporí ďalšie aktivity typu doktorandských vedeckých 

konferencií ako platformy prezentácie výsledkov výskumu a výmeny znalostí na 

národnej i medzinárodnej úrovni; 
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 náročnosť a dôslednosť vedenia doktorandov školiteľmi a individuálna práca so 

študentmi v nasledujúcom období je základným predpokladom zlepšenia kvality a  

ukazovateľov  doktorandského štúdia; 

 v najbližšej budúcnosti bude prevládať snaha o zvýšenie podielu doktorandov v dennej 

forme štúdia na celkovom počte študentov; 

 fakulta vyvinie úsilie o zvýšenie počtu doktorandov na počet docentov/profesorov; 
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Príloha č. 1: Študijné programy doktorandského štúdia na PrávF UPJŠ a ich garanti v AR 2014/2015, po komplexnej akreditácii a akreditácii v r. 2016  

(klik pre návrat do textu) 

 

Oblasť výskumu  Číslo 

a názov 

študijného 

odboru 

Názov 

študijného 

programu 

Identifikátor 

ŠP 

(DF, EF)* 

Štandardná 

dĺžka 

štúdia v AR 

2014/2015 

(DF, EF) 

Štandardná 

dĺžka 

štúdia  

od 11/2015 

po KA 

(DF, EF) 

Garant, spolugaranti  

v AR 2014/2015 

Garant, spolugaranti od 

11/2015 

- po komplexnej 

akreditácii 

 

 

 

7 Právo 

a Medzinárodné 

vzťahy 

3.4.2. 
Teória 

a dejiny 
štátu a 
práva 

Teória 
a dejiny 
štátu a 
práva 

12280 
106563 

3,5 3,4 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, 
CSc. 
doc. JUDr. Imrich Kanárik, 
CSc. 
doc. JUDr. Vladimír Vrana, 
PhD. 

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

3.4.10. 
Obchodné 
a finančné 

právo 

Obchodné 

a finančné 

právo 

12238 
106575 

3,5 3,4 

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

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

3.4.11. 
Občianske 

právo 

Občianske 
právo 

12285 
106557 

3,5 3,4 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
doc. JUDr. Katarína Kirstová, 
CSc. 
doc. JUDr. Milena Barinková, 
CSc. 
 

prof. JUDr. Peter Vojčík, 
CSc. 
doc. JUDr. Katarína 
Kirstová, CSc. 
doc. JUDr. Milena 
Barinková, CSc. 
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Oblasť výskumu Číslo 

a názov 

študijného 

odboru 

Názov 

študijného 

programu 

Identifikátor 

ŠP 

(DF, EF)* 

Štandardná 

dĺžka štúdia 

v AR 

2014/2015 

(DF, EF) 

Štandardná 

dĺžka štúdia  

od 08/2016 

 (DF, EF) 

Garant, spolugaranti 

v AR 2014/2015 

Garant, spolugaranti od 

08/2016 

- po akreditácii 

7 Právo 

a Medzinárodné 

vzťahy 

3.4.8. 
Medzinárod

né právo 

Medzináro
dné právo 

136265 - 3,4 - 

prof. JUDr. Ján Klučka, 
CSc. 
doc. JUDr. Ľudmila 
Somorová, CSc. 
doc. JUDr. Ladislav Orosz, 
CSc. 

* DF – denná forma, EF – externá forma 

 

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 

2010/2011 76/76 45/17 18/32 

2011/2012 70/70 43/32 11/21 

2012/2013 33/28 45/17 9/8 

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

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

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

* DF – denná forma, EF – externá forma 
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 Príloha č. 3: Počty študentov doktorandského štúdia k 31.10. 2014 a 31.10. 2015 (klik pre návrat do textu) 

 

 

Názov 
študijného 
programu 

DF* 

Ročník 

 

