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PREDSLOV 

 

V roku 2021 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave naďalej úspešne vzdorovala 

negatívnym podmienkam vyvolaným pandámiou COVID-19, výučba dokázala plnohodnotne prebiehať 

v on-line režime. Zároveň sme čelili tlakom súvisiacim s nedostatočným financovaním vysokého školstva 

i so snahou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zásadne okresať akademickú samosprávu 

na vysokých školách. S hrdosťou konštatujem, že sme týmto tlakom čelili vzpriamení a verejne, v prvej 

línii. 

Princípy slobody a demokracie budeme brániť aj naďalej, nech sa deje čokoľvek. 

  

        

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

        dekan PraF UK  
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1 POSLANIE FAKULTY 

 

Priority v rámci činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj PraF UK):  

a) moderné interaktívne a interdisciplinárne právnické vzdelávanie, presahujúce rámec slovenského 

právneho poriadku, zabezpečujúce mimoriadne kvalitných absolventov s unikátnym postavením 

na trhu práce,  

b) kvalitný vedecký výskum v oblasti práva, ktorý zabezpečí originálne vedecké poznatky prioritne 

ovplyvňujúce slovenskú právnickú prax, ale následne aj právo Európskej únie a presadenie nových 

právnych vedeckých poznatkov na celosvetovej úrovni,  

c) komunikácia s prostredím právnej praxe, ovplyvňovanie vývoja slovenského právneho poriadku a 

jeho aplikácie,  

d) popularizácia práva a právnej vedy a PraF UK medzi laickou verejnosťou, e) internacionalizácia 

PraF UK. 
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2 HODNOTENIA VYKONANÉ VEDECKOU RADOU PRAF UK 

2.1 HODNOTENIE VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

 
Vedecká rada PraF UK:  

1) v nadväznosti na hodnotenie vzdelávacej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa 13.05.2021 

a) víta prijatie nasledujúcich opatrení: 

i) prijatie potrebných opatrení pre realizáciu reformovaného magisterského študijného 

programu právo, osobitne vo vzťahu k aplikovaným predmetom 

ii) kontinuálne prijímanie opatrení potrebných na zabezpečenie konzistentného prístupu ku 

seminárom a k skúšaniu s používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci 

jednotlivých katedier a ústavov a medzi nimi navzájom, 

iii) zvýšenie flexibility externej formy štúdia v rámci nového Študijného poriadku PraF UK,  

b) víta pokračovanie v uskutočňovaní modernizovaného bakalárskeho študijného programu, nového 

magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom jazyku zameraného na 

medzinárodné právo a právo Európskej únie  a magisterského študijného programu Právo 

a ekonómia v odbore právo ekonómia a manažment; 

c) víta začatie poskytovania nových študijných programov (magisterský a doktorandský študijný 

program kánonické právo, doktorandské programy Rímske právo a Právo Európskej únie, 

dvojodborového programu Manažment a právo v anglickom jazyku); 

d) opätovne potvrdzuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri efektívnom  a 

zmysluplnom skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi; 

e) konštatuje, že naďalej prichádza k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali 

jednotlivé katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych 

predpisov, a to vrátane skúšania v rámci štátnych skúšok; 

f) oceňuje, že mnohí vedúci katedier a riaditelia ústavov 

i) vykonali hodnotenie vzdelávacej činnosti na jednotlivých ústavoch a katedrách a vykonanie 

tohto vyhodnotenia ako aj prijaté opatrenia boli verifikovateľné vďaka záznamu v zápisnici zo 

zasadnutia katedry alebo ústavu; 
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ii) vyhodnotili používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých predmetov, ako aj spôsob 

hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného predmetu a počtu prideľovaných 

kreditov; 

iii) zabezpečili včasné, úplne a transparentné informovanie o podmienkach absolvovania 

jednotlivých predmetov a zabezpečili zverejnenie týchto informácií na webovom sídle fakulty; 

iv) zabezpečili lepšiu koordináciu medzi vysokoškolskými učiteľmi zabezpečujúcimi jednotlivé 

predmety poskytované viacerými pracoviskami a ak je to účelne, aby určili osobu zodpovednú 

za prípravu obsahovej a organizačnej stránky daného predmetu; 

g) berie na vedomie zistenia Rady pre kvalitu PraF UK, ktorá identifikovala určité nedostatky pri 

informovaní študentov o predmetoch a následnú nápravu zabezpečenú na úrovni katedier 

a ústavov; 

2) v súvislosti so strategickým riadením PraF UK 

a) konštatuje, že do roku 2021 PraF UK napĺňala Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského 

v Bratislave na roky 2014-2024 v oblasti vzdelávania nasledujúcimi spôsobmi: 

i) prepája vzdelávaciu činnosť so súčasnými výsledkami vedeckého bádania a súčasne s praxou, 

a teda študenti získavajú teoretické znalosti i praktické zručnosti (2015 - viaceré klinické 

predmety sú súčasťou študijných plánov, 2016 – implementácia projektu rozvoja právnického 

vzdelávania financovaného MŠVVŠ SR, dohoda o spolupráci so Slovenskou advokátskou 

komorou smerujúca k vytvoreniu Študentskej právnej poradne, rozšírenie stážového 

programu); 

ii) inovuje ponuku študijných programov, zavádza reformované študijné programy, vrátane 

cudzojazyčných programov a medziodborových programov (od 2015 fakulta implementuje 

spoločný bakalársky študijný program ekonómia a právo, ktorý je v slovenských podmienkach 

jedinečný a umožňuje študentom získať vzdelanie v odbore právo a národné hospodárstvo,  v 

roku 2017 bolo zásadným spôsobom reformované právnické vzdelávanie – novoakreditovaný 

bakalársky študijný program, magisterský študijný program v anglickom jazyku a spoločný 

študijný program právo a ekonómia, ktorý nadväzuje na bakalársky program ekonómia 

a právo, od roku 2020 poskytovala nové študijné programy magisterský a doktorandský 

študijný program kánonické právo, doktorandské programy Rímske právo a Právo Európskej 

únie, dvojodborového programu Manažment a právo v anglickom jazyku); 

iii) vedie študentov ku kritickému mysleniu a spôsobilosti samostatne riešiť problémy a zverené 

úlohy (všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím nekomentovaných právnych 
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predpisov, 2015 – začatie dôsledného presadzovania skúšania s využitím nekomentovaných 

právnych predpisov, postupné odstraňovanie výnimiek z tohto postupu, 2016 – odstránenie 

výnimiek zo skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov, dôsledné sledovanie 

a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu pripravujúceho na novú formu skúšky, 2017 – nová 

forma skúšania a reforma vzdelávacích postupov v zásade implementovaná, 2018 – zavedenie 

skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach); 

iv) prijíma relevantné množstvo zahraničných študentov v rámci medzinárodných mobilít; 

v) vytvára podmienky pre štúdium v anglickom jazyku nielen vytvorením samostatného 

študijného programu v anglickom jazyku, ale i zavedením predmetov v anglickom jazyku 

v študijných programoch v slovenskom jazyku. 

b) konštatuje, že do roku 2021 bol Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na  obdobie rokov 2017 – 2024 napĺňaný okrem napĺňania Dlhodobého zámeru  

Univerzity Komenského v Bratislave najmä aj tým, že: 

i) bol zavedený nový reformovaný študijný program v prvom a druhom stupni štúdia; 

ii) bol implementovaný magisterský študijný program v anglickom jazyku so zameraním na 

medzinárodné právo a právo Európskej únie (2015-2016 príprava podkladov pre akreditáciu 

a akreditácia, 2015-2016 príprava učebných plánov, učebných materiálov a zavádzanie 

jednotlivých samostatných predmetov v rámci implementácie a udržiavania projektu LEIG, 

2017 začatie implementácie študijného programu, od 2018 implementácia programu); 

iii) bol implementovaný bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom jazyku; 

iv) všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím nekomentovaných právnych 

predpisov (2015 – začatie dôsledného presadzovania skúšania s využitím nekomentovaných 

právnych predpisov, postupné odstraňovanie výnimiek z tohto postupu, 2016 – odstránenie 

výnimiek zo skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov, dôsledné sledovanie 

a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu pripravujúceho na novú formu skúšky, od 2017 – 

nová forma skúšania a reforma vzdelávacích postupov implementovaná, od akademického 

roku  2018/2019 aj na štátnych skúškach); 

v) v rámci klinického vzdelávania sa uskutočňuje vzdelávanie na stredných školách, zamerané aj 

na boj proti extrémizmu, intolerancii a spochybňovaniu zásad právneho štátu (2015-2016 

vzdelávanie na stredných školách v rámci tzv. street law, problematika prispôsobená podľa 

požiadaviek stredných škôl v rámci Bratislavského kraja a ústavu pre výkon trestu, od 2017 
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zapojenosť študentov zvýšená o 200%, teritoriálne rozšírenie na územie celého Slovenska, 

osobitné zameranie na boj proti extrémizmu); 

vi) bežnou súčasťou vzdelávania sú klinické formy právnického vzdelávania, od kliník pracujúcich 

so zložitejšími simulovanými prípadmi cez medzinárodné súťaže v simulovaných sporoch (tzv. 

moot courts)  až po prácu so „živými“ prípadmi; 

vii) zlepšuje sa materiálne zabezpečenie učební a športoviska (osobitne 2015-2019 využívanie 

Súdnej siene na pedagogické účely a organizovanie vedeckých a odborných podujatí, od 2017 

miestnosť prof. Vojtecha Hatalu, rekonštrukcia telocvične a jej využívanie na športové aktivity 

študentov);  

viii) podporuje sa rozvoj právneho myslenia prostredníctvom organizovania Študentskej vedeckej, 

odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte a zapájanie sa do česko-slovenského kola, prípadne hľadať 

možnosti na zapojenie sa do medzinárodných kôl; 

ix) rozvíja sa dvojodborový študijný program ekonómia a právo (resp. právo a ekonómia); 

c) pripomína, že v roku 2021 boli prijaté nové strategické dokumenty, ktoré vo svetle nového prístupu 

k akreditácii budú viesť k presnejšiemu vyhodnocovaniu kvantitatívnych a kvalitatívnych 

ukazovateľov dlhodobého zámeru; 

3) v súvislosti s pandémiou a šírením ochorenia COVID-19 a obmedzením možnosti prezenčnej výučby 

a obmedzením aktivít spojených so vzdelávaním 

a) oceňuje adaptáciu vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov fakulty ako aj študentov na 

nové podmienky, ktoré boli náročné a v mnohých prípadoch ťaživé pre jednotlivcov; 

b) oceňuje podporu a pomoc oddelenia informačných technológii a vzťahov s verejnosťou 

poskytnutú v rámci dištančnej formy vzdelávania; 

c) oceňuje flexibilnú adaptáciu Študijného oddelenia a Oddelenia vedy a doktorandského štúdia na 

elektronizáciu procesov spojených s podporou štúdia; 

d) s ľútosťou konštatuje, že opatrenia na ochranu zdravia viedli k obmedzeniu ľudského kontaktu 

navzájom medzi zamestnancami fakulty a študentami a bezprostrednosti vzťahov v rámci 

akademickej obce, ako aj obmedzeniu akademických mobilít a kontaktov s kolegami z iných 

univerzít; 

e) vyjadruje znepokojenie, že online výučba viedla k individuálnym zlyhaniam na strane študentov, 

ktoré spočívali v narušení integrity vzdelávania, najmä používanie nedovolených spôsobom 

pomoci počas všetkých spôsobov hodnotenia; 
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4) oceňuje neúnavnú prácu Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov, ktorá prísne dbá na 

dodržiavanie pravidiel štúdia a podporuje ju v netolerovaní akéhokoľvek podvádzania počas skúšania 

a plagiátorstva v súvislosti so záverečnými prácami; 

5) v oblasti zabezpečovaní kvality vzdelávania a súčasne jeho náročnosti 

a) konštatuje, že napriek tomu, že podmienkou prijatia na bakalársky stupeň štúdia nie je prijímacia 

skúška, štúdium na PraF UK si zachováva vysokú mieru náročnosti a selektívnosti, čo ukazujú 

nasledujúce údaje: 

i) denná forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa 

roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe právo (údaje o počte 

študentov k 31.10.2021) 

Tabuľka č. 1: Vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu (denná 

forma štúdia) 

Začiatok štúdia 
(Bc.) 

