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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
akademický rok 2016/2017 (ďalej správa).
Doktorandské štúdium ako tretí a najvyšší stupeň vzdelávania je neoddeliteľnou
súčasťou plnenia úloh právnickej fakulty patriacej do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
ako 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, spôsobilosť 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 kooperácii medzi doktorandmi a ich školiteľmi.
Predkladaná správa poskytuje vedeckej rade 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 znázornenia predkladaných údajov a kvantitatívne vyjadrenia
konkrétnych výsledkov vedeckej činnosti doktorandov dennej formy štúdia.
Správa o hodnotení úrovne doktorandského štúdia za AR 2016/2017 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 akademickom roku 2016/17 fakulta realizovala štyri akreditované doktorandské
študijné programy:
3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
3.4.10. Obchodné a finančné právo
3.4.11. Občianske právo
3.4.8. Medzinárodné právo.
Ich podrobnejší prehľad s údajmi o garantoch, spolugarantoch a dĺžke štúdia je uvedený v
Prílohe č.1.

Počty doktorandov, financovanie štúdia a organizácia štúdia
Počet doktorandov na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte (ďalej PrávF UPJŠ) v
posledných rokoch zaznamenal pokles, ktorý súvisí jednak so zmenou financovania
doktorandského štúdia prostredníctvom štátnej dotácie, ale aj so zmenou preferencií
absolventov magisterského štúdia. Ich reálna uplatniteľnosť po prípadnom ukončení
doktorandského štúdia sa zužuje viac - menej iba na akademické prostredie a vedecké
pracoviská.
Prijímacie konanie na AR 2016/2017 sa realizovalo v júni 2016. V rámci tohto
prijímacieho konania realizovaného na fakulte bolo vypísaných celkovo 60 tém, na ktoré sa
prihlásilo 27 uchádzačov na dennú formu štúdia a 15 uchádzačov na externú formu štúdia. Z
nich bolo 6 prijatých na dennú formu štúdia a 10 na externú formu štúdia. Rozdelenie prijatých
doktorandov medzi študijné programy denného štúdia podľa záujmu uchádzačov o študijné
odbory bolo nasledujúce:
-

teória a dejiny štátu a práva – 2,

-

obchodné a finančné právo – 2,

-

občianske právo – 2.

Rozdelenie prijatých doktorandov medzi študijné programy externého štúdia podľa záujmu
uchádzačov o študijné odbory bolo nasledujúce:
-

teória a dejiny štátu a práva – 4,

-

obchodné a finančné právo – 3,

-

občianske právo – 3.

Z uvedeného počtu sa na štúdium zapísalo 9 študentov.
Keďže PrávF UPJŠ v priebehu mesiaca august 2016 získala akreditáciu aj na študijný program
doktorandského štúdia v študijnom odbore medzinárodné právo pre dennú a externú formu
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štúdia, prijímacie konanie na tento novoakreditovaný odbor sa realizovalo už v septembri
2016. Na dennú formu štúdia sa prihlásilo 6 uchádzačov a 1 uchádzač o externú formu štúdia.
Z nich boli 2 prijatí na dennú formu štúdia a 1 študent na externú formu štúdia.
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 2016/2017 sa realizovalo prijímacie konanie na študijné odbory (teória
a dejiny štátu a práva, obchodné a finančné právo, občianske právo a medzinárodné právo)
so začiatkom výučby od septembra 2017. V rámci tohto prijímacieho konania sme na štúdium
prijali spolu 22 študentov, z toho 8 do dennej formy štúdia a 14 do externej formy štúdia, čo
predstavuje nárast celkového počtu oproti obdobiu hodnotenému v tejto správe. (Štúdium
v AR 2017/18 bude predmetom hodnotenia v r. 2019).
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.
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K 31. 10. 2016 študovalo na fakulte v doktorandskom štúdiu vo všetkých akreditovaných
študijných odboroch celkom 25 študentov dennej formy štúdia a 31 študentov externej
formy štúdia, spolu 56 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 poklesu študentov, ktorí sa dostali do nadštandardnej dĺžky štúdia v oboch jej
formách.
Graf č. 2
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Graf č. 3
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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 študentov bolo v akademickom
roku 2016/2017 zapísaných v študijnom programe Obchodné a finančné právo, v dennej
forme (11) a v externej forme (15).
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.
Súčasťou povinností študentov – doktorandov v oblasti pedagogického pôsobenia je
realizácia úkonov spočívajúcich vo vedení seminárov či bakalárskych prác, čím si študenti
osvojujú a postupne nadobúdajú pedagogické zručnosti. Fakulta oceňuje aktivitu z úrovne
vedenia univerzity a Filozofickej fakulty UPJŠ smerujúcu ku organizovaniu krátkodobého
intenzívneho školenia doktorandov o spôsoboch, metódach vyučovania na vysokej škole
a osvojovania si základov a zásad posudzovania znalostí študentov a ich hodnotenia.
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O školenie prejavili záujem aj začínajúci vysokoškolskí učitelia, keďže, na rozdiel od minulosti,
súčasťou ich prípravy na výkon povolania už nie je kurz vysokoškolskej pedagogiky.
Na realizácií doktorandského štúdia sa aktívne podieľajú školitelia doktorandov,
schválení vedeckou radou, ktorých fakulta v AR 2016/2017 vykazovala v počte 25, z toho 23
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 23 interných školiteľov viedlo 25 denných a 31 externých
doktorandov, pričom celkový počet profesorov a docentov (na funkčných miestach) z daných
odborov v AR 2016/2017 bol 28. 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 profesorov a docentov na danom pracovisku.
Najvyšší podiel doktorandov dennej formy štúdia na počet školiteľov školiaceho pracoviska
vykázala katedra obchodného práva a hospodárskeho práva: 1,8 doktoranda na jedného
školiteľa. V externej forme štúdia je tento počet najvyšší tiež na katedre obchodného práva
a hospodárskeho práva, a to 3,3 doktoranda na jedného školiteľa. Príloha č. 4 a graf č. 4.
Najvyšší počet doktorandov dennej formy štúdia na počet profesorov a docentov (na
funkčných

