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PRÍHOVOR 11 

Príhovor k úvodnému číslu 
SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 

Ctená akademická obec, 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sa rozhodla od nového 
akademického roka 2013/2014 vydávať nový medzinárodný internetový 
časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Som presvedčená, že naše roz-
hodnutie vydávať nový časopis privítajú všetci naši pedagógovia, ktorí 
svoju aktuálnu vedeckú tvorbu budú chcieť predstaviť nielen domácej 
vedeckej obci, ale aj širšiemu zahraničiu. Vydávanie medzinárodného ve-
deckého časopisu sa akiste stretne s porozumením aj u všetkých našich 
potenciálnych prispievateľov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorých 
týmto pozývam k tvorivej spolupráci. 

Autori vedeckých štúdií a článkov sa budú uchádzať v anonymnej sú-
ťaži o uverejnenie svojich príspevkov. Úprimne dúfam, že časopis bude 
úspešne konkurovať s inými odbornými právnickými časopismi. Jeho 
osobitosťou a prednosťou je, že bude vychádzať vo viacerých cudzích ja-
zykoch, v prevažujúcej miere v anglickom jazyku. Aj týmto spôsobom sa 
v podstatne širšej miere umožní lepší transfer vedeckých myšlienok na-
šich autorov do zahraničia. Pre kvalitné posudzovanie príspevkov do ča-
sopisu sme vytvorili širokú bázu odborných posudzovateľov. Ako ste si 
iste všimli, medzinárodná redakčná rada časopisu je zložená aj zo zahra-
ničných členov a tvorí tak podstatnú garanciu dosiahnutia, ako aj udrža-
nia vysokej odbornej úrovne časopisu. 

Medzinárodný časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA je recenzo-
vaným časopisom. Vedecké štúdie a články budú posudzované fundova-
nými recenzentmi. Tým, že prispievatelia budú vstupovať do anonymnej 
tvorivej vedeckej súťaže, predpokladáme zabezpečenie čo najvyššej ve-
deckej a odbornej úrovne časopisu. Privítame aj vedecké a odborné prí-
spevky z príbuzných odborov práva, napríklad zo sociológie, medziná-
rodných vzťahov, psychológie a iných odborov spoločenských vied, v kto-
rých autori spracujú spoločensky aktuálne problémy, zaujímajúce nielen 
právnikov, ale aj širšiu akademickú obec. 

Milí naši prispievatelia, v každom právnom odvetví sa akiste nájdu 
problémy, ktoré už dlho čakajú na solídne teoretické spracovanie. Po-
rozmýšľajte, ktoré z nich by mohli osloviť a zaujať nielen slovenskú, ale 
aj zahraničnú vedu. Môžu to byť aj aktuálne problémy právnej praxe, ná-
vrhy riešení ktorých môžu inšpirovať našich kolegov doma, ale aj kolegov 
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v zahraničí. Budeme sa veľmi usilovať o to, aby sme boli čítaným časopi-
som. Na tento cieľ máme aj technicky vytvorenú spätnú väzbu. 

Vážení naši čitatelia, dúfam, že Vás v krátkom čase presvedčíme, že 
čítanie nášho časopisu Vám bude dobrým pomocníkom pri Vašej profe-
sijnej práci, že Vás bude v práci inšpirovať k novým riešeniam. Boli by 
sme veľmi radi, ak by sa náš časopis stal pre Vás milým a užitočným 
sprievodcom a pomocníkom pri Vašej profesijnej práci a jej stálom skva-
litňovaní. 

Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Právnickej fakulty Tr-
navskej univerzity v Trnave, ktorého prvé číslo dostávate práve do rúk, 
by sa mal stať dobrou platformou vedeckej profilácie všetkých jeho čita-
teľov a prispievateľov. Pevne dúfam, že sa stanete nielen stálymi a ver-
nými čitateľmi nášho časopisu, ale aj jeho aktívnymi spolutvorcami. 

Želám autorom príspevkov veľa tvorivej invencie pri príprave prí-
spevkov a redakčnej rade, ako aj výkonnému redaktorovi a oponentom 
veľa trpezlivosti a náročnosti pri udržaní dobrej vedeckej úrovne nášho 
časopisu. 

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

Trnava 31. december 2013 
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