1.r. 
Bc 

2.r. 
Bc 

3.r. 
Bc Abs. 

1.r. 
Mgr 

2.r. 
Mgr Abs. 

2021/2022 617 x x x x x x 

2020/2021 626 427 x x x x x 

2019/2020 613 410 392 x x x x 

2018/2019 540 329 329 264 265 x x 

2017/2018 403 253 205 205 221 261 x 

2016/2017 416 312 289 224 275 324 257 

2015/2016 310 283 262 234 260 250 226 

2014/2015 312 284 294 235 271 255 221 

2013/2014 312 292 307 241 278 260 253 

2012/2013 328 319 349 299 344 356 284 

2011/2012 384 362 353 286 298 308 273 

2010/2011 226 215 219 213 221 254 229 

ii) externá forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa 

roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe právo (údaje o počte 

študentov k 31.10.2021) 

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu (externá 

forma štúdia) 

Začiatok štúdia 
(Bc.) 

1.r. 
Bc 

2.r. 
Bc 

3r. 
Bc 

4r. 
Bc 

Abs. 
1.r. 
Mgr 

2.r. 
Mgr 

3.r. 
Mgr 

Abs. 

2021/2022 113 x x x x x x x x 

2020/2021 156 63 x x x x x x x 

2019/2020 93 48 34 x x x x x x 

2018/2019 127 55 39 43 x x x x x 
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2017/2018 146 60 34 36 25 27 x x x 

2016/2017 141 66 61 41 37 49+26 39+20 43 x 

2015/2016 132 85 67 ->  48 67 60 82 35 

2014/2015 110 88 78 -> 42 50 40 38 32 

2013/2014 117 86 81 -> 40 60 58 54 29 

2012/2013 124 87 86 -> 53 98 90 81 49 

2011/2012 172 110 104 -> 60 81 66 59 50 

2010/2011 123 83 74 -> 54 98 92 70 62 

 
b) oceňuje nasledujúce úspechy študentov: 

i) priznanie prospechového motivačného štipendia 137 študentom dennej formy štúdia a 18 

študentom externej formy štúdia a priznanie štipendia sa mimoriadny študijný výsledok 

ďalším 44 študentom, 

ii) ocenenie cenou rektora diplomových prác študentiek Klára Dašková a Simona 

 Ferenčáková, 

iii) ocenenie cenou rektora za mimoriadny prospech študentiek Kristína Karpátiová, Lenka 

Miklossyová, Adela Svingerová, Patrícia Urminská, Pavlína Vojtková, 

iv) umiestnenie na súťaži ŠVOČ študentiek a študentov Viktória Jančárová, Vladimír Kubala, Filip 

Loffay, Lenka Miklóssyová, Laura Fotopulosová, Kristián Slovák, 

v) víťazstvo Dávida Žideka a Bernadett Hrdej v súťaži o najlepšiu esej organizovanú Najvyšším 

súdom Slovenskej republiky 

vi) športové úspechy študentiek a študentov Erik Košík, Pavol Kuric, Michaela Žikavská, Adriana 

Timková, Filip Revaj  

vii) úspechy študentov v medzinárodných súťažiach  v simulovaných súdnych sporoch: 

Tabuľka č. 3: Úspechy študentov v medzinárodných súťažiach v simulovaných súdnych sporoch 

Moot Court Koučovia Súťažiaci Umiestnenie 

Telders International Law 
Moot Court Competition 
2021 

Nikolas Sabján, Igor Hron 
Anna Kocúrová, Tereza 
Fábryová, Róbert 
Mikovič, Jozef Tábora 

27. miesto 

European Human Rights 
Moot Court Competition 
2021 

Sandra Sakolciová, Adam 
Máčaj 

Matúš Bytčánek, Jan 
Rýznar, Daniel Filip 
Bdžoch 

42. miesto 

International Criminal 
Court Moot Court 
Competition 2021 

Lilla Ozoráková, Adam 
Máčaj 

Kristína Zaťková, Zuzana 
Ďurišová, Dalimil Lazan, 
Lukáš Antolík, Zhang 
Xuerong 

50. miesto 

Central and East 
European Moot Court 
Competition 2021 

Mária T. Patakyová, 
Adam Oleš, Patrícia 
Dutková 

Sára Kiššová, Sandra 
Sakolciová, Terézia 
Švedová, Igor Hron 

3.-4. miesto 

Helga Pedersen Moot 
Court Competition 

Sandra Sakolciová, Igor 
Hron, Adam Máčaj 

Barbora Lenka Pučková, 
Jakub Kmeť, Barbara 

Celkové poradie zatiaľ 
nezverejnené (7. miesto 



12 

 

(predtým European 
Human Rights Moot 
Court Competition) 2022 

Strempeková, Soňa 
Juhásová 
  

po písomnom 
a regionálnom kole) 

International Criminal 
Court Moot Court 
Competition 2022 

Lilla Ozoráková, Adam 
Máčaj 

Vladimíra Zora Zubová, 
Eunika Boldišová, Lea 
Krajčovičová, Katarína 
Gregušová, Branislav 
Tomko 

 

54. miesto 

Central and East 
European Moot Court 
Competition 2022 

Sára Kiššová, Laura 
Fotopulosová 

Kamila Grešková, 
Samuel Hagan, Daniel 
Richter 

 

10. miesto 

viii)  víťazstvo za najlepšie písomné podanie na Central and East European Moot Court Competition 

2021 

ix) postup na ústne finále Helga Pedersen Moot Court Competition 2022 do Štrasburgu (druhý 

krát v histórií PraF UK, prvýkrát od akademického roku 2016/17, zo 7. postupového miesta ako 

najlepšieho umiestnenia slovenského tímu v histórií súťaže), PraF UK naďalej ostáva jedinou 

fakultou v SR, ktorá postúpila do ústneho finále tejto súťaže od jej vzniku pred desiatimi rokmi). 

x) po prvý krát mala PraF UK svojich rezprezentantov na ďalšom prestížnom moot courte 

– Telders International Law Moot Court Competition, organizovanom Leidenskou Univerzitou. 

c) oceňuje zvýšenie periodicity anketového hodnotenia pedagógov študentmi a s potešením 

konštatuje, že anketové hodnotenie nepoukázalo na žiadne zásadnejšie systémové nedostatky 

a identifikované nedostatky boli riešiteľné na úrovni jednotlivých katedier a ústavov 

d) oceňuje operatívnosť zásahu dekana, prodekana pre vzdelávaciu činnosť vedúcich a členov 

Katedry občianskeho práva a Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

v súvislosti nastavením predmetu Aplikované občianske a pracovné právo ako aj ďalších 

predmetov v magisterskom študijnom programe 

e) opätovne vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov, aby  

i) vykonali hodnotenie vzdelávacej činnosti na jednotlivých ústavoch a katedrách a vykonanie 

tohto vyhodnotenia ako aj prijaté opatrenia boli verifikovateľné vďaka záznamu v zápisnici zo 

zasadnutia katedry alebo ústavu; 

ii) vyhodnotili používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých predmetov, ako aj spôsob 

hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného predmetu a počtu prideľovaných 

kreditov; 

iii) zabezpečili včasné, úplne a transparentné informovanie o podmienkach absolvovania 

jednotlivých predmetov a zabezpečili zverejnenie týchto informácií na webovom sídle fakulty; 
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iv) zabezpečili lepšiu koordináciu medzi vysokoškolskými učiteľmi zabezpečujúcimi jednotlivé 

predmety poskytované viacerými pracoviskami a ak je to účelne, aby určili osobu zodpovednú 

za prípravu obsahovej a organizačnej stránky daného predmetu; 

f) opätovne vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov a vysokoškolských učiteľov, aby  

i) si vymieňali informácie svojich skúsenostiach v súvislosti so vzdelávacou činnosťou a navzájom 

sa inšpirovali; 

ii) úzko spolupracovali pri príprave predmetov, ktoré spolu súvisia alebo nadväzujú, aby sa 

predchádzalo duplicitám alebo nepokrytiu určitej relevantnej problematiky;   

g) opätovne vyzýva vysokoškolských učiteľov na systematické budovanie a zlepšovanie cieľavedome 

vybudovanej štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického cieľa v rámci prednášok 

a seminárov; 

h) opätovne pripomína a zdôrazňuje, že 

i) je nevyhnutné, aby boli študenti vopred zrozumiteľne a transparentne informovaní 

o podmienkach absolvovania predmetov, vrátane priebežného hodnotenia, 

ii) semináre musia byť zamerané na získanie vedomostí a zručností, a preto musia mať 

cieľavedome vybudovanú štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického cieľa; 

iii) je potrebná lepšia koordinácia medzi vysokoškolskými učiteľmi pri výučbe predmetov spoločne 

realizovanými viacerými pracoviskami; 

iv) aplikované predmety sú základným kameňom reformovaného magisterského programu; 

v) je potrebné dbať na dodržiavanie primeranosti časovej náročnosti predmetov, ako aj spôsobu 

hodnotenia, vo vzťahu k cieľom vzdelávania podľa informačného listu daného predmetu 

a počtu kreditov za daný predmet 

i) vyzýva dekana PraF UK, aby v spolupráci s Radou pre kvalitu PraF UK zabezpečil presadzovanie 

zásad uvedených v písmene e) až h). 
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2.2 HODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 
Obsahuje len najpodstatnejšie závery, kompletné znenie je uvedené v časti 5.2  

Vedecká rada PraF UK:  

a)  berie na vedomie, že štruktúra hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte zodpovedá 

štruktúre Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

obdobie rokov 2017 – 2024 (ďalej len „Zámer PraF UK“) a súčasne koreluje s Dlhodobým zámerom 

rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave.  

b)  k časti II Zámeru PraF UK, ktorá uvádza úlohy v oblasti vedeckého výskumu, konštatuje postupné 

plnenie úloh, predovšetkým publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS. V roku 2021 sa nám podarilo 

vyprodukovať celkovo 30 publikácií v zahraničných i domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science a SCOPUS 27 a Current Contect Connect 3. Uvedené predstavuje 

pokles voči minulému roku, keď v týchto databázach bolo celkovo publikovaných 40 výstupov.  

c)  súčasne k časti 1.3.1 Zámeru PraF UK konštatuje, že sme schopní zintenzívniť i internacionalizáciu 

(tu je síce badať limitovanosť finančnými prostriedkami, no uvedené nesmie brániť v tých 

oblastiach, kde je možné uskutočňovanie napĺňania tohto cieľa), predovšetkým v snahe 

nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín východnej a južnej Európy či Ázie, 

pričom daná spolupráca by sa mohla prejaviť predovšetkým tým, že sa budú konať a organizovať 

spoločné vedecké podujatia, výstupy a spoločné publikácie, ako aj výskumné projekty či vzájomné 

študijne výmeny pedagógov aštudentov. Zároveň by bolo potrebné sa pokúsiť zvýšiť vedeckú 

spoluprácu s univerzitami z krajín západnej Európy a Severnej Ameriky.  

d)  konštatuje, že fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou pre kvalitu vedy a 

doktorandského štúdia PraF UK zriadenou v roku 2019 a vyberá najhodnotnejšie vedecké diela na 

fakulte, zároveň tento orgán má napomáhať smerovaniu vedecko- výskumnej činnosti na PraF UK.  