1. 2. 3. 4. 5. NDŠ** SPOLU 

AR 
14/15 

AR 
15/16 

AR 
14/15 

AR 
15/16 

AR 
14/15 

AR 
15/16 

AR 
14/16 

AR 
15/16 

AR 
14/15 

AR 
15/16 

AR 
14/15 

AR 
15/16 

AR 
14/15 

AR 
15/16 

Teória a dejiny 
štátu a práva 

2 3 2 2 7 6 - - - - 4 5 11 11 

Obchodné 
a finančné 
právo 

2 3 4 2 6 8 - - - - 2 4 12 13 

Občianske 
právo 

1 1 1 1 1 1 - - - - - - 3 3 

Medzinárodné 
právo 

- - - - - - - - - - - - - - 

Spolu DF 5 7 7 5 14 15 - - - - 6 9 26 27 

EF*  

Teória a dejiny 
štátu a práva 

1 1 1 1 2 0 4 3 3 6 2 2 11 11 

Obchodné 
a finančné 
právo 

3 0 2 3 2 1 5 1 6 5 1 2 18 10 

Občianske 
právo 

4 0 1 3 3 2 2 3 4 2 1 2 14 10 

Medzinárodné 
právo 

- - - - - - - - - - - - - - 

Spolu EF 8 1 4 7 7 3 11 7 13 13 4 6 43 31 

* DF – denná forma, EF – externá forma 

** NDŠ – nadštandardná dĺžka štúdia
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Príloha č. 4: Počet študentov doktorandského štúdia na počet školiteľov v ak. roku 

2015/2016 (klik pre návrat do textu) 
 

Katedra/ústav Počet denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet 

externých 

doktorandov 

(EF) 

Počet 

školiteľov 

Pomer 

DF/počet 

školiteľov 

Pomer 

EF/počet 

školiteľov 

KDŠaP 4 2 3 1,3 0,7 

KTŠaP 6 7 4 1,5 1,8 

KOPaHP 9 9 3 3,0 3,0 

KFPaDP 4 1 2 2,0 0,5 

KOP 2 9 2 1,0 4,5 

KÚPaSP 1 2 3 0,3 0,7 

KTP 0 0 0 0 0 

ÚEPaOMP 1 0 2 0,5 0 

KPPaPSZ 0 1 1 0 1,0 

Spolu 27 31 20 1,4 1,6 

 

 

Príloha č. 5: Počet študentov doktorandského štúdia na počet funkčných miest profesorov 

a docentov v ak. roku 2015/2016. (klik pre návrat do textu) 

 

Katedra/ústav Počet denných 

doktorandov 

(DF) 

Počet  

externých 

doktorandov 

(EF)  

Počet 

prof.+doc. 

Pomer 

DF/prof.+ 

doc. 

Pomer 

EF/prof.+ 

doc. 

KDŠaP 4 2 3 1,3 0,7 

KTŠaP 6 7 3 2,0 2,3 

KOPaHP 9 9 3 3,0 3,0 

KFPaDP 4 1 2 2,0 0,5 

KOP 2 9 2 1,0 4,5 

KÚPaSP 1 2 4 0,3 0,5 

KTP 0 0 2 0 0 

ÚEPaOMP 1 0 3 0,3 0 

KPPaPSZ 0 1 2 0 0,5 

Spolu 27 31 24 1,1 1,3 
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Príloha č. 6: Obhájené dizertačné práce v ak. roku 2015/2016 (klik pre návrat do textu) 

 

Denná forma štúdia: 

 

1. JUDr. Soňa Ivančová, rod. Rakušanová – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: doc. 
JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., "Priama demokracia v Slovenskej republike", obhajoba dňa 
16.10. 2015 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

2. JUDr. Dominik Šoltys – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: prof. JUDr. Alexander 
Bröstl, CSc., "Minimálny obsah morálky v práve", obhajoba dňa 16.10. 2015 na PrávF UPJŠ v 
Košiciach 

3. JUDr. Zuzana Antošová – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: doc. JUDr. Gabriela 
Dobrovičová, CSc., "Teória a prax tvorby práva", obhajoba dňa 21.06. 2016 na PrávF UPJŠ v 
Košiciach 

4. JUDr. Lukáš Cisko – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Jozef Suchoža, 
DrSc., "Zodpovednosť za vady plnenia", obhajoba dňa 30.08. 2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

5. JUDr. Jozef Sábo – Obchodné a finančné právo – školiteľ: doc. JUDr. Mária Bujňáková, 
CSc., "Daňová politika EÚ", obhajoba dňa 30.08. 2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

 

Externá forma štúdia: 

 

