
Študijný plán - od 2016/2017 

Študijný odbor 3.4.4. správne právo - denná forma 

ročník semester charakter predmetu predmet kredity 

1. zimný povinné predmety Metodológia vedy  4 

      

Sémantická analýza normatívnych textov a 
argumentácia v práve 

4 

      Veda správneho práva 4 

      

Metodika pedagogického procesu na právnických 
fakultách 

4 

    povinne voliteľné predmety Anglická právna terminológia 1 3 

      Manažment vedeckých projektov (granty) 3 

      Verejné právo v historickom kontexte 3 

      Zodpovednosť vo verejnom práve 3 

  letný povinné predmety Príprava projektu dizertačnej práce zo správneho práva 4 

      Správna veda 1 4 

    povinne voliteľné predmety Anglická právna terminológia 2 3 

      Právna a politická filozofia 1 3 

      Informačné technológie vo verejnej správe 3 

      Komunikačné technológie vo verejnej správe 3 

2. zimný  povinné predmety Rétorika odborného prednesu 4 

      Správna veda 2 4 

    povinne voliteľné predmety Právna a politická filozofia 2 3 

      Vedecká práca v odbore správne právo 3 

      Anglická právna terminológia 3 3 

  

letný povinné predmety Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo 
študijného odboru správne právo) 

20 

      Metodika kvalitatívnych právnych výskumov 4 

3. letný povinné predmety Dizertačná práca zo správneho práva a obhajoba 
dizertačnej práce 

30 

     



 

 

 

Študijný odbor 3.4.4. správne právo - externá forma 

ročník semester charakter predmetu predmet kredity 

1. zimný povinné predmety Metodológia vedy  4 

      Veda správneho práva 4 

      
Metodika pedagogického procesu na právnických 
fakultách 

4 

    povinne voliteľné predmety Anglická právna terminológiac 1 3 

      Manažment vedeckých projektov (granty) 3 

      Verejné právo v historickom kontexte 3 

      Zodpovednosť vo verejnom práve 3 

  letný povinné predmety Správna veda 1 4 

    povinne voliteľné predmety Anglická právna terminológia 2 3 

      Právna a politická filozofia 1 3 

      Informačné technológie vo verejnej správe 3 

      Komunikačné technológie vo verejnej správe 3 

2. zimný  povinné predmety Rétorika odborného prednesu 4 

      Správna veda 2 4 

      Príprava projektu dizertačnej práce zo správneho práva 4 

    povinne voliteľné predmety Právna a politická filozofia 2 3 

      Vedecká práca v odbore správne právo 3 

      Anglická právna termminológia 3 3 

  

letný povinné predmety Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo 
študijného odboru správne právo) 

20 

      Metodika kvalitatívnych právnych výskumov 4 

      
Sémantická analýza normatívnych textov a 
argumentácia v práve 

4 

4. letný povinné predmety Dizertačná práca zo správneho práva a obhajoba 
dizertačnej práce 

30 

 



Zoznam – popis činností vedeckej časti a pedagogickej časti doktorandského študijného programu – denná forma štúdia: 

 

Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom) 

Cieľ: Odborné a koncepčné spracovanie vybranej problematiky zamerané na konkrétne otázky a návrh vlastných riešení.    

Osnova: Doktorand si na základe konzultácií so školiteľom zvolí problematiku a vypracuje odborný/vedecký text, ktorý je 

prezentáciou jeho priebežných vedecko-výskumných výsledkov. Predložená práca má demonštrovať schopnosť doktoranda 

samostatne vypracovať odborný text, v ktorom nastolí problém, analyzuje ho a navrhne vlastné riešenia. Kreditové ohodnotenie 

v rozsahu 4-8 kreditov.       

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ 

 

Pedagogická činnosť – výučba  (s výnimkou externého štúdia) 

V rozsahu maximálne 4 hodiny/týždeň (4-6 kreditov). 