e)  v súvislosti so Zámerom UK a Zámerom PraF UK  z hľadiska Zámeru UK sa fakulty v oblasti 

hlavných smerov orientácie a podpory výskumu na UK týkajú oblasti spoločenských výziev a 

ľudských práv a environmentálna medicína v časti ochrany a udržateľnosti životného prostredia, 

pričom výskum v týchto oblastiach PraF UK realizuje.  

f)  v súlade so Zámerom UK môže konštatovať, že grantová činnosť fakulty sa zameriava na oblasť 

spoločenských výziev a ľudských práv. S cieľom zabezpečenia súladu so Zámerom UK zdôrazňuje, 

aby sa fakulta ďalej zamerala aj na grantovú činnosť v oblasti udržateľnosti životného prostredia a 

medziodborových výskumných programov.  
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g) Zámer UK predpokladá vytváranie miesta excelentnej vedecko-výskumnej činnosti, pričom 

uvádza potrebu zamerania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch. Vedecká 

rada PraF UK konštatuje, že publikačná činnosť fakulty za rok 2021 sa zhoduje so Zámerom UK, 

ako aj Zámerom PraF UK v časti orientovania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých 

časopisoch, a to aj so zohľadnením osobitosti práva ako spoločenskovednej disciplíny.  

h) konštatuje, že v roku 2021 fakulta zaznamenala pokles v publikačnej činnosti (celkovo ide o 879 

publikácií oproti minuloročným 1014 publikáciám). Pokles bol zaznamenaný aj v počte článkov 

v karentovaných časopisoch a časopisoch indexovaných v databázach Scopus a Web of Science, 

v ktorých v roku 2021 PraF UK publikovala 30 výstupov, oproti 40 výstupom v roku 2020 (stav 

k máju 2022). Preto je potrebné vyhodnotiť, aké faktory tento vývoj spôsobili a prijať opravné 

opatrenia. Hoci v počte výstupov publikačnej činnosti fakulta zaznamenala pokles, v počte 

evidovaných ohlasov nastal nárast. V   roku 2021 počet stúpol na 1499 ohlasov, pričom v roku 2020 

bolo evidovaných ohlasov 1392.  

i)  konštatuje, že viaceré katedry sú zapojené do procesu pripomienkovania judikatúry Najvyššieho 

súdu SR pred tým, ako sú jednotlivé rozhodnutia tohto súdu publikované v Zbierke stanovísk 

Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.  

j)  víta poskytovanie nových doktorandských študijných programov (rímske právo, kánonické právo 

a právo Európskej únie). Celkovo má fakulta jedenásť akreditovaných odborov doktorandského 

štúdia v dennej aj v externej forme štúdia. Uvedené korešponduje s cieľmi vymedzenými v Zámere 

PraF UK, kde cieľom fakulty je postupné získanie akreditácie na doktorandské štúdium, ako aj na 

habilitačné a inauguračné konanie na všetky právnické odbory.  

k)  oceňuje úspešné zorganizovanie siedmeho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie 

Bratislavské právnické fórum 2021, ktorú Právnická fakulta organizovala v spolupráci s Alumni 

Klubom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Ústrednou témou témou 

plenárneho zasadania bolo „Právo v kríze a kríza v práve“.  Po plenárnom zasadnutí konferencie 

nasledovali paralelné rokovania v odborných sekciách, ktorých v roku 2021 bolo 18. Celkovo sa na 

konferencii zúčastnilo 221 účastníkov. Konferenciu je možné aj tento rok hodnotiť veľmi pozitívne, 

z hľadiska odborného, obsahového, ako aj rozsahového. 

l) oceňuje, že v súlade so Zámerom PraF UK sa jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia 

v študijnej časti posilnili v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy so zameraním na právnu 

metodológiu, ako aj z hľadiska metodológie pedagogického procesu so zameraním na výučbu v 
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online priestore, ako aj to, že sa navýšil počet školiteľov, keďže v roku 2021 sa habilitovali viacerí 

akademickí zamestnanci PraF UK. 

m) víta, že PraF UK uzavrela so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom štátu a práva Rámcovú dohodu 

o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandských študijných 

programov v študijnom odbore 30. právo podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj skutočnosť, že v 

akademickom roku 2020/2021 boli v rámci uvedenej spolupráce prijatí na denné štúdium na PraF 

UK traja doktorandi: dvaja na študijný program obchodné a finančné právo a jeden na študijný 

program ústavné právo, na akademický rok 2021/2022 bola na základe rámcove dohody so SAV 

prijatá jedna doktorandka na študijný program Obchodné a finančné právo a jeden doktorand na 

študijný program Ústavné právo. 

 

2.3 HODNOTENIE DLHODOBÉHO ZÁMERU ROZVOJA UK V BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ 

FAKULTY  

 

Prijatie Dlhodobého zámeru rozvoja UK v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „DZ PraF UK“) na obdobie 

rokov 2017 – 2024 vyplýva zo zákona o vysokých školách. Na rozdiel od predchádzajúcich dlhodobých 

zámerov je predkladaný strategický plán podstatne konkrétnejší a zameraný na každoročné zhodnotenie 

plánovaných a dosiahnutých cieľov v oblasti vzdelávania aj vo vede a výskume. Predložený DZ PraF UK 

nadväzuje na aktuálny dlhodobý zámer Univerzity Komenského, ako aj na poslednú aktualizáciu DZ PraF 

UK na roky 2017 – 2024, pričom navrhované ciele a ich ukazovatele sú rozpracované na základe ich 

jednotlivých osobitostí vo výchovno-vzdelávacej aj vedecko – výskumnej činnosti na PraF UK.  

Strategické ciele PraF UK pre nasledujúce obdobie odrážajú zmeny, ktoré nastali vo vysokoškolskom a 

celospoločenskom prostredí na Slovensku a vo svete. Ich cieľom je posilniť postavenie PraF UK a stať sa 

vyhľadávaným partnerom v medzinárodnom priestore vysokoškolského vzdelávania a vedy. PraF UK chce 

byť fakultou, ktorej hlas bude mať dôležitú váhu v spoločenskom dianí krajiny. 

 

Vzhľadom na fakt, že Dlhodobý zámer rozvoja UK v Bratislave na roky 2021 až 2027 a Dlhodobý zámer 

rozvoja UK v Bratislave,  Právnickej fakulty na roky 2021 až 2027 boli prijaté až v priebehu roka 2021, 

viaceré kritériá sa za rok 2021 nedajú plnohodnotne vyhodnotiť, pretože v roku 2021 ešte len prebiehalo 

nastavovanie určitých procesov, a preto budú vyhodnocované komplexne až za rok 2022. Napriek tomu 

sme sa z dôvodov zabezpečenia metodologickej prehľadnosti a vhodnejšieho budúceho nastavenia 

procesov rozhodli vyhodnotiť tie kritériá za rok 2021, kde to považujeme za metodologicky správne. 
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STRATEGICKÉ CIELE  

• PraF UK zodpovedá za kvalitu poskytovaného vzdelávania, realizovaného výskumu a inej tvorivej 

činnosti, pričom kvalita a rozvoj kultúry kvality na všetkých súčastiach a všetkých úrovniach riadenia 

fakulty je prioritou.  

• PraF UK neustále aktualizuje obsahy a formy vzdelávania, reagujúc na aktuálne a nové problémy a 

výzvy v spoločnosti.  

• PraF UK systematicky prináša a implementuje nové trendy vo vede a výskume, inovácie s dôrazom na 

atribúty zelenej a digitálnej transformácie vo všetkých oblastiach svojej činnosti.  

• PraF UK aktívne vyhľadáva spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí - so študentmi, vedeckými a 

vedecko-pedagogickými inštitúciami, štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami, územnou a 

záujmovou samosprávou, zamestnávateľmi, podnikateľskými subjektmi, záujmovými združeniami, 

neziskovým sektorom.  

• PraF UK aktívne komunikuje so spoločnosťou - s cieľom transferu vedomostí, zvyšovania otvorenosti 

a potenciálu pre spoluprácu, prezentácie výsledkov, poskytovania expertných názorov a poskytovania 

morálneho kompasu.  

• PraF UK svojou činnosťou vedome prispieva k udržateľnému rozvoju celej spoločnosti.  

• PraF UK má ambíciu zlepšovať svoje postavenie významnej slovenskej ako aj európskej právnickej 

fakulty. 

 

2.3.1 STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI VZDELÁVANIA 

 

Zodpovednosť za vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania – hodnotené ukazovateľe: 
 

• Implementácia vnútorného systému na zabezpečovanie kvality vzdelávania 

V roku 2021 prebiehala tvorba nového vnútorného systému kvality UK, ktorý v decembri 2021 nahradil 

pôvodný vnútorný systém kvality. 

 

• Kritériá na vyhodnocovanie kvality študijných programov v súlade s Metodikou SAAVS na 

vyhodnocovanie štandardov 

• Periodické hodnotenie a posudzovanie kvality študijných programov – vnútorné hodnotiace správy 

študijného programu 

Kritériá neboli v roku 2021 implementované  
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• Účasť zástupcov študentov v štruktúrach na zabezpečovanie kvality vzdelávania 

V roku 2021 boli študenti zastúpení v Rade pre kvalitu PraF UK a v Rade pre kvalitu vedy a doktorandského 

štúdia PraF UK . 

 

• Správa o hodnotení úrovne vo vzdelávacej činnosti schválená Vedeckou radou PraF UK  

Hodnotenie je uvedené v kapitole 2.1 Hodnotenie vzdelávacej činnosti 

 

• Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby študentov o spokojnosti s kvalitou vzdelávania  

Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby študentov o spokojnosti s kvalitou vzdelávania sa uskutočňuje 

dvakrát za akademický rok prostredníctvom anonymného dotazníkového hodnotenia učiteľov a kvality 

výučby. Prípravu, dohľad nad realizáciou a vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia zabezpečuje najmä 

poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty a Radou pre kvalitu 

fakulty. Dotazníkové hodnotenie sa realizuje prostredníctvom systému AIS2. Poverený prodekan v 

súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty a Radou pre kvalitu fakulty zabezpečuje 

bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od realizácie dotazníkového hodnotenia 

vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia. S výsledkami dotazníkového hodnotenia sa oboznamujú 

hodnotení pedagógovia, členovia Akademického senátu fakulty, Rady pre kvalitu fakulty, vedenia fakulty, 

vedúci katedier a riaditelia ústavov. 

 

Poskytovanie zmysluplnej ponuky študijných programov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Náročne nastavené podmienky na absolvovanie štúdia v 1. semestri a celkovo 1. roku štúdia 

bakalárskych študijných programov 

Bakalárske štúdium - denné: zo študentov zapísaných v AR 2020/2021 pokračuje po 31.12.2021 v štúdiu 

68,2 % študentov; 

Bakalárske štúdium - externé: zo študentov zapísaných v AR 2020/2021 pokračuje po 31.12.2021 v štúdiu 

41 % študentov.  

 

• Celkový počet ponúkaných študijných programov a to najmä v 3. stupni vzdelávania 

Počet študijných programov v 3. stupni vzdelávania: 11 (v dennej a externej forme), z toho 10 aj v 

anglickom jazyku. 
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• Počet unikátnych študijných programov 

Prvý stupeň vzdelávania: 3  

Druhý stupeň vzdelávania: 5  

 

• Počet študijných programov v cudzom jazyku 

1. študijný program Manažment a právo, kombinácia študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a 

manažment, bakalársky stupeň štúdia v dennej forme v anglickom jazyku (ENbMP19) 

2. študijný program Právo, študijný odbor 30. právo, magisterský stupeň štúdia v dennej forme v 

anglickom jazyku (ENmPRV17) 

 

• Počet zahraničných študentov študujúcich v cudzom jazyku 

1. študijný program Manažment a právo – bakalársky stupeň štúdia: 5 

2. študijný program Právo – magisterský stupeň štúdia: 6 

 

• Počet zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku 

Tabuľka č. 4: Počet zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku. 

