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Editoriál k zimnej edícii 
SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016 

Ctení čitatelia, vážení priatelia, 

dovoľte, aby som Vám predstavila štvrté číslo štvrtého ročníka SOCIETAS 
ET IURISPRUDENTIA, medzinárodného internetového vedeckého časopi-
su zameraného na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. 

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza pod záštitou 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a tematicky sa zameria-
va na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného 
a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej 
úrovni, zastúpeného predovšetkým odvetviami dejiny práva, teória prá-
va, rímske právo, cirkevné právo, ústavné právo, ľudské práva a základné 
slobody, medzinárodné právo, európske právo, občianske právo, hospo-
dárske právo a obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho za-
bezpečenia, správne právo, právo životného prostredia, finančné právo, 
právo duševného vlastníctva, trestné právo a kriminológia, prelínajúce sa 
s ťažiskovými oblasťami spoločensko-vedných disciplín v najširšom 
zmysle, ku ktorým patria najmä medzinárodné vzťahy, verejná politika, 
verejná správa, psychológia, sociológia, demografia, manažment a marke-
ting, medzinárodné ekonomické vzťahy, svetová ekonomika, nadnárodné 
ekonomiky a národné ekonomiky. 

Časopis vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát 
ročne, a to v termínoch 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december, 
pričom ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe samostat-
ných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií, esejí zamýšľajú-
cich sa nad aktuálnou spoločenskou témou alebo dianím, recenzií publi-
kácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu, a taktiež informácií, 
ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu. 

Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepubli-
kované príspevky v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazy-
ku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, francúzskom jazyku, španielskom 
jazyku, poľskom jazyku, srbskom jazyku, slovinskom jazyku, čínskom ja-
zyku, japonskom jazyku, perzskom jazyku daríjčina a po vzájomnej do-
hode podľa aktuálnych možností redakcie aj v iných svetových jazykoch. 

Webová stránka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka či-
tateľskej verejnosti informácie v bežnom grafickom rozhraní, a súbežne 
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aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre zrakovo hendikepovaných či-
tateľov paralelne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V uvede-
ných jazykoch zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu 
prostredníctvom svojej osobitnej e-mailovej adresy. Zároveň webová 
stránka časopisu ponúka čitateľom vďaka uplatneniu dynamického res-
ponzívneho webdizajnu možnosť pristúpenia a prehliadania z akéhokoľ-
vek zariadenia umožňujúceho prenos informácií prostredníctvom glo-
bálnej siete internet. 

Aktuálne, štvrté číslo štvrtého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURIS-
PRUDENTIA ponúka celkovo osem samostatných vedeckých štúdií, ako aj 
jednu recenziu významnej vedeckej monografie v troch rôznych jazy-
koch – v angličtine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v pora-
dí prvá štúdia predstavuje čitateľom veľmi komplexne, systematicky 
a podrobne otázky diskriminácie v predzmluvných vzťahoch a jej rieše-
nie v rámci pracovného práva z pohľadu aktuálnej judikatúry Európske-
ho súdneho dvora. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje 
a príkladne vysvetľuje problematiku zodpovednosti za pomocníka podľa 
paragrafu 2914 nového českého Občianskeho zákonníka. Tretia štúdia 
precízne analyzuje a súčasne objasňuje principiálne otázky vzťahujúce sa 
na posilnenie práv poistencov českého dôchodkového poistenia, s pri-
hliadnutím na rozvoj hardwarového a softwarového vybavenia nositeľa 
poistenia. V poradí ďalšia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systema-
tickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky súčasného 
právneho režimu Arktídy v kontexte relevantných noriem medzinárod-
ného práva verejného. Piata štúdia podrobne analyzuje, sprehľadňuje 
a vysvetľuje ochrannú funkciu slovenského pracovného práva v kolek-
tívnych pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu relevantných pracovno-
právnych a trestnoprávnych aspektov štrajku. Nasledujúca štúdia ponúka 
čitateľom vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok právnej úpravy ná-
silia na pracovisku podľa aktuálneho španielskeho právneho poriadku, 
s osobitným dôrazom kladeným na problematiku mobbingu. Siedma štú-
dia je venovaná spoločensky determinujúcim otázkam postavenia a mies-
ta polície v spoločnosti a v štáte, interpretovaným z pohľadu aktuálneho 
ťažiskového právno-interdisciplinárneho kontextu. V poradí posledná 
štúdia sprehľadňuje základné legislatívne skutočnosti vzťahujúce sa na 
trestnú zodpovednosť spájajúcu sa s používaním facebookových reakč-
ných tlačidiel vyvolávajúcich prejavy nenávisti podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci, ponúka či-
tateľom recenziu novej jedinečnej, v anglickom jazyku napísanej kolek-
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tívnej vedeckej monografie zameranej na problematiku tzv. eurozločinov 
v právnych systémoch Českej republiky a Slovenskej republiky. 