1. Mgr. Vladimír Filičko – Občianske právo –  školiteľ: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., 
"Zmluvné vzťahy v spotrebiteľskom práve", obhajoba dňa 14.12. 2015 na PrávF UPJŠ v 
Košiciach 

2. JUDr. Jozef Brázdil – Občianske právo –  školiteľ: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.,  "Ochrana 
práv na označenie v Európskej únii", obhajoba dňa 14.12. 2015 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

3. JUDr. Dominika Vokálová –  Občianske právo – školiteľ: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., 
Občianske právo, "Výkon rodičovských práv a povinností", obhajoba dňa 14.12. 2015 na PrávF 
UPJŠ v Košiciach 

4. JUDr. Martin Štrkolec – Teória a dejiny štátu a práva –  školiteľ: doc. JUDr. Imrich Kanárik, 
CSc., "Princíp zákonnosti pri uplatňovaní donútenia v trestnom práve", obhajoba dňa 19.02. 
2016 na UPJŠ PrávF UPJŠ v Košiciach 

5. JUDr. Marko Deák – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Ján Husár, CSc., 
"Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch", obhajoba dňa 20.04. 2016 na PrávF UPJŠ 
v Košiciach 

6. JUDr. Marcela Kováčová – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: JUDr. Eduard Bárány, 
DrSc., "Obce a vyššie územné celky ako subjekty práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 
21.06. 2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

7. JUDr. Jana Horváthová – Teória a dejiny štátu a práva –  školiteľ: doc. JUDr. Imrich 
Kanárik, CSc., "Konanie abusus iuris a in fraudem legis", obhajoba dizertačnej práce dňa 
24.06. 2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

8. JUDr. PhDr. Helena Mazurová – Teória a dejiny štátu a práva –  školiteľ: prof. JUDr. 
Alexander Bröstl, CSc., "Právo a jazyk: osobitosti právneho textu", obhajoba dňa 24.08. 2016 
na PrávF UPJŠ v Košiciach 
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9. Mgr. Alena Angelovičová, LL.M. – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: doc. JUDr. 
Ladislav Orosz, CSc., "Právo EÚ a rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR", obhajoba dňa 
24.08. 2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

10. JUDr. Marián Slávik – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Vladimír 
Babčák, CSc., "Vzťah vnútroštátneho daňového zákonodarstva a práva EÚ", obhajoba dňa 
30.08. 2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach 

 

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

2013/2014 – 2015/2016 a priemeru prijatých doktorandov za roky 2011/2012 – 2013/2014 (klik 
pre návrat do textu) 

 

 Priemerný počet 

absolventov (A) za 

roky 14-16 

Priemerný počet 

prijatých 

doktorandov (P) za 

roky 11-14 

Pomer 

A/P 

KTŠaP 2,00 2,00 1,00 

ÚEPaOMP 0,67 0,66 1,01 

KOPaHP 1,67 2,66 0,63 

KFPaDP 1,33 1,00 1,33 

KOP 1,00 1,00 1,00 

KPPaPSZ 0,33 0,67 0,49 

KÚPaSP 0,33 0,67 0,49 

KTP 0,33 - 0 

SPOLU: 7,66 8,66 0,88 

 

 

Pomer priemeru absolventov externého doktorandského štúdia za roky 2011/2012 – 
2015/2016 a priemeru prijatých doktorandov za roky 2007/2008 – 2011/2012 (klik pre návrat 
do textu) 

 

 Priemerný počet 

absolventov (A) za 

roky 11-16 

Priemerný počet 

prijatých 

doktorandov (P) za 

roky 07-12 

Pomer 

A/P 

KDŠaP - 0,4 0 

KTŠaP 1,4 2,2 1,00 

ÚEPaOMP 0,2 0,2 1,01 

KOPaHP 2,2 5,2 0,63 

KFPaDP 1,2 2,0 1,33 

KOP 2,8 3,4 1,00 

KPPaPSZ 0,2 - 0,49 

KÚPaSP - 0,4 0,49 

KTP 1,6 6,4 0 

SPOLU: 9,6 20,2 0,48 
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Príloha č. 8: Prehľad zapojenosti študentov doktorandského štúdia 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 

13/14 

AR 

14/15 

AR 

15/16 

 