Kód 
štúdijného 
programu 

Stupeň štúdia Forma štúdia 
Spôsob 
výučby 

Počet 
študentov 

bPRV17 bakalársky denná prezenčná 51 

bPRVx17 bakalársky externá prezenčná 7 

mPRV15 magisterský denná prezenčná 9 

mPRV17 magisterský denná prezenčná 6 

mPRVx15 magisterský externá prezenčná 3 

mPRVx17 magisterský externá prezenčná 1 

mKANPx19 magisterský externá prezenčná 2 

mPEK17 magisterský denná prezenčná 1 

dMEPx17 doktorandské (PhD.) externá prezenčná 1 

dTRPx17 doktorandské (PhD.) externá prezenčná 1 

 

• Počet spoločných študijných programov viacerých fakúlt, univerzít a medziodborových študijných 

programov, interdisciplinárnych programov 

1. bakalárske štúdium – študijný program Ekonómia a právo (medziodborový); študijný program 

Manažment a právo 

2. magisterské štúdium – študijný program Právo a ekonómia (medziodborový); študijný program 

Kánonické právo (medziodborový) 
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• Vývoj počtu študentov podľa študijných programov, akademických rokov a podiel počtu študentov 

PraF UK k celkovému počtu študentov na právnických fakultách v SR 

Tabuľka č. 5: Počet študentov podľa študijných programov. 

      Študenti slovenského štátneho občianstva v ročníku Iné Spolu 

Odbor     spolu 1. 2. 3. 4. 5.     
6803V00 ústavne právo      11  2  2  3  3  1  0  11  

   Podiel  73 %  100 %  100 %  100 %  0 %  100 %     73 %  

6804V00 správne právo      17  5  2  7  2  1  0  17  

   Podiel  71 %  60 %  50%  71 %  100 %  100 %     71 %  

6806V00 pracovné právo     9  1  6  2  0  0  0  9  

   Podiel  67 %  100 %  50%  100 %           67 %  

6808V00 trestné právo      84  33  26  15  10  0  3  87  

   Podiel  17 %  15 %  12%  20 %  30 %     33 %  17 %  

6809V00 medzinárodné 
právo  

   17  5  5  5  2  0  2  19  

   Podiel  41 %  0 %  60%  60 %  50 %  0 %   50 %  42 %  

6813V00 obchodné a 
finančné právo   

   35  5  9  9  12  0  3  38  

   Podiel  31 %  20 %  33%  44 %  25 %  0 %   0 %  29 %  

6817V00 občianske 
právo   

   51  14  17  12  8  0  2  53  

   Podiel  20 %  29 %  0%  25 %  38 %  v   0 %  19 %  

6831V00 teória a dejiny 
štátu a práva   

   31  9  11  10  1  0  0  31  

   Podiel  45 %  400 %  400%  0 %  0 %  0 %  0 %  45 %  

6835R00 právo      3864  1467  1149  1059  189  0  147  4011  

   Podiel  42 %  47 %  42%  39 %  22 %  0 %   39 %  42 %  

6835T00 právo      1714  783  817  114  0  0  51  1765  

   Podiel  36 %  37 %  35 %  37 %     0 %   49 %  36 %  

6835T02 kánonické 
právo   

   0  0  0  0  0  0  2  2  

   Podiel  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  100 %  100 %  

6835T10 právo a 
ekonómia  

   62  33  29  0  0  0  1  63  

   Podiel  100 %  100 %  100 %  0 %  0 %  0 %  100 %  100 %  

6835V02 kánonické 
právo   

   2  0  2  0  0  0  0  2  

   Podiel  100 %  0 %  100 %  0 %  0 %  0 %  0 %  100 %  

6835V04 právo Európskej 
únie  

   2  0  1  1  0  0  0  2  

   Podiel  100 %  0 %  100 %  100 %  0 %  0 %  0 %  100 %  

6835V06 rímske právo     4  0  3  1  0  0  0  4  

   Podiel  100 %  0 %  100 %  100 %  0 %  0 %  0 %  100 %  
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6213R16 manažment a 
právo   

   7  7  0  0  0  0  5  12  

   Podiel  100 %  100 %  0 %  0 %  0 %  0 %  100 %  100 %  

6230R09 ekonómia a 
právo  

   195  59  75  52  9  0  1  196  

   Podiel  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  0 %  100 %  100 %  

 

 

Poskytovanie vzdelávania previazaného s vedeckovýskumnou činnosťou pedagógov a s požiadavkami 

praxe – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Študentské vedecké konferencií (najmä ŠVOČ) a počet na nich prezentovaných prác 

Do súťaže v rámci XII. ročníka prihlásili osemnásti študenti 19 súťažných prác. Z týchto prác tri boli 

spracované mimo niektorý z vyššie uvedených výberových predmetov. Všetky práce boli posúdené 

oponentmi a následne vo vzťahu ku všetkým Rada ŠVOČ rozhodla o ich postúpení na konferenciu ŠVOČ. 

Bližšie informácie sú uvedené v kapitole č. 5. Veda a výskum v časti 5.5. ŠVOČ. 

 

• Počet študentov zapojených do vedeckých tímov  

Predmetný ukazovateľ sa s ohľadom na nový DZ PraF UK prijatý koncom roka 2021 nesledoval na 

celofakultnej úrovni. Z hľadiska kompletnosti sa budú údaje vykazovať od roka 2022. 

 

• Prax ako súčasť študijného programu alebo praktické prvky vo výučbe, predovšetkým klinické a 

aplikované predmety 

Výučba povinných aplikovaných predmetov:   

- Argumentácia v práve a interpretácia práva   

- Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia  

- Aplikované občianske a pracovné právo   

 Tabuľka č. 6 - Počty študentov zapísaných na klinických predmetoch: 

Sk. predmetu  Predmet  Počet študentov  

C-014-L  
Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej 
praxi  

 
6 

ENm17-3111  Európsky simulovaný súdny spor 1  3 

ENm17-3122  Európsky simulovaný súdny spor 2  2 

ENm17-3115  Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 1  1 

mPRV17-943  ICC Moot – písomné kolo 1  6 

mPRV17-945  ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1  3 

mPRV17-987  Klinika antidiskriminačného práva  42 

mPRV17-935  Klinika daňového práva  22 
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mPRV17-936  Klinika insolvenčného práva  22 

mPRVx17-988  Klinika pracovného práva 1  6 

mPRV17-988  Klinika pracovného práva 1  22 

mPRV17-982  
Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa 
v rodinnoprávnych vzťahoch  

22 

mPRV17-1207  Klinika realitného práva  21 

bPRV17-1172  Klinika správneho trestania  11 

mPRVx17-923  Klinika súťažného práva  8 

mPRV17-923  Klinika súťažného práva  9 

mPRVx17-981  Klinika vecných práv  4 

mPRV17-981  Klinika vecných práv  19 

mPRV17-978  Klinika verejného obstarávania  22 

mPRVx17-984  Klinika zmluvného práva  5 

mPRV17-984  Klinika zmluvného práva  30 

mPRV17-958  
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne 
kolo a medzinárodné finále 1  

4 

ENm17-3114  Medzinárodný simulovaný trestný proces 1  1 

ENm17-3125  Medzinárodný simulovaný trestný proces 2  1 

mPRV17-1194  Právna klinika fúzií a akvizícií  20 

mPRV17-1197  Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia  25 

mPRV17-960  Právna klinika mediácie  30 

bPRV17-1134  Právna klinika neziskového sektora 1  10 

mPRV17-961  Právna klinika neziskového sektora 2  12 

mPRV17-962  Právna klinika neziskového sektora 3  6 

K-010-L  Právna klinika pracovného práva  
 

20 

bPRV17-1135  Právna klinika pre komunity 1  23 

mPRV17-963  Právna klinika pre komunity 2  24 

mPRV17-964  Právna klinika pre komunity 3  9 

bPRV17-1222  Právo na právnu pomoc  8 

mPRV17-971  Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1  4 

mPRV17-973  
Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné 
finále 1  

3 

ENm17-3113  Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 1  1 

ENm17-3201Z  Stáž  1 

bPRV17-1136  Stáž 1  15 

mPRV17-975  Stáž 2/1  21 

mPRV17-976  Stáž 2/2  10 

mPRV17-1186  Stáž 2/3  5 

mPRV17-1187  Stáž 2/4  1 

mPRV17-1119  Študentská právna poradňa 1  30 

mPRV17-1120  Študentská právna poradňa 2  19 

mPRV17-1186  Študentská právna poradňa 3  7 

mPRV17-1186  Študentská právna poradňa 3  1 

bPRVx17-1088  Zručnosti a schopnosti právnického povolania  30 

bPRV17-1088  Zručnosti a schopnosti právnického povolania  298 
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• Počet vyučujúcich odborníkov z praxe, pričom sa vyhodnocujú aj odborníci zúčastňujúci sa 

výučbového procesu aj na základe zmlúv o spolupráci 

Predmetný ukazovateľ sa s ohľadom na nový DZ PraF UK prijatý koncom roka 2021 nesledoval. Údaje 

budú zaznamenávané od roka 2022. 

 

• Počet simulátorov a simulačných aktivít využívaných v praktickej výučbe 

• Miera spokojnosti študentov s praktickou výučbou a odbornou praxou 

Predmetné ukazovatele neboli vyhodnotené z dôvodu pandémie COVID-19, nakoľko bola praktická 

výučba prerušená.  

 

Systematické zvyšovanie kvality doktorandského štúdia – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet doktorandov a absolventov doktorandského štúdia 

Počet doktorandov: interná forma: 41 (k 31.12.2022); externá forma: 53 (k 31.12.2021). 

Počet absolventov: 30. 

 

• Počet akademických mobilít študentov doktorandského štúdia 

Jeden doktorand sa zúčastnil mobility vo Viedni počas letného semestra 2020/2021 a počas zimného 

semestra 2021/2022. 

 

• Správy o hodnotení kvality doktorandského štúdia 

Kvalitu doktorandského štúdia, predovšetkým kvalita publikačných výstupov doktorandov, vyhodnocuje 

Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia. 

 

• Počet špičkových zahraničných vedcov zapojených do výchovy a hodnotenia doktorandov ak je to 

zmysluplné vzhľadom na jednotlivé študijné programy a témy 

Jeden zahraničný vedec. 

 

• Počet doktorandov na 1 školiteľa (priemerný a maximálny počet) 

Na jedného školiteľa pripadalo priemerne 2,1 doktoranda. Maximálny počet doktorandov na jedného 

školiteľa bolo 5 doktorandov. 
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• Počet publikačných výstupov s významným vplyvom na rozvoj odboru právo, ako aj počet ohlasov 

na publikačnú činnosť študentov doktorandského štúdia 

Počet publikačných výstupov s významným vplyvom na rozvoj odboru právo podľa kategórií: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 

vydavateľstvách (3) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (9) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (2) 

 

Počet ohlasov na publikačnú činnosť:  

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (18) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (164) 

[n1] Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (1) 

[n2] Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných 

indexov (9) 

Príprava kvalitných a žiadaných absolventov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet absolventov podľa študijných programov, akademických rokov a podiel absolventov PraF UK 

z celkového počtu absolventov na právnických fakultách v SR 

 

Tabuľka č. 7: Počet absolventov podľa študijných programov. 