Cieľ: Aplikácia vedomostí získaných počas štúdia do pedagogickej praxe, získanie pedagogických zručností.  

Osnova: Príprava a vedenie seminárov a cvičení pod odborným vedením školiteľa. Výučba sa realizuje na pracovisku určenom 

školiteľom a garantom študijného programu. 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ podľa rozsahu výučby. 

Doktorand môže za pedagogickú činnosť – výučbu získať maximálne 6 kreditov za semester. 

 

Výberová pedagogická činnosť (s výnimkou externého štúdia) 

Cieľ: Získanie praktických pedagogických zručností. 

Osnova: Doktorand v rámci výberovej pedagogickej činnosti môže vypracovať oponentský posudok na bakalársku prácu (1 kredit). 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ podľa rozsahu výučby. 

 



Povinne voliteľná vedecká činnosť (zoznam) 

Cieľ: Prehlbovať a rozšíriť individuálnu tvorivú činnosť doktoranda. Preukázať osvojenie si metód vedeckej práce. Vlastným 

výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky. 

Osnova: Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce. Doktorand si zvolí z nasledovnej ponuky vedeckej činnosti: 

 Počet kreditov 

Vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí 2 - 3 

Vystúpenie na zahraničnom odbornom alebo vedeckom podujatí 4-5 

Vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze s IF 

≥0.7IFM   

 

Vedecký článok zásadného významu v recenzovanom zborníku zo 

zahraničného kongresu/konferencie vydanom v zahraničnom 

vydavateľstve. 

30 

Vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané 

v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, alebo vedecké 

monografie /komentáre k právnym normám vydané v cudzom jazyku. 

30 

Kapitoly vo vedeckých  monografiách/komentároch k právnym 

normám vydané v renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo 

vydané v  cudzom jazyku. 

30 

Vedecké práce v renomovaných časopisoch, ktoré nie sú evidované 

v medzinárodných profesijných databázach. 

15 - 20 

Vedecký článok v recenzovanom zborníku z medzinárodného  

kongresu/konferencie 

15 - 20 

Vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané 

v zahraničnom vydavateľstve alebo v renomovanom domácom 

vydavateľstve 

15 

Kapitoly v monografiách/komentároch k právnym normám vydané 

v zahraničnom vydavateľstve alebo v renomovanom domácom 

vydavateľstve,  resp. v monografiách vydaných v cudzom jazyku. 

15 

Učebnice zásadného významu pre rozvoj študijného odboru, resp. 

učebnice vydané v cudzom jazyku 

 



Vedecké práce v  domácich vedeckých časopisoch 5 - 10 

Monografie vydané v domácom vydavateľstve 5 - 10 

Kapitoly v monografiách vydaných v domácom vydavateľstve 

(minimálny rozsah 1 AH) 

5 - 10 

Štúdie v recenzovanom zborníku z konferencie iné ako vyššie 

uvedené 

5 - 10 

Vyžiadané právne stanoviská a analýzy pre najvyššie orgány štátnej 

moci 

5 - 10 

Učebnice iné ako vyššie uvedené 5 - 10 

Riešiteľ alebo spoluriešiteľ Grantu UK 12 

Riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckého projektu – napr. VEGA, 

KEGA, APVV, RP EÚ 

18 

Príprava a podanie vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, 

APVV, RP EÚ 

8 

Odborná domáca stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v 

inštitúcii v trvaní min. 3 mesiace 

5 

Odborná zahraničná stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v 

trvaní min. 2 mesiace 

15 

Domáca citácia publikovanej práce 2 

Zahraničná citácia publikovanej práce 4 

SCI citácia publikovanej práce 5 

Pozvaná prednáška na zahraničný kongres/konferenciu 

s recenzovaným výstupom 

30 

Pozvaná prednáška v zahraničí 15 

Členstvo v svetových , resp. európskych profesijných organizáciách. 30 

Členstvo v národných  profesijných, stavovských  organizáciách alebo 

výboroch a komisiách zriadených za účelom rozvoja odboru. 