miestach)

na

danom

pracovisku

vykázala

katedra

obchodného

práva

a hospodárskeho práva: 2,3 doktoranda na jedného profesora alebo docenta. V externej forme
štúdia je tento počet najvyšší tiež na katedre obchodného práva a hospodárskeho práva, a to
4,3 doktoranda na jedného profesora alebo docenta. Príloha č. 5 a graf. č. 5.
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. Snaha fakulty je
limitovaná finančnými možnosťami pokrytia doktorandského štúdia štipendiom v dennej forme
štúdia, aj keď celkové štatistické údaje o počte doktorandov na počet profesorov a docentov
ukazujú, že na každého profesora a docenta pripadajú v prepočte dvaja doktorandi (bez
rozdielu formy štúdia).
Univerzita P. J. Šafárika v ostatnom období sleduje cieľ prekročiť 5 percentný podiel počtu
denných doktorandov na celkovom počte študentov bakalárskeho a magisterského štúdia.
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Graf č. 4
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Graf č. 5
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Počty doktorandov na jednotlivých katedrách neboli vyvážené aj vzhľadom na vyšší počet
prijatých externých študentov s rôznou preferenciou jednotlivých akreditovaných študijných
programov doktorandského štúdia. Hornú hranicu počtu doktorandov na jedného školiteľa
ustanovil Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ, a to v počte najviac 5
doktorandov v dennej forme štúdia (čl. 4 ods. 4). Fakulta dbá na to, aby sa táto hranica
dodržiavala.
Úspešné spracovanie tém záverečných prác bolo podmienené permanentnou
publikačnou činnosťou, v rámci ktorej doktorandi precizovali kľúčové problémy svojho
vedeckého

skúmania

tak

v domácich,

ako

i zahraničných

vedeckých

periodikách,

monografiách i zborníkoch, ako aj diskusiou a vzájomnou výmenou poznatkov a skúseností
na vedeckých podujatiach. Súčasťou vedeckej časti štúdia boli aj ďalšie aktivity (napr. účasť
na prednáškach zahraničných lektorov, spoluorganizácia vedeckých konferencií, odborné
stáže na právnických pracoviskách).
Doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo 12 doktorandov,
z toho 5 doktorandov dennej formy a 7 doktorandov externej formy štúdia. Zoznam obhájených
prác je uvedený v Prílohe č. 6. Na základe úspešnej obhajoby bol na slávnostnej promócii
dňa 27. 10. 2017 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 k priemernému počtu všetkých študentov prvého ročníka
doktorandského štúdia za roky 2012/2013 – 2014/2015 - Príloha č. 7. Kritérium odzrkadľuje
úsilie fakulty zabezpečiť si mladú generáciu výskumníkov, ktorí doktorandské štúdium aj
úspešne ukončia. Hodnota tohto indikátora je na všetkých katedrách a ústavoch v dennom
štúdiu 0,67, že väčšina doktorandov, ktorí na fakultu nastúpia, štúdium aj reálne ukončia.
V externom štúdiu je táto hodnota - 0,52, teda ešte nižšia, čo bolo spôsobené aj tým, že
niekoľko externých doktorandov v ďalšom roku po nastúpení na štúdium, toto 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 2016/2017 sa na fakulte riešilo celkovo 19 grantových projektov, z toho:
- 7 projektov VEGA (1 končiaci v roku 2016)
- 6 projektov APVV (1 končiaci v roku 2016)
- 6 projektov VVGS.
Do riešenia týchto projektov sa zapojilo celkovo 16 doktorandov dennej formy
štúdia. Porovnanie počtu zapojených doktorandov do riešenia projektov uvádza graf č. 6.
Údaje za hodnotené obdobie prezentujú mierny pokles zapojenosti doktorandov dennej formy
štúdia do riešenia projektov v porovnaní s obdobím predchádzajúceho akademického roka,
a to aj napriek vyššiemu počtu riešených grantových projektov získaných fakultou. Pokles
počtu doktorandov je však iba zdanlivý, pretože viacerí doktorandi sú zapojení do riešenia
viacerých projektov v rámci rôznych projektových schém.
Podrobný prehľad zapojenosti študentov doktorandského štúdia do riešenia projektov
je obsahom Prílohy č. 8.

Graf č. 6
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V hodnotenom období sa fakulta usilovala získať i niektoré vzdelávacie projekty
medzinárodného významu. Členmi riešiteľských kolektívov mali byť viacerí školitelia
doktorandov, ako aj vybraní doktorandi. Bol podaný návrh projektu GDPR Vzdelávanie SR a
ČR s rozpočtom UPJŠ 193 tisíc Euro, z toho plánované mzdové náklady tvorili 140 tisíc Euro.
Zúčastnení za fakultu (školitelia): doc. Orosz, doc. Krunková, doc. Dobrovičová, doc. Hučková,
externý doktorand dr. Sokol. Rovnako tak fakulta ako hlavný partner v rámci spolupráce
s Masarykovou univerzitou v Brne, Ústavom státu a práva AV ČR v Prahe podala návrh
projektu - celkový rozpočet: 800 tisíc Euro, rozpočet UPJŠ Košice: 440 tisíc Euro. Zúčastnení
za fakultu (školitelia): doc. Krunková, doc. Dobrovičová, doc. Hučková, prof. Bröstl a externý
doktorand dr. Sokol.
K posilneniu a skvalitňovaniu vedeckej práce doktorandov v ostatnom období výrazne
prispieva vnútorný univerzitný vedecký grantový systém (VVGS). V rámci neho môžu
doktorandi