  Denné Externé 

  
Občania 

SR 
Cudzinci  

Spolu Slovensko  1214 23 281 

6835R00 právo  639 11 129 

6835T00 právo  552 12 152 

     
PraF UK        

6835R00 právo  262 2 25 

6835T00 právo  227 7 35 

     
Podiel:        

PraF UK        

6835R00 právo  41,00% 18,18% 19,38% 

6835T00 právo  41,12% 58,33% 23,03% 
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Programy iba PraF 
UK        

6835T10 právo a 
ekonómia  

23 0 0 

6230R09 ekonómia 
a právo  

47 0 4 

 

• Miera uplatniteľnosti absolventov PraF UK v praxi 

PraF UK neviedla evidenciu, ani žiadny iným spôsobom nezaznamenávala mieru uplatniteľnosti 

absolventov PraF UK v praxi s ohľadom na prijatie DZ PraF UK koncom roka 2021. Je však potrebné 

konštatovať, že zamestnávatelia vyjadrujú záujem o absolventoch PraF UK, resp. o aktívnych a 

pracovitých končiacich študentov, aj priamymi dopytmi. Okrem uvedeného sa PraF UK a jej zamestnanci 

často stretnú v pracovných záležitostiach s absolventmi PraF UK, ktorí pôsobia v rôznych pozíciách v 

rôznych subjektoch verejnej správy, ako aj subjektoch súkromného sektora. Z predmetných informácií 

zatiaľ môžeme iba dedukovať, že je miera uplatniteľnosti absolventov PraF UK v praxi vysoká, ale presné 

percento uplatniteľnosti nemá PraF UK k dispozícii. 

 

• Miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania absolventov PraF UK v 

praxi 

Z diskusií PraF UK so zamestnávateľmi pôsobiacimi vo verejnom aj súkromnom sektore vyplýva ich 

spokojnosť s úrovňou vzdelávania absolventov PraF UK. O uvedenom svedčí aj skutočnosť, že sa na PraF 

UK v mnohých prípadoch obracajú zamestnávatelia z každého sektora a žiadajú o odporúčanie šikovných, 

pracovitých absolventov, ako aj študentov v posledných ročníkoch magisterského štúdia, ktorí by boli 

vhodnými uchádzačmi o pracovné miesta v rámci ich inštitúcií, organizácií, spoločností. Zároveň o 

predmetnom svedčí aj podľa nášho názoru vysoká miera uplatniteľnosti absolventov PraF UK v praxi. 

 

• Počet nezamestnaných absolventov PraF UK podľa štatistiky ÚPSVR SR 

Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín 

študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie podľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Univerzity  Komenského v Bratislave - Právne vedy: 

Máj 2021 - 59 

September 2021 - 60 

December 2021 - 19  
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Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-

statistiky/2021.html?page_id=1060201 

 

• Vnútorný predpis upravujúci postupy na prevenciu a riešenie plagiátorstva a akademických 

podvodov 

Špecificky takto zameraný vnútorný predpis fakulta nemá, z fakultných predpisov tento účel 

napomáhajú naplniť: 

- čl. 11 a 12 vnútorného predpisu č. 5/2021 schváleného Vedeckou radou Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

- požiadavky na záverečné práce upravené v Študijnom poriadku fakulty (napríklad čl. 11 ods. 16, čl. 17 – a 

to najmä odsek 5 a 11). 

Inak tieto ciele v normatívnej rovine zabezpečujú najmä vnútorné predpisy Univerzity (Vnútorný systém 

kvality UK, Študijný poriadok UK, Disciplinárny poriadok UK pre študentov, smernica rektora upravujúca 

náležitosti záverečných prác). 

 

• Vyhodnotenie: podiel preukázaných akademických podvodov z celkového počtu preverovaných, z 

toho počet/podiel plagiátov a počet/podiel disciplinárnych konaní (vylúčenie zo štúdia, pokarhanie, a 

pod.) 

V súvislosti so záverečnými prácami:  

• vedené konania pred DK - 10  

• preukázané porušenie Disciplinárneho poriadku - 9  

• pokarhanie - 0  

• podmienečné vylúčenie - 5  

• vylúčenie - 4  

  

V súvislosti s inými podvodmi pri plnení študijných povinností:  

• vedené konania pred DK - 16  

• preukázané porušenie Disciplinárneho poriadku - 15  

• pokarhanie - 1  

• podmienečné vylúčenie - 3  

• vylúčenie - 11  
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• Podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre podľa dôvodu 

(vylúčenie pre neprospech, zanechanie štúdia, zmena študijného programu) 

Bakalárske štúdium - denné  

Počet študentov v AR 2020/2021: 636  

Z toho skončilo štúdium do 31.12.2021: 202 študentov 

• zanechanie štúdia: 85 študentov 

• vylúčenie pre nesplnenie podmienok štúdia: 111 študentov 

• vylúčenie z disciplinárnych dôvodov: 0 študentov 

• smrť študenta: 1 študent 

 

Bakalárske štúdium - externé  

Počet študentov v AR 2020/2021: 158  

Z toho skončilo štúdium do 31.12.2021: 93 študentov 

• zanechanie štúdia: 37 študentov 

• vylúčenie pre nesplnenie podmienok štúdia: 55 študentov 

• vylúčenie z disciplinárnych dôvodov: 1 študent 

• smrť študenta: 0 študentov 

 

 

Zabezpečenie dostatočného počtu odborne kvalifikovaných pedagógov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet a kvalifikačná štruktúra pedagógov 

Profesori: 28  

Docenti 39  

Odborní asistenti: 93  

Iní: 2 

 

• Počet/dĺžka zahraničných pobytov pedagógov 

V roku 2021 sa uskutočnilo 56 pobytov pedagógov na PraF UK mimo program Erasmus+, pričom dĺžka 

pobytov bola v rozsahu od 1. dňa do 3. týždňov. V zimnom semestri 2021/2022 boli vyslaní dvaja učitelia  

za PraF UK na zahraničné univerzity University of Wroclaw (JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.) a Masarykova 

univerzita (JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA), pričom dĺžka pobytov bola od 4 do 11 dní.  
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Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke č. 103: Pobyty pedagógov na PraF UK mimo program Erasmus+ v roku 

2021 v kapitole 6.3 PROGRAM ERASMUS+ a v kapitole 2.3 HODNOTENIE DLHODOBÉHO ZÁMERU 

ROZVOJA UK V BRATISLAVE, PraF v tabuľke č. 14: Učiteľská mobilita Erasmus+ v zimnom semestri 

2021/2022 (vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity) v časti Počet/podiel vyslaných 

študentov/učiteľov/zamestnancov na mobility do zahraničia z celkového počtu 

študentov/učiteľov/zamestnancov.  

 

• Podiel kontaktnej výučby (vrátane podpory študentov) na celkovej pracovnej kapacite učiteľov (v 

hodinách za týždeň) 

  Počet hodín/rok  Počet 
hodín/týždeň  

Min  14  0,54    

Max  437  16,81    

Priemer  201  7,72    

 
 
• Vek učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek a rozpätie) 

V roku 2021 neboli profilové predmety definované. Sledovanie ukazovateľa prebehne od roku 2022. 

 

• Počet a kvalita publikačných výstupov učiteľov celkovo a za ostatných 6 rokov 

• Počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov celkovo a za ostatných 6 rokov 

Rok Počet  Z toho vedecké výstupy  

2016 803 633 

2017 791 621 

2018 1054 891 

2019 918 770 

2020 1014 773 

2021 879 740 

 

 

Ohlasy  

Rok Počet  

2016 1662 

2017 1983 

2018 2136 

2019 1505 

2020 1392 

2021 1499 
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• Počet študentov na 1 učiteľa 

Podľa počtu študentov k 31.10.2021 vo vzťahu ku vysokoškolským učiteľom:  

2682/162=16,6 

 

• Počet záverečných prác vedených jedným vedúcim záverečnej práce (priemerný a maximálny počet) 

Počet prác  Max  10 7 

   Priemer  2,57 1,83 

 

• Miera spokojnosti študentov s kvalitou učiteľov 

Predmetný ukazovateľ nebol sledovaný. V nasledujúcom období bude uskutočňovaný zber údajov v 

zmysle princípov DZ PraF UK. 

 

• Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít pedagógov 

S ohľadom na platnosť DZ PraF UK koncom roka 2021  PraF UK neviedla úplnú evidenciu vzdelávacích 

aktivít absolvovaných pedagógmi. Z uvedeného dôvodu nie je možné exaktne uviesť ich presný počet. V 

ďalšom roku PraF UK predmetnú evidenciu začne zostavovať a viesť. Navyše aktivity boli obmedzené 

z dôvodu pretrvávajúcej úandémie COVID-19. 

 

• Individuálne plány vzdelávania pedagógov 

Pedagógovia PraF UK nemali stanovené za rok 2021 individuálne plány vzdelávania. Do budúcna sa 

očakáva, že pedagógovia si predmetné individuálne plány vzdelávania stanovia a budú zaznamenávať 

prvé výstupné dáta za rok 2022 v súlade s DZ PraF UK. 

 

• Počet ocenených excelentných a inovatívnych pedagógov 

Ocenenia pri príležitosti dňa študentstva:  

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., Katedra teórie práva a filozofie práva   

Vo výučbe i vedeckom výskume sa venuje netradičnému zobrazeniu práva v umení a populárnej kultúre. 

Pritom uplatňuje nové pedagogické metódy a techniky, ktorých cieľom je zatraktívnenie tejto vednej 

disciplíny. Zaviedol nový študijný predmet s názvom „právo vo filmovom umení“, ktorý sa rýchlo stal 

študentmi obľúbený. Výučbou tohto predmetu prispieva k popularizácii práva a jeho vnímaniu v 

audiovizuálnej tvorbe a na druhej strane kriticky analyzuje, do akej miery audiovizuálna tvorba reflektuje 

právny poriadok, a akým spôsobom napomáha porozumenie alebo neporozumenie práva a spravodlivosti. 

Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých konferencií na Slovensku i v zahraničí a publikuje v 
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odborných časopisoch a zborníkoch. Je autorom i spoluautorom viacerých vedeckých monografií a 

vysokoškolských učebníc.   

 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Katedra správneho a environmentálneho práva   

Je vedúcim Katedry správneho a environmentálneho práva PraF UK. Ako pedagóg pôsobí na Právnickej 

fakulte už takmer štyridsať rokov. Osem rokov fakultu viedol ako jej dekan a pracoval tiež v pozícii 

prodekana pre vedu a doktorandské štúdium. Aktuálne je odborným garantom študijného programu 

právo v bakalárskom i magisterskom stupni, a tiež študijného programu správne právo v doktorandskom 

stupni. Zastáva tiež funkciu predsedu odborovej komisie pre doktorandské študijné programy a je členom 

Vedeckej rady fakulty. Vo svojich početných odborných publikáciách sa venoval okrem správneho práva 

hmotného a procesného aj problematike rozhodovacích procesov vo verejnej správe, správnemu 

súdnictvu a správe daní. Svojou pedagogickou i vedeckou prácou zásadným spôsobom prispieva ku 

skvalitňovaniu štúdia práva nielen na Univerzite Komenského, ale aj na Slovensku.   

 

Proaktívny prístup k propagácii štúdia na PraF UK – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet prezentácií na veľtrhoch vzdelávania 

Aktívna účasť PraF UK na veľtrhoch a dňoch otvorených dverí bola realizovaná v 18. prípadoch. V roku 

2021 sa mnoho podujatí konalo z dôvodu  pandémie COVID-19 online formou. Bližšie informácie sú 

uvedené v kapitole 8. Popularizačné a PR aktivity Výročnej správy. 

 

• Počet aktivít na stredných školách 

PraF UK zrealizovala v roku 2021 dve aktivity na stredných školách. PraF UK sa zúčastňuje aj veľtrhov 

vysokých škôl, ktoré organizujú stredné školy. Dňa 9. septembra 2021 sa konal online veľtrh vysokých škôl 

VŠ na Gymnáziu Antona Bernoláka. Veľtrh prebiehal cez platformu Zoom. V rámci tohto podujatia sme 

prezentovali možnosti štúdia na našej fakulte odpovedali záujemcom o štúdium na otázky týkajúce sa 

štúdia a budúceho uplatnenia absolventov. 

PraF UK sa taktiež cielenou spoluprácou so strednými školami napr. klinického predmetu Street Law 

usiluje dosiahnuť, aby sa na PraF UK zapisovali najkvalitnejší slovenskí stredoškoláci. 