15 

Členstvo v organizačnom  výbore svetového kongresu 

alebo zahraničnej konferencie 

30 

Členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 15 

Poverenie zorganizovať medzinárodný  kongres/ konferenciu 30 



Poverenie zorganizovať národný  kongres/ konferenciu 15 

Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie 30 

Vyžiadaná expertná činnosť pre iné domáce  inštitúcie s celoštátnou 

pôsobnosťou 

15 

Vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci 30 

Členstvo v redakčnej rade prestížneho  recenzovaného vedeckého 

časopisu v danom odbore 

30 

Členstvo v redakčnej rade odborného časopisu 15 

Členstvo v radách a výboroch vedeckých agentúr alebo programov 

v oblasti výskumu 

15 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť 

v odbore na medzinárodnej úrovni 

30 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť 

v odbore na národnej  úrovni 

15 

 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ. 

 

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom 

Cieľ: Systematickým štúdiom odbornej literatúry zameranej na problematiku dizertačnej práce rozšíriť poznatky doktoranda z oblasti 

špecializácie. Samostatná práca s vedeckými zdrojmi informácií a rozšírenie terminologického aparátu doktoranda. Predstavuje 

(vrátane kreditového ohodnotenia) iba základ pre ďalšie individuálne štúdium a konzultácie so školiteľom v rámci iných činností 

dennej formy doktorandského štúdia. 

Osnova:  Doktorand postupuje podľa individuálneho plánu štúdia odbornej literatúry, plní metodické pokyny školiteľa konfrontuje 

svoje názory s názormi školiteľa, čo rozvíja jeho kritické myslenie. Získané poznatky sú východiskom pre spracovanie projektu 

dizertačnej práce, ako aj pre ďalšie aktivity vedeckej časti študijného programu (4 kredity). 

Hodnotenie: priebežné hodnotenie, školiteľ. 

 



 

Zoznam – popis činností vedeckej časti doktorandského študijného programu – externá forma štúdia: 

 

Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom) 

Cieľ: Odborné a koncepčné spracovanie vybranej problematiky zamerané na konkrétne otázky a návrh vlastných riešení.    

Osnova: Doktorand si na základe konzultácií so školiteľom zvolí problematiku a vypracuje odborný/vedecký text, ktorý je 

prezentáciou jeho priebežných vedecko-výskumných výsledkov. Predložená práca má demonštrovať schopnosť doktoranda 

samostatne vypracovať odborný text, v ktorom nastolí problém, analyzuje ho a navrhne vlastné riešenia. Kreditové ohodnotenie 

v rozsahu 4-8 kreditov.       

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ 

 

Povinne voliteľná vedecká činnosť (zoznam) 

Cieľ: Prehlbovať a rozšíriť individuálnu tvorivú činnosť doktoranda. Preukázať osvojenie si metód vedeckej práce. Vlastným 

výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky. 

Osnova: Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce. Doktorand si zvolí z nasledovnej ponuky vedeckej činnosti: 

 Počet kreditov 

Vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí 2 - 3 

Vystúpenie na zahraničnom odbornom alebo vedeckom podujatí 4-5 

Vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze s IF 

≥0.7IFM   

 

Vedecký článok zásadného významu v recenzovanom zborníku zo 

zahraničného kongresu/konferencie vydanom v zahraničnom 

vydavateľstve. 

30 

Vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané 

v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, alebo vedecké 

monografie /komentáre k právnym normám vydané v cudzom jazyku. 

30 



Kapitoly vo vedeckých  monografiách/komentároch k právnym 

normám vydané v renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo 

vydané v  cudzom jazyku. 

30 

Vedecké práce v renomovaných časopisoch, ktoré nie sú evidované 

v medzinárodných profesijných databázach. 