V súvislosti s vydaním štvrtého čísla štvrtého ročníka časopisu SO-
CIETAS ET IURISPRUDENTIA by sme veľmi radi informovali všetkých je-
ho čitateľov, prispievateľov aj priaznivcov, že časopis bol úspešne zare-
gistrovaný v medzinárodných vedeckých databázach ERIH PLUS a Index-
Copernicus International a požiadal o registráciu v ďalších medzinárod-
ných vedeckých databázach. Súčasne by sme veľmi radi informovali aj 
o tom, že do okamihu vydania nového čísla časopisu zaznamenali jeho 
webové stránky celkom 120 krajín návštev (v abecednom poradí): 

1. Afganistan 

2. Alžírsko 

3. Angola 

4. Argentína 

5. Arménsko 

6. Austrália 

7. Bangladéš 

8. Barbados 

9. Belgicko 

10. Benin 

11. Bielorusko 

12. Bolívia 

13. Bosna a Hercegovina 

14. Brazília 

15. Bulharsko 

16. Burkina Faso 

17. Curaçao 

18. Cyprus 

19. Česká republika 

20. Čile 

21. Čína 

22. Dánsko 

23. Dominikánska republika 

24. Egypt 

25. Ekvádor 

26. Estónsko 

27. Fidži 

28. Filipíny 

29. Fínsko 

41. Irak 

42. Irán 

43. Island 

44. Izrael 

45. Írsko 

46. Jamajka 

47. Japonsko 

48. Južná Afrika 

49. Južná Kórea 

50. Kambodža 

51. Kamerun 

52. Kanada 

53. Kazachstan 

54. Keňa 

55. Kirgizsko 

56. Kolumbia 

57. Kosovo 

58. Kostarika 

59. Kuvajt 

60. Libanon 

61. Litva 

62. Líbya 

63. Lotyšsko 

64. Luxembursko 

65. Macedónsko 

66. Maďarsko 

67. Malajzia 

68. Malta 

69. Maurícius 

81. Panama 

82. Peru 

83. Pobrežie slonoviny 

84. Poľsko 

85. Portoriko 

86. Portugalsko 

87. Rakúsko 

88. Rumunsko 

89. Rusko 

90. Rwanda 

91. Saudská Arábia 

92. Senegal 

93. Seychely 

94. Singapur 

95. Sint Maarten 

96. Slovensko 

97. Slovinsko 

98. Spojené arabské emiráty 

99. Spojené kráľovstvo 

100. Spojené štáty americké 

101. Srbsko 

102. Sudán 

103. Sýria 

104. Španielsko 

105. Švajčiarsko 

106. Švédsko 

107. Taiwan 

108. Taliansko 

109. Tanzánia 
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30. Francúzsko 

31. Ghana 

32. Grécko 

33. Gruzínsko 

34. Guatemala 

35. Guinea 

36. Holandsko 

37. Hongkong 

38. Chorvátsko 

39. India 

40. Indonézia 

70. Mexiko 

71. Moldavsko 

72. Mongolsko 

73. Mozambik 

74. Namíbia 

75. Nemecko 

76. Nepál 

77. Nigéria 

78. Nórsko 

79. Nový Zéland 

80. Pakistan 

110. Thajsko 

111. Togo 

112. Trinidad a Tobago 

113. Tunisko 

114. Turecko 

115. Uganda 

116. Ukrajina 

117. Uruguaj 

118. Venezuela 

119. Vietnam 

120. Zimbabwe 

Obrázok 1 Teritoriálny prehľad krajín návštev webových stránok časopisu SOCIETAS ET 
IURISPRUDENTIA do okamihu vydania štvrtého čísla štvrtého ročníka 

 

Prameň: Nástroje Google Analytics uplatnené na webových stránkach časopisu SOCIETAS 
ET IURISPRUDENTIA. Dostupné na internete: http://www.google.com/analytics/. 
© Google Analytics. 

Pri príležitosti vydania štvrtého čísla štvrtého ročníka časopisu by 
som sa veľmi rada úprimne poďakovala všetkým prispievateľom, ktorí 
doň aktívne prispeli a podelili sa tak s čitateľmi o svoje vedomosti, skú-
senosti či nevšedné pohľady na problematiku právnych otázok v ich 
rozmanitých interdisciplinárnych súvislostiach, a rovnako tiež vedeniu 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, všetkým priateľom, ko-
legom, zamestnancom Právnickej fakulty i rektorátu Trnavskej univerzity 
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v Trnave za ich podporu a podnetné rady, a napokon tiež členom redakč-
nej rady časopisu a redakčnému tímu. 

Verím, že časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA poskytne pod-
netnú a inšpiratívnu platformu pre komunikáciu na úrovni odbornej aj 
občianskej verejnosti, a rovnako aj pre vedecké a celospoločensky prí-
nosné riešenia aktuálnych právnych otázok v kontexte ich najširších in-
terdisciplinárnych spoločenských súvislostí, a to nielen na národnej, ale 
aj na regionálnej a medzinárodnej úrovni. 

V mene celej redakčnej rady a redakcie časopisu SOCIETAS ET IU-
RISPRUDENTIA 

s úctou, 

Jana Koprlová 

Trnava 31. december 2016 
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