 

• Podiel zapísaných študentov zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium v príslušnom 

akademickom roku 
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Údaje sú uvedené v textovej časti - Počty študentov zapísaných na klinických predmetoch (ukazovateľ: Prax 

ako súčasť študijného programu alebo praktické prvky vo výučbe, predovšetkým klinické a aplikované 

predmety) 

 

• Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. a 3. stupni vzdelávania. 

2. Stupeň: 10 % 

3. Stupeň: 11% (z deviatich externých doktorandov bol prijatý jeden študent, z deviatich denných 

doktorandov bol prijatý jeden študent). 

 

Ponuka príležitosti celoživotného a ďalšieho vzdelávania – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet ponúkaných vzdelávacích akreditovaných a neakreditovaných programov celoživotného 

vzdelávania, respektíve ďalšieho vzdelávania v rámci PraF UK 

V roku 2021 PraF UK ponúkala odbornej aj laickej verejnosti 43 kurzov a 3 webináre z každého odvetvia 

práva, ktoré nie sú akreditované. Z predmetnej ponuky kurzov celoživotného vzdelávania, ktorá bola 

zverejnená na webovej stránke PraF UK (www.comeniuskurzy.flaw.uniba.sk), sme evidovali za rok 2021 

33 záujemcov. 

 

• Náklady a výnosy z celoživotného a ďalšieho vzdelávania 

Diplomatická akadémia mala v roku 2021 výnosy v sume 25 415,88 eur a náklady v sume  

10 821,48 eur.  

Kurzy poskytované PraF UK nemali v roku 2021 žiadne výnosy a ani náklady. 

 

• Počet absolventov jednotlivých vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania PraF UK 

 

Tabuľka č. 8: Prehľad počtu študentov Diplomatickej akadémie za akademický rok 2020/2021 a 2021/2022. 

Akademický rok 1. ročník 2. ročník Absolventi 

2020/2021 24 6 2 

2021/2022 11 20 0* 

 
*Pozn.: Štúdium ukončia študenti 2. ročníka záverečnými skúškami v júni 2022.  
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Zabezpečenie efektívnej účasti študentov na vzdelávaní a na riadení fakulty – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Miera zastúpenia (počet zástupcov) študentov v štruktúrach vnútorného systému na 

zabezpečovanie kvality vzdelávania 

Predmetný ukazovateľ bude hodnotení od roka 2022. 

 

• Pravidelný zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov so všetkými aspektami 

ich štúdia a prijímanie nápravných opatrení 

Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov so všetkými aspektami ich štúdia sa 

uskutočňuje dvakrát za akademický rok prostredníctvom anonymného dotazníkového hodnotenia 

učiteľov a kvality výučby. Prípravu, dohľad nad realizáciou a vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia 

zabezpečuje najmä poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty 

a Radou pre kvalitu fakulty. Dotazníkové hodnotenie sa realizuje prostredníctvom systému AIS2. 

Poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty a Radou pre kvalitu 

fakulty zabezpečuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od realizácie 

dotazníkového hodnotenia vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia. S výsledkami dotazníkového 

hodnotenia sa oboznamujú hodnotení pedagógovia, členovia Akademického senátu fakulty, Rady pre 

kvalitu fakulty, vedenia fakulty, vedúci katedier a riaditelia ústavov. Vedúci katedier/riaditelia ústavov a 

dekan PraF UK pri zistení vážnych nedostatkov vyplývajúcich z výsledkov hodnotenia príjmu adekvátne 

opatrenia na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu. 

 

Neustále zvyšovanie kvality činností s ohľadom na potreby študentov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby študentov o spokojnosti s kvalitou vzdelávania 

Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov so všetkými aspektami ich štúdia sa 

uskutočňuje dvakrát za akademický rok prostredníctvom anonymného dotazníkového hodnotenia 

učiteľov a kvality výučby. Prípravu, dohľad nad realizáciou a vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia 

zabezpečuje najmä poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty 

a Radou pre kvalitu fakulty. Dotazníkové hodnotenie sa realizuje prostredníctvom systému AIS2. 

Poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty a Radou pre kvalitu 

fakulty zabezpečuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od realizácie 

dotazníkového hodnotenia vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia. S výsledkami dotazníkového 
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hodnotenia sa oboznamujú hodnotení pedagógovia, členovia Akademického senátu fakulty, Rady pre 

kvalitu fakulty, vedenia fakulty, vedúci katedier a riaditelia ústavov. 

 

• Podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov z celkového počtu 

študentov 

V roku 2021 sa v letnom semestri akademického roka 2020/2021 zúčastnilo anketového hodnotenia 990 

študentov a v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 895 študentov z celkového počtu 2401 

študentov (1., 2. a 3. stupňa). 

 

• Počet podaných podnetov študentov 

- Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení: 7 – rozhodnutia boli RUK potvrdené, 

- Prehodnotenie určenia výšky školného: 1 – RUK potvrdilo rozhodnutie fakulty, 

- Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o určení sociálneho štipendia: 1, 

- Podnet jedného študenta bol vybavený mailom. 

 

• Miera elektronizácie prijímacieho konania 

Prijímacie konanie na prvý a druhý stupeň štúdia v slovenskom a anglickom jazyku bolo elektrizované do 

maximálnej miery, ktorá bola realizovateľná. PraF UK nevyžadovala prihlášky v listinnej podobe (hoci 

niektorí uchádzači ich zaslali) a bolo umožnené zaslať prílohy k prihláške výlučne elektronicky. Táto druhá 

možnosť bola však využívaná minimálne vzhľadom na nízke využívanie dokumentovaný konvertovaných 

z listinnej podoby do elektronickej podoby prostredníctvom zaručenej konverzie, a teda uchádzačov, ktorí 

možnosť využili, bolo menej ako 10.   

Elektronizácia umožnila minimalizovať rozsah archivovaných dokumentov v listinnej podobe, keďže 

v listinnej podobe sú archivované protokoly o prijímacom konaní, rozhodnutia o prijatí, neprijatí 

a prípadne dokumenty v rámci preskúmavacieho konania a doklady o predchádzajúcom vzdelaní.   

 

• Počet štipendií a ocenení študentom za vynikajúce študijne výsledky a reprezentáciu univerzity v 

mimoškolskej činnosti 

 Tabuľka č. 9: Počet štipendií a ocenení študentom. 
A/ 

Akademická pochvala rektora (z vlastných zdrojov) Počet  2 

jednorazové štipendium z vlastných zdrojov Počet  42 

motivačné štipendium - mimoriadny študijný výsledok Počet  46 

motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v športovej činnosti Počet  5 

motivačné štipendium - mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji Počet  13 
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motivačné štipendium (prospechové) - vynikajúce plnenie študijných povinností Počet  137 

Motivačné štipendium za prospech - externí študenti Počet  18 

Celkový počet  269 

  
B/ 

Akademická pochvala rektora (z vlastných zdrojov) Celková hodnota  500,00 

jednorazové štipendium z vlastných zdrojov Celková hodnota  26 104,00 

motivačné štipendium - mimoriadny študijný výsledok Celková hodnota  8 800,00 

motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v športovej činnosti Celková hodnota  1 900,00 

motivačné štipendium - mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji Celková hodnota  3 700,00 

motivačné štipendium (prospechové) - vynikajúce plnenie študijných povinností Celková 
hodnota  70 600,00 

Motivačné štipendium za prospech - externí študenti  
 

6 500,00   

Spolu  € 118 104,00 

 

• Počet zamestnancov so zameraním na podporu študentov (študijní a kariéroví poradcovia) 

Študijné oddelenie: 4  

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia: 2  

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia: 1  

Študijní poradcovia na katedrách a ústavoch: 17  

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami: 1  

Hlavný študijný poradca (prvý a druhý stupeň): 1  

Hlavný študijný poradca (tretí stupeň): 1  

Hlavný študijný poradca (cudzojazyčné štúdium): 1  

 

• Služby poradenstva a podpory pri štúdiu prostredníctvom informačného systému 

Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb Študijným oddelením bolo zavedené:  

 

• Objednávanie sa na konkrétny termín u študijnej referentky, čím sa zredukovali až odstránili 

čakacie doby v radoch na Študijnom oddelení  

• Poskytovanie konzultácií online prostredníctvom aplikácie MS Teams  

 

• Počet aktivít na podporu existujúcich a nových študentských organizácií 

Činnosť študentských organizácii bola obmedzená z dôvodu pandémie COVID-19. Ukazovateľ bude 

hodnotení v roku 2022. 
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Rozvoj kontaktov s absolventmi – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Zber spätnej väzby od absolventov 

PraF UK každý rok zbiera od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby predmetu a kvalitu pedagógov. 

 

• Počet komunikačných aktivít 

Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 neprebehli komunikačné aktivity. 

 

• Existencia Alumni klubu 

Alumni klub pôsobí od 26. apríla 2017. Bol zriadený Organizačným poriadkom PraF UK a je voľným 

združením absolventov PraF UK bez právnej subjektivity. Poskytuje priestor na odbornú a vedeckú 

diskusiu, zabezpečenie kontaktu absolventov fakulty s jej zamestnancami aj so študentmi. Bližšie 

informácie o činnosti klubu sú uvedené v kapitole č. 11 Alumni klub Výročnej správy. 

• Nadviazané kontakty s absolventmi PraF UK s cieľom spolupráce pri procesoch inovácie 

vzdelávacieho procesu, pri vyhľadávaní talentov pre fakultu resp. v kariérnom poradenstve pre 

nových absolventov 

Niektorí absolventi PraF UK pôsobiaci v praxi sa podieľajú v určitom rozsahu na pedagogickom procese v 

rámci výučby predmetov na PraF UK. Svojimi praktickými skúsenosťami a praktickým zameraním 

predmetov sa podieľajú na inovovaní vzdelávacieho procesu. V tomto trende plánuje PraF UK pokračovať 

aj v ďalších rokoch a naďalej plánuje prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. 

 

Rozvoj starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet študentov so špecifickými potrebami 

18 študentov 

 

• Ponuka služieb študentom so špecifickými potrebami 

- bezbariérové prechody, individuálny prístup pri študijnom procese 

 

• Miera spokojnosti študentov so špecifickými potrebami 

- vysoká, PraF UK neeviduje negatívnu spätnú väzbu 

 

• Počet nástrojov otvárajúci prístup k štúdiu študentom so zdravotným znevýhodnením 
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Sú priamo úmerné prebiehajúcemu vyučovaciemu procesu. PraF UK disponuje elektronickým archívom 

prednášok, ktorý zabezpečuje rovnaký prístup k prednáškam aj študentom so zdravotným 

znevýhodnením.  

 

• Počet ponúkaných hodín koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami 

Nie sú limitované; podľa potreby a miery zdravotného znevýhodnenia 

 

Systematické zlepšovanie materiálno-technického zabezpečenia vzdelávania: 

 

• Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov s materiálnotechnickým 

zabezpečením vzdelávania 

Predmetný ukazovateľ nebolo možné vyhodnotiť z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19, nakoľko 

bola praktická výučba prerušená.  

 

• Ponúkané elektronické a ďalšie služby pre študentov a pedagógov 

Pre študentov a pedagógov je zabezpečený prístup do právnych informačných zdrojov BECK online, 

judikáty.info a zákony.judikáty.info a nové ASPI. Študenti majú elektronický prístup k prednáškam v 

aplikácii STREAM.  

Pre pedagógov bol vyvinutý systém FALWIS, ktorý obsahuje modul MOJE GRANTY a NÁSTENKA. Modul 

MOJE GRANTY slúži pre evidenciu projektov, ktorých sú zamestnanci riešiteľmi. Taktiež obsahuje 

informácie o kapacite riešiteľa, voľných finančných prostriedkoch a iné funkcionality.  Modul NÁSTENKA 

poskytuje informácie ohľadne vedeckej práce pedagogických pracovníkov PraF UK.  