a mladí

vedeckí

zamestnanci

postupne

nadobúdať

vlastné

skúsenosti

s manažovaním a riešením vedeckých projektov, čo prispieva aj k napĺňaniu cieľov ich
skúmania v rámci písania dizertačných prác. Fakulta pozitívne hodnotí nastavené pravidlá
z úrovne univerzity s dôrazom na interdisciplinaritu tém a riešiteľského kolektívu projektov
VVGS, čo núti žiadateľov hľadať témy, spôsoby kooperácie a organizácie práce pri
medziodborovom vedeckom bádaní.

Publikačná činnosť
Po ukončení ostatnej komplexnej akreditácie sa vedenie fakulty zameralo za aktívneho
pôsobenia školiteľov doktorandského štúdia na zmenu orientácie publikačných aktivít
študentov z vedeckých zborníkov na príspevky uverejňované v recenzovaných vedeckých
časopisoch.
Z výberu publikovaných vedeckých prác v roku 20161 doktorandi dennej formy štúdia
autorsky publikovali:

1

-

1 vedeckú monografiu (v spoluautorstve) vydanú v domácom vydavateľstve,

-

4 vedecké práce v domácich časopisoch,

-

5 vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,

-

12 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,

-

6 vystúpení na zahraničných vedeckých konferenciách.

Prehľad publikačnej činnosti v r. 2016 a 2017 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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V roku 2017 sme v rámci publikačnej činnosti doktorandov evidovali:
-

1 vedeckú prácu v zahraničnom časopise,

-

7 vedeckých prác v domácich časopisoch,

-

22 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,

-

12 publikovaných príspevkov na zahraničných konferenciách a 14 na domácich
vedeckých konferenciách.

Z prehľadu vyplýva, že v r. 2017 síce vzrástol počet prác vo vedeckých časopisoch,
ale narástol

počet

príspevkov

v recenzovaných

zborníkoch

napriek

snahe

fakulty

preorientovať publikačnú činnosť doktorandov na vedecké časopisy. Na základe vyhodnotenia
tejto situácie fakulta hodlá pristúpiť k úpravám výšky kreditovej dotácie za vybrané kvalitatívne
hodnotné vedecké aktivity s účinnosťou od AR 2018/2019.

Vedecké konferencie
Fakulta každoročne organizuje doktorandskú vedeckú konferenciu ako platformu
pre výmenu poznatkov v odboroch doktorandského štúdia. V AR 2016/17 zorganizovala
doktorandskú konferenciu katedra dejín štátu a práva s názvom „Vymožiteľnosť práva v
kontexte vývoja spoločnosti“ - právne, historické a politologické východiská a problémy
aplikačnej praxe. Konferencia prebehla v dňoch 6. a 7. apríla 2017. Prednášajúci konfrontovali
svoje poznatky v diskusii v dvoch sekciách: v historicko-politologicko-európskej a v právnej.
Vedeckej konferencie sa zúčastnilo 56 účastníkov, z toho ôsmi zo zahraničných akademických
pracovísk.
Na univerzite sa ustálila tradícia organizovania Jarnej školy doktorandov – fóra pre
výmenu čiastkových multidisciplinárnych výsledkov vedeckej práce študentov doktorandského
štúdia, ktorej sa v rámci jej 4. ročníka v júni 2017 za fakultu zúčastnilo 6 interných doktorandov,
a to: Mgr. Becková, Mgr. Lazorčáková, Mgr. Mareček, Mgr. Sangretová, Mgr. Vadas a Mgr.
Varga. V priebehu viacerých dní doktorandi všetkých fakúlt univerzity prezentovali svoje
výsledky výskumnej činnosti, vymieňali si skúsenosti, diskutovali o prierezových témach bez
rozdielu odboru doktorandského štúdia tak v oblasti prírodných a lekárskych vied, ako aj vied
spoločenských a humanitných.
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.
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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 2016/2017 je uvedený v Prílohe č. 10.
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Záver
1. Výsledky doktorandského štúdia v AR 2016/17 poukazujú na nasledujúce
skutočnosti:


doktorandské štúdium je na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach etablovanou
a neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia výskumnej univerzity;



na financovanie doktorandského štúdia, na počty doktorandov, ale i školiteľov majú
priamy vplyv kvalita a výsledky vedeckej práce všetkých akademických zamestnancov
fakulty v predchádzajúcom období v súlade s nastavenou metodikou financovania
vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia;



v hodnotenom období sa mierne znížil počet študentov v nadštandardnom štúdiu
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím;



z výsledkov hodnoteného obdobia vyplýva, že zatiaľ sa neprejavila pozitívna zmena
orientácie publikovaných prác doktorandov v domácich alebo zahraničných vedeckých
časopisoch;



fakulta konštatuje, že v nastavenom

systéme vyplácania štipendií denným

doktorandom absentuje preventívny prvok, ktorý by stimuloval študentov začaté
doktorandské štúdium i dokončiť, čo hodnotíme ako neefektívne. Za predpokladu
zabudovania hrozby vrátenia časti vyplateného štipendia do podmienok a priebehu
denného doktorandského štúdia by sa jej neuplatnenie viazalo iba na vážne dôvody
zákonného charakteru.
2. Úlohy a odporúčania do ďalšieho obdobia:


zvýšenie vplyvu školiteľov a ich pôsobenia na doktorandov pri uchádzaní sa o vedecké
projekty interdisciplinárne orientovaného výskumu, napr. v rámci projektovej schémy
VVGS;



sprísnenie požiadaviek na zmenu orientácie publikačnej činnosti doktorandov smerom
ku vedeckým časopisom predstavuje trvalú tendenciu;



fakulta odporúča aj do budúcna organizovať Jarnú školu doktorandov ako výbornú
platformu pre výmenu a spropagovanie vedeckých výsledkov doktorandov naprieč
všetkými vednými odbormi a študijnými odbormi doktorandského štúdia na univerzite;



organizácia a neustála podpora doktorandských vedeckých konferencií zo strany
jednotlivých pracovísk fakulty ako platformy prezentácie výsledkov výskumu a výmeny
znalostí na národnej i medzinárodnej úrovni;



zvýšenie náročnosti a dôslednosti vedenia doktorandov školiteľmi a individuálna práca
so študentmi v nasledujúcom období je základným predpokladom zlepšenia kvality a
ukazovateľov doktorandského štúdia;
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fakulta sa bude usilovať o zvýšenie podielu doktorandov v dennej forme štúdia na
celkovom počte študentov v závislosti od možností finančného krytia; v tejto súvislosti
je stálou úlohou zvyšovanie kvality publikačnej činnosti všetkých akademických
zamestnancov;



fakulta

vyvinie

úsilie

o zvýšenie

počtu

doktorandov

vo

vzťahu

k počtu

docentov/profesorov;
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Príloha č. 1: Študijné programy doktorandského štúdia na PrávF UPJŠ a ich garanti v AR 2016/2017
(klik pre návrat do textu)
Oblasť výskumu

Číslo

a názov Názov

študijného odboru

3.4.2.
Teória a dejiny štátu
a práva

3.4.10.
Obchodné a finančné
právo

Identifikátor Štandardná dĺžka štúdia Garant, spolugaranti

študijného

ŠP

v AR 2016/2017

programu

(DF, EF)*

(DF, EF)

Teória
a dejiny štátu
a práva

12280
106563

3,4 (5**)

Obchodné
a finančné
právo

12238
106575

3,4 (5**)

7 Právo
a Medzinárodné
vzťahy

3.4.11.
Občianske právo

3.4.8. Medzinárodné
právo

Občianske
právo

Medzinárodné
právo

12285
106557

136265

3,4 (5**)

3,4

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

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

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

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

* DF – denná forma, EF – externá forma, 5** - štandardná dĺžka študijných programov v externej forme štúdia po komplexnej akreditácii v roku 2008
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Príloha č. 2: Údaje o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na PrávF v posledných šiestich ak. rokoch (klik pre návrat do textu)
Akademický rok

Ponuka tém DP za Počet uchádzačov Počet
fakultu DF/EF*

v DF/EF

prijatých

uchádzačov DF/EF

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

2016/2017**

27/33

33/16

8/11

* DF – denná forma, EF – externá forma
** – prijatí v AR 2015/2016 na štúdium v ak. roku 2016/2017 (od 1.9. 2016)
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Príloha č. 3: Počty študentov k 31.10. 2015 a 31.10. 2016 (klik pre návrat do textu)
Ročník
Názov
študijného
programu
DF*

AR
15/16
Teória a dejiny 3
štátu a práva
Obchodné
3
a finančné
právo
Občianske
1
právo
Medzinárodné právo
Spolu DF
7
EF*
Teória a dejiny 1
štátu a práva
Obchodné
a finančné
právo
Občianske
právo
Medzinárodné právo
Spolu EF
1

AR
16/17
2

AR
15/16
2

AR
16/17
4

AR
15/16
6

AR
16/17
2

AR
15/16
-

AR
16/17
-

AR
15/16
-

AR
16/17
-

NDŠ**
AR
AR
15/16
16/17
5
1

2

2

3

8

6

-

-

-

-

4

4

13

11

2

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

3

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8

5

8

15

9

-

-

-

-

9

5

27

25

4

1

-

0

1

3

-

6

5

2

1

11

10

3

3

-

1

3

1

2

5

7

2

4

10

15

1

3

-

2

3

3

-

2

1

2

-

10

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

7

-

3

7

7

2

13

13

6

5

31

31

1.

2.

3.

4.

5.

SPOLU
AR
AR
15/16
16/17
11
8

* 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
2016/2017 (klik pre návrat do textu)

Katedra/ústav Počet denných Počet
doktorandov
externých
(DF)
doktorandov
(EF)
KDŠP
ÚTPGR
KOPaHP
KFPDPaE
KOP
KÚPaSP
KTP
ÚMPaEP
KPPaPSZ
Spolu

3
1
7
4
2
3
4
1
25

2
5
13
2
5
2
2
31

Počet
školiteľov

3
5
4
3
3
3
3
1
25

Pomer
DF/počet
školiteľov
1,0
0,2
1,8
1,3
0,7
1,0
1,3
1,0
1,0

Pomer
EF/počet
školiteľov
0,7
1,0
3,3
0,7
1,7
0,7
0,7
0
1,2

Príloha č. 5: Počet doktorandov v dennej forme štúdia na počet profesorov a docentov v ak.
roku 2016/2017. (klik pre návrat do textu)

Katedra/ústav Počet denných Počet
doktorandov
externých
(DF)
doktorandov
(EF)
KDŠP
ÚTPGR
KOPaHP
KFPDPaE
KOP
KÚPaSP
KTP
ÚMPaEP
KPPaPSZ
Spolu

3
1
7
4
2
3
4
1
25

2
5
13
2
5
2
2
31

Počet
prof.+doc.