VEGA 1/0942/11 

prof. Husár 

Premeny kapitálových obchodných 
spoločností a družstiev 

01/11 – 12/13 Petraško, Rušin - - 

VEGA 1/0692/12 

prof. Bröstl 

Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu 
a realizáciu práva 

01/12 - 12/14 Dorková, Kočan, 
Nedzbalová, 
Smoleňová, 
Feciľaková, 
Antošová, Šoltys, 
Štrkolec, Čuroš 

Kočan, Jankolová 
(Feciľaková), 
Antošová, Šoltys, 
Štrkolec (ED), Čuroš  

 

VEGA 1/0851/12 

doc. Barinková 

Tvorba a pracovného realizácia práva so 
zreteľom na regionálne aspekty trhu práce 

01/12 – 12/14 Sninčák - - 

VEGA 1/1170/12 

doc. Bujňáková 

Vplyv daňovej politiky EÚ na vnútroštátnu 
právnu úpravu SR 

01/12 – 12/14 Karabinoš, Kočiš, 
Sábo 

Kočiš, Sábo - 

VEGA 1/0805/13 

prof. Tkáč 

Optimalizácia usporiadania modelu 
pracovných vzťahov na trhu práce v SR 

01/13 – 12/15 Huba, Sninčák, 
Vojníková, Seilerová 

Seilerová - 

VEGA  
1/0965/13 

doc. Orosz 

Volebné zákonodárstvo v SR – doterajší 
vývoj, aktuálny stav, perspektívy 

01/13 – 12/15 Ivančová, Timko, 
Farkašová 

Timko, Farkašová Timko, Farkašová 

VEGA 1/0131/13 

doc. Štenpien 

Historicko-právny  vývoj inštitútu kúpnej 
zmluvy a tendencie jej súčasnej 
rekodifikácie 

01/13 – 12/15 - - - 
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VEGA 1/0940/14 

prof. Vojčík 

Rekodifikácia súkromného práva 
v intenciách práva EÚ 

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

VEGA 1/0375/15 

prof. Babčák 

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

01/15 – 12/15 - - Sábo, Bonk, 
Straková, Popovič 

VEGA 1/0917/16 

doc. Csach 

Atypické a faktické vzťahy v obchodnom 
práve 

01/16 – 12/18 - - Rostáš, Zavadová 

VEGA 1/0709/16 

prof. Klučka 

Miesto a význam regionálnych súdnych 
orgánov v kontexte súčasného regionalizmu 

01/16 – 12/18 - - Kubala 

APVV 0823-11 

prof. Klučka 

Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné 
medzinárodné právo 

07/12 – 12/15 Pošiváková 

 

- - 

APVV 0908-12 

prof. Husár 

Modernizácia práva obchodných 
spoločností ako súčasť rekodifikácie 
súkromného práva 

 

10/13 – 09/17 Šuleková Šuleková Šuleková 

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 Antošová Antošová Antošová, Kubala 

APVV 14-0598 

doc. Barinková 

Elektronizácia v podnikaní s akcentom na 
právne a technické aspekty 

07/15 – 06/16 - - - 

VVGS 15/12-13 

Dr. Sábo 

Formy a predchádzanie daňovým únikom 
pri medzinárodnom zdaňovaní 

07/13 – 12/14 Sábo Sábo - 

VVGS 15/12-13 

Mgr. Giertl 

Problém zlyhávajúcich štátov 
v medzinárodnom práve verejnom 

01/12 – 06/13 - - - 

VVGS 17/12-13 

Mgr. Pošiváková 

„Rechtsstaat“ alebo „Rule of Law“ 
v medzinárodnom práve 

01/12 – 06/13 Pošiváková - - 

VVGS 2013-120 

Mgr. Šuleková 

Zmluvná sloboda a jej limitácie vo svetle 
modernizácie práva obchodných 
spoločností 

07/13 – 12/14 Šuleková Šuleková - 



23 

 

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 

VVGS 2016-284 

Mgr. Popovič 

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

07/16 – 12/17 - - Popovič, Bonk, 
Martaus, Straková 
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Príloha č. 9: Aktívna účasť študentov doktorandského štúdia na domácich a zahraničných 

konferenciách (klik pre návrat do textu) 

