
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /
Study field and programme

2020
bakalárske štúdium, odbor 
právo

2008 bakalárske štúdium, odbor 
história

2022 magisterské štúdium, 
odbor právo

2010 magisterské štúdium, 
odbor história

2015 doktorandský študijný 
program, štud. odbor 
všeobecné dejiny

III.c Časové vymedzenie / 
Duration

2015-

IV.c Rok / Year

2010

2019

2011

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Richterova 1174, Sládkovičovo 925 21

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

7.12.2022

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1986

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Katedra dejín a teórie a štátu a práva, Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká 
škola Danubius

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor história 

odborný asistent

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, všeobecné dejiny

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 
/ Name of the study field in which a person works at the university

Právo/law

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 
Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 
Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of 
higher education

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of 
higher education

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, odbor právo

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of 
higher education

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, odbor právo

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

Doplňujúce pedagogické štúdium

Interný audítor

Rigorózne štúdium (PhDr.) v odbore História

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

Elbacert

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

I.1 Priezvisko / Surname Klokner

I.2 Meno / Name Tomáš

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent 

I.8 E-mailová adresa / E-mail address tomas.klokner@vsdanubius.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24824

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of 
higher education

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor história

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of 
higher education



V.1.c Stupeň / 
Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 
study

I. Právo/law

I. Právo/law

I. Právo/law

I. Právo/law

I. Právo/law

V.2.b Stupeň / 
Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 
study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 
/ Degree

V.5.d Študijný odbor 
/ Field of study

I. právo/law

I. právo/law

I. právo/law

I. právo/law

právo/law

5
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 
/ Number of currently supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác 
/ Number of defended theses

bakalársky, právo

Cirkevné právo bakalársky, právo

V.5.b Študijný program 
/ Study programme

Latinský jazyk pre právnikov 1

V.5.a Názov predmetu 
/ Name of the course 

Európske právne dokumenty v kontexte moderných dejín bakalársky, právo

Vývoj právnického stavu a právnických profesií v Európe a USA bakalársky, právo

bakalársky, právo

Latinský jazyk pre právnikov 2

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for 
the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 
Name of the profile course 

Svetové právne dejiny bakalársky, právo

bakalársky, právo

magisterský, právo

bakalársky, právo

bakalársky, právo

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

27

5

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

16

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year 
according to study programmes 

Právne dejiny Slovenska 1

Právne dejiny Slovenska 2

Rímske právo 1

Rímske právo 2

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 
Study field to which it is assigned

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality 
of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year



VI.1.b Za posledných šesť rokov 
/ Over the last six years

51

1

22

2

4

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Vzťah súkromných nadácií a štátneho fondu v rámci alimentačného programu. Konkurencia alebo spolupráca? / Tomáš Klokner. In: Sambucus 10. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 
2014, s. 58-66.
[o1] 2019 Peráček, T. – Mucha, B. – Brestovanská, P.: 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30.06.2019-07.07.2019, Volume 19, Issue 5.4, 2019, s. 427-
433.

Vzťah súkromných nadácií a štátneho fondu v rámci alimentačného programu. Konkurencia alebo spolupráca? / Tomáš Klokner. In: Sambucus 10. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 
2014, s. 58-66.
[o1] 2019 Peráček, T.: 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, 30.06.2019-07.07.2019, Volume 19, Issue 5.4, 2019, s. 409-416.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

Lingua Latina II. / Alexandra Ostertagová, Tomáš Klokner. Brno : Vysoká škola Danubius, 2019, 102 s. (Klokner 50 %) ISBN 978-80-7392-306-8.

Lingua Latina I. / Alexandra Ostertagová, Tomáš Klokner. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018, 106 s. (Klokner 50 %) ISBN 978-80-8167-064.

Zákony udeľujúce rímske občianske práva zo 4. a 3. storočia pred Kr. ako potenciálny príklad a poučná minulosť pre Európsku Úniu. I. /Tomáš Klokner. In: Európska Únia: Otázniky, výkričníky 
a hľadanie odpovedí. Kristína Králiková (ed.). Brno: MSD 2020, s. 97-110. ISBN 978-80-7392-348-8.  