3
4
3
3
3
5
2
3
2
28

Pomer
DF/prof.+
doc.
1,0
0,3
2,3
1,3
0,7
0,6
0
1,3
0,5
0,9

Pomer
EF/prof.+
doc.
0,7
1,3
4,3
0,7
1,7
0,4
0
0,7
0
1,1
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Príloha č. 6:
Obhájené dizertačné práce v ak. roku 2016/2017 (klik pre návrat do textu)
Denná forma štúdia:
1. JUDr. Ing. František Lipták – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Jozef
Suchoža, DrSc., "Lex mercatoria a rozhodovanie sporov ex aequo et bono", obhajoba dňa
04.07. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
2. JUDr. František Bonk – Obchodné a finančné právo – školiteľ: Prof. h. c. prof. JUDr.
Vladimír Babčák, CSc., "Zásada zákazu zneužitia daňového práva v Európskej únii (Súdny a
zákonný rozmer GAARs vo vybraných členských štátoch EÚ)", obhajoba dňa 21.08. 2017 na
PrávF UPJŠ v Košiciach
3. JUDr. Ľuboš Dobrovič –Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: doc. JUDr. Vladimír Vrana,
PhD., "Societas ako konsenzuálny kontrakt v Rímskom práve a jeho presahy v modernom
práve", obhajoba dňa 22.08. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
4. Mgr. Dušan Rostáš – Obchodné a finančné právo – školiteľ: doc. JUDr. Kristián Csach,
LL.M., PhD., "Zneužitie významnej trhovej sily (regulácia obchodných reťazcov na pomedzí
zmluvného a súťažného práva z komparatívneho hľadiska)", obhajoba dňa 23.08. 2017 na
PrávF UPJŠ v Košiciach
5. Ing. Mgr. Jaroslav Dolný – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Ján Husár,
CSc., "Základné imanie, čisté obchodné imanie a obchodné imanie obchodných spoločností",
obhajoba dňa 23.08. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
Externá forma štúdia:
1. JUDr. Petra Bulejková, rod. Jakubeková – Obchodné a finančné právo – školiteľ: Prof.
h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., „Daňové exekučné konanie“, obhajoba dňa 08.11.
2016 na PrávF UPJŠ v Košiciach
2. JUDr. Peter Rychnavský – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Ján Husár,
CSc., „Uzavieranie obchodných zmlúv a rekodifikácia súkromného práva“, obhajoba dňa
31.01. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
3. JUDr. Peter Franko – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl,
CSc., „Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho“,
obhajoba dňa 22.02. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
4. JUDr. Peter Čuroš – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl,
CSc., „Právo na nesúhlas: občianska neposlušnosť“, obhajoba dňa 22.02. 2017 na PrávF
UPJŠ v Košiciach
5. JUDr. Kamila Kočišová – Teória a dejiny štátu a práva – školiteľ: doc. JUDr. Vladimír
Vrana, PhD., “Právna kvalifikácia krádeže v Rímskom práve a Trestnom zákone SR“,
obhajoba dňa 29.05. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
6. JUDr. Adriána Palajová – Obchodné a finančné právo – školiteľ: prof. JUDr. Ján Husár,
CSc., "Zmluvné vzťahy v obchodných spoločnostiach", obhajoba dňa 04.07. 2017 na PrávF
UPJŠ v Košiciach
7. JUDr. Jaroslav Čollák – Obchodné a finančné právo – "Zákaz zneužitia práva v práve
obchodných spoločností", obhajoba dňa 04.07. 2017 na PrávF UPJŠ v Košiciach
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Príloha č. 7:
Pomer priemeru absolventov denného doktorandského štúdia za roky 2014/2015 – 2016/2017
a priemeru prijatých doktorandov za roky 2012/2013 – 2014/2015 (klik pre návrat do textu)

KDŠaP
ÚTPGR
ÚEP
KOPaHP
KFPDPaE
KOP
KPPaPSZ
KÚPaSP
KTP
SPOLU:

Priemerný počet
absolventov (A) za
roky 15-17

Priemerný počet
prijatých
doktorandov (P) za
roky 12-15

Pomer
A/P

0,3
1,00
0,3
1,33
0,67
0,67
0
0,33
0
4,66

0,66
1,33
0,67
2,33
0,67
0,67
0
0,67
0
7,00

0,5
0,75
0,49
0,57
1,0
1,0
0
0,49
0
0,67

Pomer priemeru absolventov externého doktorandského štúdia za roky 2012/2013 –
2016/2017 a priemeru prijatých doktorandov za roky 2008/2009 – 2012/2013 (klik pre návrat
do textu)
Priemerný počet
absolventov (A) za
roky 12-17

KDŠaP
ÚTPGR
ÚEP
KOPaHP
KFPDPaE
KOP
KPPaPSZ
KÚPaSP
KTP
SPOLU:

Pomer
A/P

0,2

Priemerný počet
prijatých
doktorandov (P) za
roky 08-13
0,4

1,8
0,2
1,8
1,4
3,2
0,2
1,2
10,0

2,6
0,2
4,6
1,6
3,6
0,4
5,8
19,2

0,7
1,0
0,4
0,9
0,9
0
0
0,2
0,52

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

Typ a číslo
projektu
Vedúci
projektu – VP

Názov projektu

Riešitelia doktorandi
AR
14/15

VEGA 1/0692/12 Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu
a realizáciu práva
prof. Bröstl