 

I.  Bratislava Legal Forum 2015, 09.10. – 10.10. 2015, Univerzita Komenského 
v Bratislave 

 
1. JUDr. Ľuboš Dobrovič: The Institute of societas yesterday, today and 

tomorrow 
 

II.  CER Comparative European Research 2015, 4th Biannual CER 
Comparative European Research Conference, 26.10. – 30.10. 2015, Londýn 

  
1. JUDr. Ľuboš Dobrovič: Ethics of Business Relations in Relation with the 

Problems of Setting the Equitable and Justified 
Purchase Price (Pretium Iustum) 

 

III. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké 
pracovníky, 14. - 18. 12. 2015, Hradec Králové   

 

 1. Mgr. Veronika Miková:  Materiálne jadro ústavy a princíp prednosti  

 

IV.  Teória a prax verejnej správy, 17.02.2016, Fakulta verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach 

 
1. JUDr. Darina Kmecová:   Pohreb popraveného podľa rímskeho verejného 

práva – právo alebo ľubovôľa panovníka?  
 
2. JUDr. Terézia Hišemová:  Reformy Jozefa II. v oblasti verejnej správy 

3. Mgr. Ivana Štieberová:   Daňová licencia v kontexte nálezu Ústavného 
súdu Slovenskej republiky 

4. Mgr. Adrián Popovič:  Princíp zákonnosti a princíp právnej ochrany 
v správe daní 

 
5. Mgr. Veronika Miková:  Charta základných práv a činnosť orgánov 

verejnej moci 
 

V.  Právní rozpravy 2016, 22.02. -26.02. 2016, Hradec Králové 

 

1. Mgr. Peter Koromház Výhrada vo svedomí v právnej úprave Slovenskej 
republiky (zdravotnícky pracovník a poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti) 

 

VI.  Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016, 10.03. – 12.03. 2016, 
Častá Papiernička  

 

1. Mgr. Peter Koromház Spotrebiteľské spory 
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VII.  Zneužitie a iné formy obchádzania práva, 07.04.2016, Právnická fakulta 
UPJŠ   v Košiciach 

 

1. JUDr. Darina Kmecová: Vybrané prípady obchádzania noriem 

kánonického práva v aplikačnej praxi katolíckej 

cirkvi 

2. JUDr. Terézia Hišemová:  Skladové právo Košíc a Krakova a jeho 

obchádzanie 

3. Mgr. Ivana Štieberová:  Zneužívanie práva pri uplatňovaní nadmerných 

odpočtov dane z pridanej hodnoty 

4. Mgr. Ing. Jaroslav Dolný:  Obmedzenia pri výplate dividend – komparácia 
testov solventnosti 

 

5. JUDr. František Bonk: Zneužitie daňového práva v slovenskej a 
rakúskej právnej úprave 

 
6. JUDr. Ľuboš Dobrovič  Societas publicanorum ako nástroj zneužívania 

práva 
 
7. Mgr. Martin Kochan Zneužitie práva a piercing 
 

8. Mgr. Adrián Popovič:  Zastierané právne úkony pri správe daní 
 

9. Mgr. Veronika Miková:  Nesprávna aplikácia práva EÚ a nepodanie 
opravného prostriedku 

 

 

VIII.  Košické dni súkromného práva 2016, 20.04. - 21.04. 2016, Košice, Hotel 
Centrum  

 
1. JUDr. Ľuboš Dobrovič Problematika zastúpenia spoločníkov a limity ich 

spôsobilosti právne konať v rímskej societas 

 

2. Mgr. Peter Koromház   Poučenie pacienta a informovaný súhlas pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 

 

IX. Spoločné zasadnutie katedier finančného práva zo Slovenskej republiky a 
Českej republiky a konferencia na témy: „Prítomnosť a budúcnosť 
finančnoprávneho vzdelávania a vedy finančného práva“ a „Výzvy a 
perspektívy finančného a daňového práva vo vzťahu k optimálnemu 
fungovaniu štátu“, 21.04 - 22.04.2016, Bratislava 

1. Mgr. Ivana Štieberová:   Aktuálne výzvy vedy daňového práva v oblasti 
daňovej morálky 
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2. Mgr. Adrián Popovič:  Súčasný vývoj vybraných otázok vedy daňového 
práva  

 

X.  Medzinárodná baltická konferencia o financovaní územnej samosprávy 
„Financovanie územnej samosprávy a jeho úlohy a Európska charta 
miestnej samosprávy“, 25.04.2016, Gdańsk, Poľsko. 