Wilhelm Kubitschek – an Austrian scholar of classical antiquity / Tomáš Klokner. In: Vestnik of the Mari State University. Chapter  „History. Law”, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 157-165. ISSN 2411-
3522.

Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n. l.) / Tomáš Klokner. Pezinok : Malokarpatské múzeum, 2017, 208 s. ISBN 978-83-8111-019-8.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

Zákony udeľujúce rímske občianske práva zo 4. a 3. storočia pred Kr. ako potenciálny príklad a poučná minulosť pre Európsku Úniu. I. /Tomáš Klokner. In: Európska Únia: Otázniky, výkričníky a hľadanie odpovedí. Kristína Králiková (ed.). Brno: MSD 2020, s. 97-110. ISBN 978-80-7392-348-8.  

Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n. l.) / Tomáš Klokner. Pezinok : Malokarpatské múzeum, 2017, 208 s. ISBN 978-83-8111-019-8.

8

2

60

1

180

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the 
Web of Science or Scopus databases

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

Augustus a protipožiarna ochrana Ríma / Tomáš Klokner. In: Bibliotheca Alexandrina III, Bratislava : Stimul, 2016, s. 91-100.
[o3] 2018 Gregor, M.: Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. Praha: Leges, 2018, s. 83.

Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n. l.) / Tomáš Klokner. Pezinok : Malokarpatské múzeum, 2017, 208 s.
[o5] 2018 Kysučan, L.: Graeco-Latina Brunensia, roč. 23, č. 1, 2018, s. 253-254.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or 
art projects over the last six years 8

VEIGA č. 3/2020 Udeľovanie rímskeho občianstva v zákonoch rímskej republiky. Základným cieľom projektu bola analýza republikánskych zákonov, na základe ktorých sa udeľovali buď plné 
alebo zmenšené rímske občianske práva pre príslušníkov celých obcí. Väčšina týchto zákonov sa zachovala v literárnych prameňoch, ktoré predstavujú neprávne pramene rímskeho práva. 
Okrem analýzy obsahu zákonov sme sa v projekte zamerali aj na priblíženie priebehu súdneho sporu ktorý riešil existenciu, resp. neexistenciu rímskeho občianstva gréckeho básnika Aula 

Licinia Archia.

VEIGA č. 3/2021 Udeľovanie rímskeho občianstva v zákonoch rímskej republiky II. Projekt nadväzoval na projekt Udeľovanie rímskeho občianstva v zákonoch rímskej republiky z roku 2020, v 
projekte sme pokračovali v analýze ďalších republikánskych zákonov z 2. a 1. storočia po Kr.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 

Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n. l.) / Tomáš Klokner. Pezinok : Malokarpatské múzeum, 2017, 208 s.
 [o5] 2018 Gaššová, M.: Historica Olomucensia, roč. 55, 2018, s. 313-318.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs 
registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

Lingua Latina II. / Alexandra Ostertagová, Tomáš Klokner. Brno : Vysoká škola Danubius, 2019, 102 s. (Klokner 50 %) ISBN 978-80-7392-306-8.

Lingua Latina I. / Alexandra Ostertagová, Tomáš Klokner. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018, 106 s. (Klokner 50 %) ISBN 978-80-8167-064.

Wilhelm Kubitschek – an Austrian scholar of classical antiquity / Tomáš Klokner. In: Vestnik of the Mari State University. Chapter  „History. Law”, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 157-165. ISSN 2411-
3522.



VII.c Časové vymedzenia 
pôsobenia / Duration 

2018-

2021-

2018-

2013-2016

2021-

2019-2021

Vedúci Katedry dejín a teórie štátu a práva Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

tajomník redakčnej rady Bibliotheca Alexandrina

člen Vedeckej rady fakulty

predseda redakčnej rady vedeckého zborníka Miscellanea historico-philologico-iuridica

člen redakčnej rady vedeckého zborníka Acta iuridica Sladkoviciensia

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 
Name of the institution, board

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium 



VIII.c Obdobie trvania 
pôsobenia/pobytu 
(uviesť dátum odkedy 
dokedy trval pobyt) / 
Duration (indicate the 
duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné (popísať)
/ Mobility scheme, 
employment contract, other 
(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.a Názov inštitúcie 
/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 
/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore / Overview 
of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the given field of study