VEGA 1/0851/12
doc. Barinková
VEGA 1/1170/12
doc. Bujňáková
VEGA 1/0805/13
prof. Tkáč
VEGA 1/0965/13
doc. Orosz
VEGA 1/0131/13
doc. Štenpien

Doba riešenia
mes./rok

AR
15/16

AR
16/17

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

01/12 – 12/14

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

Vplyv daňovej politiky EÚ na vnútroštátnu
právnu úpravu SR

01/12 – 12/14

Kočiš, Sábo

-

-

Optimalizácia usporiadania modelu
pracovných vzťahov na trhu práce v SR

01/13 – 12/15

Seilerová

-

-

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

01/13 – 12/15

Timko, Farkašová

Timko, Farkašová

-

01/13 – 12/15

-

-

-

01/14 – 12/16

Filičko (ED), Hamřik

Kostrejová,
Koromház

Kostrejová (ED),
Koromház

01/15 – 12/18

-

Sábo, Bonk,
Straková, Popovič

Bonk, Štieberová,
Popovič

Historicko-právny vývoj inštitútu kúpnej
zmluvy a tendencie jej súčasnej
rekodifikácie v SR
VEGA 1/0940/14 Rekodifikácia súkromného práva
v intenciách práva EÚ
prof. Vojčík
VEGA 1/0375/15 Daňové úniky a daňové podvody a právne
možnosti ich predchádzania (inštitútmi
prof. Babčák
daňového, obchodného a trestného práva)

01/12 - 12/14

-

-

-

-
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Atypické a faktické vzťahy v obchodnom
práve

01/16 – 12/18

-

Rostáš, Zavadová

Rostáš, Zavadová,
Trojčáková

Miesto a význam regionálnych súdnych
orgánov v kontexte súčasného regionalizmu

01/16 – 12/18

-

Kubala

Kubala

Lingvistické a sankčné mechanizmy pri
tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva

01/17 – 12/19

-

-

Miková

VEGA 1/0846/17 Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti
priamych a nepriamych daní a ich
doc. Cakoci
rozpočtovo-právne dopady
VEGA 1/0198/17 Pôžička či úžera? Nútený výkon
rozhodnutia – historickoprávne základy a
doc. Štenpien
problémy aplikačnej praxe
APVV 0908-12
Modernizácia práva obchodných
spoločností ako súčasť rekodifikácie
prof. Husár
súkromného práva

01/17 – 12/19

-

-

01/17 – 12/19

-

-

Bonk, Stachurová
(ED), Štieberová,
Popovič
-

10/13 – 09/17

Šuleková

Šuleková

Kochan

Záväznosť a aplikovateľnosť Charty
základných práv EÚ pre členský štát
a v členskom štáte s osobitným zreteľom na
súdnu moc v SR
Elektronizácia v podnikaní s akcentom na
právne a technické aspekty

10/13 – 12/16

Antošová

Antošová, Kubala

Kubala

07/15 – 06/16

-

-

-

Duševné zdravie na pracovisku
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
zamestnanca
Privatizácia trestného práva –
hmotnoprávne, procesnoprávne,
kriminologické a organizačno-technické
aspekty

07/17 – 06/21

-

-

Koromház
Varga

07/17 – 06/21

-

-

-

VEGA 1/0917/16
doc. Csach
VEGA 1/0709/16
prof. Klučka
VEGA 1/0526/17
JUDr. Dolobáč

APVV 0814-12
prof. Mazák

APVV 14-0598
doc. Barinková
APVV 16-0002
JUDr. Dolobáč
APVV 16-0362
doc. Romža
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APVV 16-0160
prof. Babčák
VVGS 15/12-13
JUDr. Sábo
VVGS 2013-120
Mgr. Šuleková
VVGS 2016-272
JUDr. Dobrovič

VVGS 2016-284
JUDr. Popovič
VVGS 2016-306
doc. Romža
VVGS 2016-311
JUDr. Dolobáč
VVGS 2016-326
JUDr. Filičko
VVGS 2017-452
doc.
Dobrovičová

Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam (motivačné faktory, vznik
a eliminácia)
Formy a predchádzanie daňovým únikom
pri medzinárodnom zdaňovaní

07/17 – 06/20

-

-

Stachurová,
Štieberová, Popovič

07/13 – 12/14

Sábo

-

-

Zmluvná sloboda a jej limitácie vo svetle
modernizácie práva obchodných
spoločností
Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja
spoločnosti – právne, historické
a politologické východiská a problémy
aplikačnej praxe
Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým
únikom a ich implementácia do
vnútroštátneho právneho poriadku
Ekonomická kriminalita – juristické,
kriminalistické a kriminologické aspekty
(PCOV)
Účinky nariadenia o ochrane osobných
údajov na pracovisku (PCOV)

07/13 – 12/14

Šuleková

-

-

07/16 – 12/17

-

Dobrovič, Hišemová,
Kmecová

Dobrovič, Hišemová,
Kmecová, Kostrejová
(ED)

07/16 – 12/17

-

Popovič, Bonk,
Martaus, Straková

11/16 – 10/17

-

-

Popovič, Bonk,
Martaus (ED),
Štieberová
Stachurová

03/17 – 02/18

-

-

Varga

Postavenie spotrebiteľa v novom civilnom
procese (PCOV)

03/17 – 02/18

-

-

Koromház, Vadas

Ľudskoprávne a etické aspekty informačnej
bezpečnosti

07/17 – 06/18

-

-

Miková
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Príloha č. 9: Aktívna účasť študentov na domácich a zahraničných konferenciách (klik pre
návrat do textu)

I.

II.

III.