15 - 20 

Vedecký článok v recenzovanom zborníku z medzinárodného  

kongresu/konferencie 

15 - 20 

Vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané 

v zahraničnom vydavateľstve alebo v renomovanom domácom 

vydavateľstve 

15 

Kapitoly v monografiách/komentároch k právnym normám vydané 

v zahraničnom vydavateľstve alebo v renomovanom domácom 

vydavateľstve,  resp. v monografiách vydaných v cudzom jazyku. 

15 

Učebnice zásadného významu pre rozvoj študijného odboru, resp. 

učebnice vydané v cudzom jazyku 

 

Vedecké práce v  domácich vedeckých časopisoch 5 - 10 

Monografie vydané v domácom vydavateľstve 5 - 10 

Kapitoly v monografiách vydaných v domácom vydavateľstve 

(minimálny rozsah 1 AH) 

5 - 10 

Štúdie v recenzovanom zborníku z konferencie iné ako vyššie 

uvedené 

5 - 10 

Vyžiadané právne stanoviská a analýzy pre najvyššie orgány štátnej 

moci 

5 - 10 

Učebnice iné ako vyššie uvedené 5 - 10 

Riešiteľ alebo spoluriešiteľ Grantu UK 12 

Riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckého projektu – napr. VEGA, 

KEGA, APVV, RP EÚ 

18 

Príprava a podanie vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, 

APVV, RP EÚ 

8 

Odborná domáca stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v 

inštitúcii v trvaní min. 3 mesiace 

5 



Odborná zahraničná stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v 

trvaní min. 2 mesiace 

15 

Domáca citácia publikovanej práce 2 

Zahraničná citácia publikovanej práce 4 

SCI citácia publikovanej práce 5 

Pozvaná prednáška na zahraničný kongres/konferenciu 

s recenzovaným výstupom 

30 

Pozvaná prednáška v zahraničí 15 

Členstvo v svetových , resp. európskych profesijných organizáciách. 30 

Členstvo v národných  profesijných, stavovských  organizáciách alebo 

výboroch a komisiách zriadených za účelom rozvoja odboru. 

15 

Členstvo v organizačnom  výbore svetového kongresu 

alebo zahraničnej konferencie 

30 

Členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 15 

Poverenie zorganizovať medzinárodný  kongres/ konferenciu 30 

Poverenie zorganizovať národný  kongres/ konferenciu 15 

Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie 30 

Vyžiadaná expertná činnosť pre iné domáce  inštitúcie s celoštátnou 

pôsobnosťou 

15 

Vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci 30 

Členstvo v redakčnej rade prestížneho  recenzovaného vedeckého 

časopisu v danom odbore 

30 

Členstvo v redakčnej rade odborného časopisu 15 

Členstvo v radách a výboroch vedeckých agentúr alebo programov 

v oblasti výskumu 

15 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť 

v odbore na medzinárodnej úrovni 

30 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť 

v odbore na národnej  úrovni 

15 

 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ. 



Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom 

Cieľ: Systematickým štúdiom odbornej literatúry zameranej na problematiku dizertačnej práce rozšíriť poznatky doktoranda z oblasti 

špecializácie. Samostatná práca s vedeckými zdrojmi informácií a rozšírenie terminologického aparátu doktoranda. Predstavuje 

(vrátane kreditového ohodnotenia) iba základ pre ďalšie individuálne štúdium a konzultácie so školiteľom v rámci iných činností 

dennej formy doktorandského štúdia. 

Osnova:  Doktorand postupuje podľa individuálneho plánu štúdia odbornej literatúry, plní metodické pokyny školiteľa konfrontuje 

svoje názory s názormi školiteľa, čo rozvíja jeho kritické myslenie. Získané poznatky sú východiskom pre spracovanie projektu 

dizertačnej práce, ako aj pre ďalšie aktivity vedeckej časti študijného programu (4 kredity). 

Hodnotenie: priebežné hodnotenie, školiteľ. 

 

 