 

• Zabezpečenie prístupu k databázam 

Prístup k elektronickým informačným zdrojom (databázam) zabezpečuje pre celú UK a jej súčasti 

Akademická knižnica UK v Bratislave.  

V rámci roka 2021 zabezpečovala Akademická knižnica UK prístup k úplným textom 534 086 titulov 

elektronických kníh a takmer 57 000 titulov online časopisov.  

 

Využívanie elektronických informačných zdrojov 2021: 

- Platforma Web of Science, SCOPUS, EBSCO eBook, ProQuest Ebook, ProQuest Central, Springer, 

Nature, Science Direct, Oxford Journals, JSTOR, Wiley, Statista, Knovel, APA, ATLA, Cambridge Core 

(skúšobný prístup).  
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• Realizácia a budovanie repozitáru PraF UK 

Budovanie repozitáru PraF UK, rovnako ako aj ďalších súčastí UK je v kompetencii Akademickej knižnice 

UK. Repozitár slúži na sprístupňovanie publikácií a dát v rámci otvoreného prístupu, ktorý funguje na 

základe softvéru DSpace. Za PraF UK sú prostredníctvom repozitára sprístupnené aktuálny 3 tituly. 

 

• Počet open access prístupov v Akademickej knižnici PraF UK a UK 

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK sprístupňuje knižnica PraF UK používateľom elektronické 

informačné zdroje, fungujúce na princípe otvoreného prístupu – open acces. Celouniverzitne boli databázy 

využité na 193 017 krát vyhľadávanie a a 480 197 krát na prístup k plným textom publikácií.  

 

• Vybavenie učební, študovní a priestorov pre praktickú výučbu 

Výučba v rámci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je aktuálne zabezpečovaná v 19 

učebniach s kapacitou od 20 do 193 miest. V každej učebni je počítač alebo notebook, projektor a plátno. 

Za učebne pre praktickú výučbu by sme mohli považovať dve počítačové miestnosti a súdnu sieň, kde 

prebiehajú simulované súdne spory. Vo všetkých učebniach je možné zabezpečiť aj konferenčné hovory. 

Pre praktickú výučbu sa taktiež využíva kancelárie Študentskej právnej poradne, ktorá je vybavená 

telekonferenčným zariadením.  

 

Cielené prehlbovanie internacionalizácie štúdia – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet strategických partnerstiev s prestížnymi zahraničnými univerzitami v oblasti Vzdelávania 

University of Cambridge – The British Law Centre’s Diploma in English Law and Practical Legal Skills 

 

• Počet realizovaných projektov v rámci strategických partnerstiev s prestížnymi zahraničnými 

univerzitami v oblasti vzdelávania 

V rámci Erasmus+ mobility KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – KA107 – Mobility jednotlivcov medzi 

krajinami programu a partnerskými krajinami sme mali uzatvorenú zmluvu s japonskou Kobe University, 

platnou pre akademické roky 2019/2020 – 2021/2022 – pôvodne bola zmluva uzatvorená na dva roky, 

avšak z dôvodu pandemickej situácie a prípravy na nové programové obdobie boli všetky zmluvy 

automaticky predĺžené o jeden akademický rok, teda až do konca 2021/2022. Zmluva počítala s 

mobilitami študentov, pedagógov a administratívnych pracovníkov, avšak z dôvodu pandemickej situácie 

nebola realizovaná. 
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• Počet prednášajúcich zo zahraničia v miere obvyklej pre odbor právo 

Tabuľka č. 10: Počet prednášajúcich zo zahraničia. 

Univerzita Meno výskumníka Obdobie 
Prijímajúca katedra / 

Oddelenie 

Mykolas Romeris 
University 

Dr. Ieva Deviatnikovaite 
16.03.-17.03.2021 
(online forma) 

Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

John Paul II Catholic 
University of Lublin 

dr. Pawel Bucoń 11.01.- 26.04.2021 
Katedra právnych dejín a 
právnej komparatistiky 

Adam Mickiewicz 
University in Poznan 

Mgr. Beniamin Rozczyński 19.07.-01.08.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

Adam Mickiewicz 
University in Poznan 

Mgr. Filip Golędzinowski 
august-september 
2021 

Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

Uzhhorod National 
University 

Mgr. Ivan Gabani 30.08.-30.11.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

University of the 
Republic, Montevideo 

Dr. Alejandro Pastori 01.09.-15.10.2021 
Katedra medzinárodného 
práva a medzinárodných 
vzťahov 

 

• Počet európskych a mimoeurópskych programov, v ktorých je PraF UK aktívne zapojená 

Participácia na projektoch, do ktorých je zapojená Univerzita Komenského v Bratislave – bilaterálna a 

multilaterálna spolupráca – hlavne Erasmus+, ENLIGHT, Utrecht Network, Rotterdam Law Network 

 

• Monitoring využívania všetkých foriem tzv. internationalisation at home 

Zdieľanie príkladov dobrej praxe po návrate z mobility/pobytu v zahraničí na úrovni vysielajúcej 

katedry/ústavu/oddelenia, diseminácia poznatkov a skúseností na zasadnutiach katedier/ústavov/porád a 

ich zapracovanie do vyučovacieho procesu. 

 

• Počet študentov a učiteľov s účasťou na medzinárodnej súťaži 

12 študentov 

 

Zvyšovanie počtu zahraničných študentov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Miera implementácie európskeho systému na transfer a akumuláciu kreditov ECTS 

V rámci programu Erasmus+ je, tak z pohľadu mobility vysielaných študentov, ako aj tých zahraničných 

študujúcich na PraF UK, v plnej miere akceptovaný a implementovaný európsky systém na transfer a 

akumuláciu kreditov ECTS. 
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• Počet zahraničných študentov v miere, ako je obvyklé pre odbor právo 

Akademický rok: 2020/2021 - 10 zahraničných študentov 

Akademický rok: 2021/2022 - 44 zahraničných študentov 

 

• Počet ponúkaných študijných programov v cudzom jazyku (na 1., 2., 3. stupni) 

1. študijný program Manažment a právo, kombinácia študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a 

manažment, bakalársky stupeň štúdia v dennej forme v anglickom jazyku (ENbMP19) 

2. študijný program Právo, študijný odbor 30. právo, magisterský stupeň štúdia v dennej forme v 

anglickom jazyku (ENmPRV17) 

3. stupeň štúdia – otváranie programov poskytovaných v cudzom jazyku na základe aktuálnej ponuky 

katedier a dopytu zo strany uchádzačov o toto štúdium 

 

• Podiel otvorených študijných programov v inom ako slovenskom jazyku v akademickom roku z ich 

celkovej ponuky 

2/2 

 

• Počet uchádzačov o štúdium s iným ako slovenským občianstvom 

Štúdijný program: ENbMP19 – 9 uchádzačov 

Štúdijný program: bPRV17 – 71 uchádzačov 

Štúdijný program: bPRVx17 – 10 uchádzačov 

Štúdijný program: ENmPRV17 – 7 uchádzačov 

Štúdijný program: mPRV17 – 3 uchádzači 

 

• Webová prezentácia PraF UK o možnosti štúdia v anglickom jazyku 

V anglickej mutácii slovenskej webovej stránky PraF UK sú všetky informácie pre uchádzačov o anglický 

študijný program Manažment a právo a anglický magisterský študijný program Právo.  

 

• Počet aktívnych propagačných aktivít na propagáciu štúdia na PraF UK doma aj v zahraničí 

18 x aktívna účasť na veľtrhoch a dňoch otvorených dverí 

3x inzercia v domácej tlači 

1x reklama cez Google Ads a FB 

• Počet prezentácií PraF UK na veľtrhoch vzdelávania 

18 x aktívna účasť na veľtrhoch a dňoch otvorených dverí 
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• Počet sledujúcich na sociálnych sieťach 

- na sociálnej sieti facebook mal oficiálny profil fakulty k decembru 2021 vyše 3800 sledujúcich, 

- na sociálnej sieti instagram mal oficiálny profil fakulty k decembru 2021 vyše 900 sledujúcich, 

- na sociálnej sieti linkedin vyše 200 sledujúcich. 

 

• Počet implementovaných predmetov do výučby študijných programov s cieľom dosiahnutia 

rovnocennosti vzdelania v európskom priestore 

Zvýšenie záujmu zahraničných študentov o štúdium na našej fakulte v posledných rokoch pripisujeme 

etablovaniu rozšírenej ponuky predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch 

(https://www.flaw.uniba.sk/en/study/sluzby-pre-studentov/timetable-schedule/courses-in-foreign-

languages/), ktorej stabilnú časť tvoria predmety vyučované v rámci magisterského študijného programu 

právo v anglickom jazyku, ktoré sú každý semester dopĺňané na základe kapacity. Ich implementáciou do 

výučby študijných programov je zabezpečená rovnocennosť vzdelania v európskom priestore. 

 

• Podiel realizovaných online kurzov s využitím medzinárodnej spolupráce na celkovom počte 

realizovaných online kurzov 

 

Tabuľka č. 11: Učiteľská mobilita Erasmus+ v akademickom roku 2020/2021 (prijatí zahraniční učitelia na PraF 

UK) 

Univerzita Meno vyučujúceho Obdobie Prijímajúca katedra 

Mykolas Romeris 
University 

Dr. Ieva Deviatnikovaite 16.03.-17.03.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

 

• Zber a vyhodnotenie spätnej väzby spokojnosti zahraničných študentov 

• Miera spokojnosti zahraničných študentov 

Zvýšený záujem študentov je založený aj na aktívnej komunikácii s jednotlivými študentmi, ktorí sa na 

mobilite u nás nachádzajú, a taktiež aj so zahraničnými koordinátormi. Spokojnosť študentov s mobilitou 

sa vyhodnocuje dobrovoľným vyplnením spätnej väzby po mobilite v rámci dostupných online systémov 

na administráciu mobility. 

 

• Počet zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku 

Údaje sú uvedené v časti Poskytovanie zmysluplnej ponuky študijných programov. 
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Zvyšovanie miery zapojenia študentov a zamestnancov do medzinárodných akademických mobilitných 

programov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet/podiel vyslaných študentov/učiteľov/zamestnancov na mobility do zahraničia z celkového 

počtu študentov/učiteľov/zamestnancov 

 

Tabuľka č. 12: Mobilita študenta – štúdium (vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity) 

Akademický rok Zimný semester Letný semester Spolu 

2020/2021 16 8 24 

2021/2022 28 32 60 

 

Tabuľka č. 13: Mobilita študenta – stáž (vyslaní študenti za PraF UK) 

Akademický rok Počet študentov 

2020/2021 12 

2021/2022 8 (zatiaľ zrealizované mobility) 

 

Tabuľka č. 14: Učiteľská mobilita Erasmus+ v zimnom semestri 2021/2022 (vyslaní učitelia za PraF UK na 

zahraničné univerzity) 

Univerzita Meno vyučujúceho Obdobie Vysielajúca katedra 

University of 
Wroclaw 

JUDr. Soňa Sopúchová, 
PhD. 

15.11.-26.11.2021 
Ústav práva informačných 
technológií a práva duševného 
vlastníctva 

Masarykova 
univerzita  

JUDr. Ing. Karin Raková, 
PhD., MBA 

06.12.-10.12.2021 Katedra občianskeho práva 

 

Tabuľka č. 15: Mobilita administratívnych pracovníkov podľa akademických rokov – Erasmus+ (vyslaní 

pracovníci) 

Akademický rok Počet podaných prihlášok Počet zrealizovaných mobilít 

2020/2021 3 0 (ovplyvnené pandémiou) 

2021/2022* 4 plánované 4 počas LS 2021/2022 
* Prihlášky na mobility realizované od 2021/2022 a môžu podávať priebežne, počas celého roka. 