Olomoucké debaty mladých právnikov, 23.09. – 25.09. 2016, Olomouc
1. Mgr. Darina Kmecová:

Interdictum quod vi aut clam alebo
riešenie kurióznych právnych situácií pri
násilnom a tajnom porušení práv iných

2. Mgr. Veronika Miková:

Systém prameňov práva v premenách
času

Koncepcia daňových poriadkov, 15. medzinárodná vedecká
Právnická fakulta, Univerzita Bialystok, 25.09. – 28.09. 2016
1. JUDr. František Bonk

Tax Code in Slovakia /národná správa za
Slovensko vypracovaná prof. Babčákom
a odprezentovaná v anglickom jazyku dr.
Bonkom/

2. Mgr. Adrián Popovič

The Rule of Time-barred Effect of Passage
of Time in Tax Administration in the Slovak
Republic

3. Mgr. Ivana Štieberová

Measures to prevent VAT tax fraud and
their impact of the public revenues – what
is the interest of society?

Česko-slovenské právně-historické setkání doktorandu a postdoktorandu, 24.10.
2016, Právnická fakulta, Karlova univerzita, Praha
1. JUDr. Terézia Hišemová

IV.

Mesto. Niečo viac?

Právo-obchod-ekonomika VI., medzinárodné vedecké sympózium, Štrbské
Pleso. 26.10. – 28.10. 2016
1. JUDr. František Bonk

V.

konferencia,

Zákaz zneužitia daňového práva v
judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
vo veciach priameho zdaňovania (a
vyslovene umelé konštrukcie)

Dny práva 2016, vedecká konferencia, Právnická fakulta Masarykova univerzita,
Brno, 10.11. – 11.11. 2016
1. JUDr. František Bonk

Pravidlá nízkej kapitalizácie v slovenskej
právnej úprave zákona o dani z príjmov
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VI.

2. Mgr. Veronika Trojčáková

Niektoré rozdiely medzi občianskoprávnou
a
obchodnoprávnou
vzájomnou
reštitučnou povinnosťou strán neplatnej
alebo zrušenej zmluvy

3. Mgr. Ivana Štieberová

Zdaňovanie dividend
republike – krok vpred?

4. Mgr. Dominika Zavadová

Transpozícia smerníc - cesta k zjednotenej
právnej úprave práva proti nekalej súťaži?

5. Mgr. Erik Vadas

Úkony súdu a strán pri sporoch s ochranou
slabšej strany

6. Mgr. Viktor Varga

Limity elektronizácie pracovnoprávnych
úkonov

Rímske interdikty a ich eventuálny prienik
do trestného práva

Kríza parlamentarizmu? Kam kráča demokracia – Košické politologické dialógy,
24.11. – 25.11. 2016, UPJŠ, Filozofická fakulta, Košice

1. Mgr. Michaela Sangretová

VIII.

Slovenskej

Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam 2016,
interdisciplinárna celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou,
23.11. – 24.11. 2016, UPJŠ, Právnická fakulta, Košice
1. JUDr. Darina Kmecová

VII.

v

Referendum ako najvýznamnejší nástroj
priamej demokracie

Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy
v Slovenskej republike, 25.11. 2016, UPJŠ, Právnická fakulta, Košice
Denní doktorandi
1. Michaela Sangretová

2. JUDr. Simona Farkašová

Externí doktorandi
1. JUDr. Monika Sedláková

Európska iniciatíva občanov vo svetle
judikatúry Súdneho dvora EÚ
Internetizácia verejnej správy v súvislosti s
voľbami do európskeho parlamentu

Európska iniciatíva občanov- novodobý
fenomén priamej demokracie v správe
verejných vecí
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IX.

HUMAN FÓRUM 2016, 08.12. 2016, Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, Banská Bystrica
1. Mgr. Dominika Becková
2. Mgr. Tímea Lazorčáková

X.

Teória a prax verejnej správy, vedecká konferencia doktorandov, 15.02. 2017,
UPJŠ, Fakulta verejnej správy, Košice
1. JUDr. Darina Kmecová

XI.

XII.

Základné právo na účinnú súdnu ochranu
v práve EÚ
Význam ľudských práv v demokratickej
spoločnosti a prínos medzinárodných
mimovládnych
organizácií
k
ich
presadzovaniu a ochrane.

2. Mgr. Veronika Miková

Rímske interdikty a potenciálna možnosť
ich aplikácie v praxi verejnej správy
Charta základných práv EÚ a Ústava SR

3. JUDr. Terézia Hišemová

Správa slobodného kráľovského mesta

4. JUDr. Simona Farkašová

Volebný cenzus veku
a demokratickom štáte

5. JUDr. Monika Sedláková

Inštitúty
priamej
demokracie
v podmienkach SR – Právna úprava a prax

v modernom

Comparative European Research 2017: proceedings: 7th biannual conference:
29.03. – 31.03. 2017, London
1. Mgr. Veronika Miková

Application of Charter of fundamental
rights of the EU by member states

2. JUDr. Darina Kmecová

Interdicts or the extraordinary proceedings
in Roman law

3. JUDr. Terézia Hišemová

City-state Košice

Míľniky práva v stredoeurópskom právnom priestore, konferencia doktorandov,
30.03. – 01.04. 2017, Častá Papiernička
1. Mgr. Dominika Becková

Charta základných práv EÚ v právnom
poriadku Slovenskej republiky
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XIII.

Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti – právne, historické
a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe, konferencia, 06.04. –
07.04. 2017, UPJŠ, Právnická fakulta v Košiciach
Denní doktorandi
1. JUDr. Darina Kmecová

Súčasný pohľad na vymožiteľnosť práv
v Rímskej ríši na podklade interdiktu unde
vi

2. Mgr. Veronika Miková

Charta základných práv EÚ. Posilnenie
vymožiteľnosti základných práv a právnej
istoty?