1. Mgr. Ivana Štieberová:  Local Fee for Municipal Waste and Minor 
Construction Waste in the Light of Legislative 
Changes in Slovakia 

2. Mgr. Adrián Popovič:  Reflection on the Local Fee for Development 

 

XI.  Medzinárodná konferencia: Ochrana lidských práv v rámci EÚ, 10.05. 
2016, Olomouc 

1. Mgr. Veronika Miková:  Uplatňovanie Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd a prijatie Charty základných 
práv EÚ. 

 

XII. Olomoucké právnické dny 2016, 19.05. – 20.05. 2016, Olomouc 

 

1. Mgr. Peter Koromház  Neprijateľné zmluvné podmienky 
v spotrebiteľských zmluvách o úvere 
s prihliadnutím na rozhodovaciu činnosť súdov SR 

 

XIII.  Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí, 12.05. – 13.05. 2016, Filozofická 
fakulta UPJŠ v Košiciach 

 
1. JUDr. Terézia Hišemová:  (Košický) Richtár v minulosti vs. starosta 

v súčasnosti 

XIV. Umenie a právo, 02.06. 2016, Skalnaté Pleso 

 

1. Mgr. Peter Koromház  Umenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v súlade s právnymi predpismi SR 

 

XV. Jarná škola doktorandov, 14.06. – 16.06. 2016, Liptovský Ján 

 
1. JUDr. Darina Kmecová: Rímske interdikty a ich presahy do súčasného 

práva 

2. JUDr. Terézia Hišemová:  UPJŠ ako nasledovníčka Universitatis 

Casoviensis 
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3. Mgr. Ivana Štieberová:  Kontrolný výkaz ako vybraný inštitút daňového 
práva v boji s daňovými únikmi a daňovými 
podvodmi na DPH 

 
  4. Mgr. Martin Kochan:  Koncernové právo 

5. Mgr. Adrián Popovič:  Vybrané aspekty vzťahu vnútroštátneho 
daňového zákonodarstva SR a práva EÚ 

 
6. Mgr. Veronika Miková:  Vznik právnej subjektivity. kedy je dieťa 

narodené živé? 

 

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

realizované v akademickom roku 2015/2016 (klik pre návrat do textu) 
 

Mobility cez program Erasmus+ : 

 

KFPaDP: 

JUDr. František Bonk, Univerzita Salzburg, Rakúsko, 15.02. 2016 – 04.07.2016 

 

KOPaHP: 

JUDr. Dušan Rostáš, Ústav štátu a práva AV ČR, Praha, Česká republika, 01.02. 2016 – 
31.03. 2016 

 

Ostatné študijné a výskumné pobyty: 

 

KOPaHP: 

Mgr. Dominika Zavadová, Švajčiarsky inštitút pre porovnávacie právo, Lausanne, 
Švajčiarsko, 03.08. 2015 – 30.09. 2015 

Mgr. Ing. Jaroslav Dolný, Švajčiarsky inštitút pre porovnávacie právo, Lausanne, 
Švajčiarsko, 03.08. 2015 – 30.09. 2015 

Mgr. Daniela Onofrejová, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika, 01.03. 
2016 – 31.03. 2016 

JUDr. Dominika Zavadová, Tilburská univerzita, Tilburg, Holandsko, 07.05. 2016 – 09.07. 
2016 

KDŠaP: 
Mgr. Darina Kmecová, Lateránska univerzita, Rím, Taliansko, 16.01. 2016 – 06.02. 2016 
 
KFPaDP: 
JUDr. František Bonk, Inštitút rakúskeho a medzinárodného daňového práva Ekonomickej 
univerzity, Viedeň, Rakúsko, 11.04. 2016 – 13.04. 2016 
 
KOP:  
JUDr. Jozef Kubala, Knižnica Súdneho dvora EÚ, Luxemburg, Luxembursko, 01.08. – 10.08. 
2016 
 