3. JUDr. Terézia Hišemová

Snahy o unifikáciu mestského práva
v Uhorsku
ako
jeden
z faktorov
ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva

4. Tímea Lazorčáková

Locus standi mimovládnych organizácií
pred Európskym súdom pre ľudské práva
v oblasti ľudských práv

5. JUDr. Simona Farkašová

Liberalizácia podmienok volebného práva
počas boja za zavedenie všeobecného
volebného práva

6. Mgr. Michaela Sangretová

Mečiarove amnestie včera a dnes

7. Mgr. Veronika Trojčáková

Pactum de non petendo a následky jeho
porušenia

8. JUDr. Ľuboš Dobrovič

Špecifické modifikácie vymožiteľnosti
práva v právnom inštitúte societas

9. Mgr. Andrea Stachurová

Dopad nedostatočnej právnej úpravy na
vymožiteľnosť práva

10. Mgr. Ivana Štieberová

Vymožiteľnosť práva daňového subjektu
na vrátenie nadmerného odpočtu DPH

11. JUDr. Adrián Popovič

Vlastné dane EÚ – možno ich ukladať,
vyberať a vymáhať?

12. JUDr. František Bonk

GAARs a vybrané prieniky k otázkam
právnej istoty a vymožiteľnosti práva

13. Mgr. Martin Kochan

„Koncernové“ právo u nás?
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14. Mgr. Dominika Becková

Právo na účinnú súdnu ochranu – jeden
z predpokladov vymožiteľnosti práva

15. Mgr. Erik Vadas

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
v intenciách civilného mimosporového
poriadku

16. Mgr. Viktor Varga

Niekoľko úvah o minulosti, súčasnosti
a budúcnosti
elektronizácie
(aj)
pracovného práva

17. Mgr. Lukáš Mareček

Medzinárodné trestné súdnictvo. Vznik
a význam
pre
vymožiteľnosť
medzinárodného práva

18. Mgr. Ing. Jaroslav Dolný

Porovnanie úpravy ochrany veriteľov vo
všeobecnom
obchodnom
zákonníku,
v zákonnom
článku
XXXVII/1875
obchodný
zákon
a slovenskom
obchodnom zákonníku

Externí doktorandi
1. JUDr. Dominika Cukerová

XIV.

Interakcia hlavného a vedľajšieho
insolvenčného konania z pohľadu novej
európskej bankrotovej legislatívy

2. JUD r. Kamila Kočišová

Vymožiteľnosť práva porušeného
krádežou v rímskom práve a súčasnom
trestnom práve SR

3. JUDr. Juraj Martaus

Diskusia o riešení amnestií z nadhľadu

4. JUDr. Rastislav Pirkovský

Ľudské práva
z Weimar“

5. JUDr. Jakub Rangl

Vymožiteľnosť práva a spravodlivosť

6. JUDr. Monika Sedláková

Referendum
–
Efektívny
presadzovania vôle občanov?

7. JUDr. Jana Vrabľová

Príspevok práva EÚ k vymožiteľnosti
práva v SR (v oblasti cezhraničných
právnych vzťahov)

a slobody

–

„symbol

nástroj

Právní rozpravy 2017, medzinárodná vedecká konferencia oblasti práva
a právnych vied, 20.02. – 22.02. 2017, Hradec Králové
1. Mgr. Viktor Varga

Electronic world of labour law – dream or
reality? (A Slovak perspective)
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XV.

Jarná internacionalizovaná škola doktorandov, 15.06. – 16.06. 2017, Liptovský
Ján
1. Mgr. Dominika Becková

Historický exkurz do práva na účinnú
súdnu ochranu, ako všeobecnej právnej
zásady práva únie

2. Mgr. Tímea Lazorčáková

Pôsobenie
medzinárodných
mimovládnych organizácií pri ochrana
utečencov a riešení utečeneckej krízy

3. Mgr. Lukáš Mareček

Nedobrovoľné vnútorné presídlenie
obyvateľstva
ako
zločin
podľa
medzinárodného práva

4. Mgr. Michaela Sangretová

Uplatňovanie priamej demokracie na

5. Mgr. Erik Vadas

Postavenie a ochrana slabšej strany
lokálnej úrovni v SR

6. Mgr. Viktor Varga

Právo byť odpojený
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Príloha č. 10: Zahraničné študijné a výskumné pobyty študentov doktorandského štúdia
realizované v akademickom roku 2016/2017 (klik pre návrat do textu)
Mobility cez program Erasmus+ :
KOPaHP:
Ing. JUDr. František Lipták – Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 01.09. 2016 – 30.11. 2016
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný – Ústav státu a práva AV ČR, Praha 10.12. 2016 – 10.03. 2017
Mgr. Martin Kochan – Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 19.12. 2016 – 19.02. 2017

KDŠaP:
JUDr. Terézia Hišemová – Diecézne múzeum, Brno, 01.12. 2016 – 31.01. 2017
JUDr. Ľuboš Dobrovič – Ústav státu a práva AV ČR, Praha,01.12. 2016 – 01.03. 2017
JUDr. Terézia Hišemová – Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 01.03. 2017 – 30.04. 2017
ÚTPGR:
Mgr. Veronika Miková – Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 05.12. 2016 – 05.02. 2017
Ostatné študijné a výskumné pobyty:

KFPDPaE: JUDr. František Bonk, Inštitút rakúskeho a medzinárodného daňového práva
Ekonomická Univerzita Viedeň, Rakúsko
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