 

• Počet/podiel prijatých študentov/učiteľov/zamestnancov na mobility zo zahraničia k celkovému 

počtu študentov/učiteľov/zamestnancov, ktorí boli vyslaní do zahraničia 

Tabuľka č. 16: Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov (prijatí zahraniční študenti na PraF UK) 

Akademický rok Počet zahraničných študentov 

2020/2021 10 

2021/2022 44 
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V rámci ukazovateľa Podiel realizovaných online kurzov s využitím medzinárodnej spolupráce na celkovom 

počte realizovaných online kurzov je v tabuľke č. 17 zaznamenaný počet 1 zamestnanec – prijatý zahraniční 

učiteľ na PraF UK: Dr. Ieva Deviatnikovaite.  

 

Tabuľka č. 17: Mobilita administratívnych pracovníkov Erasmus+ v roku 2021 (prijatí zahraniční pracovníci na 

PraF UK) 

Univerzita Meno pracovníka Obdobie 
Prijímajúca katedra / 
Oddelenie 

University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn 

Dr. Maciej Duda 21.06.-24.06.2021 
Katedra trestného práva, 
kriminológie a kriminalistiky 

University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn 

Dr. Joana Narodowska 13.09.-16.09.2021 
Katedra trestného práva, 
kriminológie a kriminalistiky 

Jan Długosz University 
in Częstochowa 

Mgr. Joanna Halbiniak 22.11.- 26.11.2021 

Oddelenie medzinárodných 
vzťahov a cudzojazyčného 
štúdia + Ekonomické 
oddelenie 

Jan Długosz University 
in Częstochowa 

Mgr. Miłosława Duda-
Dziewierz 

22.11.- 26.11.2021 

Oddelenie medzinárodných 
vzťahov a cudzojazyčného 
štúdia + Ekonomické 
oddelenie 

Jan Długosz University 
in Częstochowa 

Mgr. Elżbieta Boczkowska 22.11.- 26.11.2021 

Oddelenie medzinárodných 
vzťahov a cudzojazyčného 
štúdia + Ekonomické 
oddelenie 

 

Tabuľka č. 18: Prijatí zahraniční výskumníci, pedagógovia mimo program Erasmus+ v roku 2021 

Univerzita Meno výskumníka Obdobie 
Prijímajúca katedra / 
Oddelenie 

John Paul II Catholic 
University of Lublin 

dr. Pawel Bucoń 11.01.- 26.04.2021 
Katedra právnych dejín a 
právnej komparatistiky 

Adam Mickiewicz 
University in Poznan 

Mgr. Beniamin Rozczyński 19.07.-01.08.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

Adam Mickiewicz 
University in Poznan 

Mgr. Filip Golędzinowski 
august-september 
2021 

Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

Uzhhorod National 
University 

Mgr. Ivan Gabani 30.08.-30.11.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

University of the 
Republic, Montevideo 

Dr. Alejandro Pastori 01.09.-15.10.2021 
Katedra medzinárodného 
práva a medzinárodných 
vzťahov 

 

 

2.3.2 STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI VÝSKUMU 

 

Zodpovednosť za vysokú kvalitu realizovanej vedeckovýskumnej činnosti – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Implementácia vnútorného systému na zabezpečovanie kvality vedeckovýskumnej a tvorivej 

činnosti previazanej so vzdelávaním a jeho sústavný rozvoj 
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Vnútorný systém na zabezpečovanie kvality vedeckovýskumnej a tvorivej činnosti začala PraF UK 

zavádzať až v roku 2022 v súlade s DZ PraF UK. Prvé zaznamenané výstupy budú obsiahnuté v 

nasledovnom monitorovacom ročnom období v roku 2022. 

 

• Pravidelná vnútorná hodnotiaca správa o vedeckovýskumnej a inej tvorivej činnosti schválená 

Vedeckou radou PraF UK 

Proces hodnotenia vedeckej činnosti je každoročne zavŕšený posudzovaním dvoch najlepších výstupov na 

každej katedre či ústave. Z nich je následne Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia PraF UK v 

Bratislave vybraných päť najhodnotnejších publikácií. Bližšie informácie a tituly vybraných publikácii sú 

uvedené v kapitole č. 5.2 HODNOTENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V 

BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTE ZA ROK 2021. 

 

• Najkvalitnejšie vedecké diela publikované v jednotlivých rokoch 

V rámci roka 2021 (vykazovacie obdobie publikačnej činnosti 2021 (1.2.2021-31.1.2022) vykázala PraF UK 

879 publikačných výstupov. 675 z nich bolo v rámci evidencie publikačnej činnosti evidovaných vo vedeckej 

kategórii – viď. tabuľka č. 63 a 64v kapitole 5.1 Prehľad publikačnej činnosti v roku 2021. V danom bode je 

informácia  o vybraných 5 najlepších publikáciach PraF UK. 

• Vedecké časopisy vydávané fakultou 

V roku 2021 PraF UK pokračovala vo vydávaní nasledovných vedeckých periodík:  

1. Acta Facultatis Iuridicae (2 čísla) 

2. Časopis Comenius (2 čísla) 

3. Historia et Theoria Iuris (3 čísla)  

4. Bratislava Law Review (2 čísla) 

5. Slovak Yearbook of European Union Law (1 číslo – prvé)  

 

• Právne analýzy spracované fakultou, vytvorené a pripomienkované legislatívne návrhy a judikáty 

Členovia Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky pripomienkovala alebo sa spolupodieľali 

(v roku 2021) na tvorbe nasledovných návrhov zákonov: 

 

- LP/2021/124 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445) ; 

- LP/2021/173 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov; 
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- LP/2021/353 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 582) ; 

- LP/2021/603 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších 

predpisov; 

- LP/2021/744 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- spoluautorstvo zákona č. 123/2022 Z.z. o centrálnom registri účtov a súvisiace právne analýzy; 

- spoluautorstvo návrhu zákona/systémovej novely zákona o preukazovaní pôvodu majetku a súvisiace 

právne analýzy; 

- návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií 

- novela zákona č. 300/2005 Z.z.  v oblasti enviromentálnej kriminality, boja s hybridnýmí hrozbami a 

počítačovou kriminalitou a súvisiace právne analýzy; 

- novela zákona č. 301/2005 Z.z. v oblasti zjednodušenia prípravného konania a súvisiace právne analýzy; 

- novela zákona č. 171/1993 Z.z v oblasti reformy Policajného zboru a zmien súvisiacich s výkonom opč a 

súvisiace právne analýzy; 

- novela zákona 297/2008 Z.z. o o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace právne analýzy; 

- novela zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace právne analýzy; 

- zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a súvisiace právne analýzy; 

- legislatívny zámer zmien Obchodného registra v oblasti určovania konečných uživateľov výhod a 

súvisiace právne analýzy; 

 

JUDIKATÚRA – 5 

 

Členovia Ústavu práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva pripomienkovali alebo sa 

spolupodieľali (v roku 2021) na tvorbe právnych analýz: 

 

- Vybrané otázky nariadenia eIDAS v kontexte ochrany osobných údajov 

- Zodpovednosť za neumožnenie prístupu do elektronických služieb verejnej správy a neposkytnutie 

elektronických služieb verejnej správy 
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Členovia Ústavného práva sa spolupodieľali (v roku 2021) na príprave: 

- právneho stanoviska pre AK Dentons  (týkajúce sa ústavnosti aplikácie exekučnej imunity podľa § 91 

zákona č. 578/2004 Z. z. aj na exekučné konania iniciované na podklade exekučných titulov 

judikovaných pred nadobudnutím účinnosti relevantného ustanov) - spracoval doc. JUDr. Marek 

Domin, PhD. a doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (február 2021). 

 

Slobodný výber cieľov výskumu – hodnotené ukazovateľe: 

 

PraF UK v roku 2021 zaznamenala najviac zrealizovaných výskumných projektov najmä v oblastiach 

Rozvoja slovenského právneho poriadku a rozvoj práva Európskej únie (najmä vymožiteľnosť práva, etický 

rozmer práva, algoritmizácia práva a jej hranice) a v oblasti Spoločenských a etických výziev a ľudských 

práv, v právnej rovine. 

Vzhľadom na prijatie nového DZ PraF UK koncom roka 2021 sa budú jesnotlivé ukazovatele zaznamenávať 

a vykazovať od roku 2022. 

Vytváranie optimálnych podmienok pre základný, aplikovaný a multidisciplinárny výskum – hodnotené 

ukazovateľe: 

 

• Zber a vyhodnotenie spätnej väzby tvorivých pracovníkov o spokojnosti s materiálno-

organizačnými podmienkami pre ich tvorivú činnosť 

Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby tvorivých pracovníkov sa neuskutočňoval z dôvodu pandémie 

COVID-19 a rovnako aj s ohľadom na prijatie nového DZ PraF UK koncom roka 2021. V nasledujúcom 

období PraF UK zavedie mechanizmus zberu a vyhodnotenia údajov. 

 

• Výška získanej finančnej podpory z domácich a medzinárodných grantových schém a iných 

súťažných zdrojov 

PraF UK v roku 2021 implementovala 47 grantov. Finančná podpora všetkých projektov predstavuje 

objem: 672 594 eur. 

 

• Počet podporených projektov 

• Počet riešených projektov 

Kompletné údaje sú uvedené v kapitole č. 5.3 Grantová činnosť, podľa typu projektu/poskytovateľa. 

 

• Počet tvorivých pracovníkov 
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• Počet pracovných miest vzniknutých v dôsledku získaných projektov a počet tvorivých pracovníkov 

riešiacich predmetné projekty 

Vzhľadom na prijatie nového DZ PraF UK koncom roka 2021 sa budú ukazovatele zaznamenávať za 

ucelené obdobie až od roku 2022. 

 

Rozvoj a maximalizácia využitia tvorivého ľudského potenciálu – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet študentov 3. stupňa štúdia v študijných programoch, ku ktorým sú priradené 

odbory habilitačného a inauguračného konania 

92 (k 31.12.2021) 

 

• Počet školiteľov v študijných programoch, ku ktorým sú priradené odbory habilitačného a 

inauguračného konania 

41 aktívnych školiteľov (k 31.12.2021) 

• Počet schválených návrhov na udelenie titulu profesor vo vedeckej rade v bežnom roku 

Inauguračné konania úspešne ukončené na PraF UK v roku 2021 – 8 

 

• Počet schválených návrhov na udelenie titulu docent vo vedeckej rade v bežnom roku 

Habilitačné konania úspešne ukončené na PraF UK v roku 2021 – 4 

 

• Počet zastavených habilitačných konaní a inauguračných konaní (začatých konaní, ktoré boli vo 

vedeckej rade neschválené, stiahnuté uchádzačom alebo inak zastavené) v bežnom roku 

PraF UK neeviduje žiadne takéto konanie. 

 

• Pravidelná vnútorná hodnotiaca správa o kvalite habilitačného a inauguračného konania schválená 

vedeckou radou PraF UK 

Hodnotiaca správa o kvalite habilitačného a inauguračného konania PraF UK sa v roku 2021 

nespracovávala. V nasledujúcom období zavedie PraF UK metodiku hodnotenia v súlade s princípmi DZ 

PraF UK. 

 

• Počet postdoktorandských miest 

V roku 2021 boli vyhlásené PraF UK výberové konania na 2 postdoktorandské miesta, do ktorých sa nikto 

neprihlásil. 
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• Viacročná vnútorná grantová schéma 

• Počet a objem poskytnutých grantov v rámci vnútornej grantovej schémy 

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sa na základe udeľujú 

Granty Univerzity Komenského od roku 2000. 

Študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a mladí vedeckí pracovníci do 30 rokov PraF UK podali v 

roku 2021 spolu 6 žiadostí o granty UK, z toho fakulte boli pridelené 3 granty UK v súhrnnej hodnote 

finančnej dotácie 1000 eur.  V roku 2020 bolo pridelených PraF UK 7 grantov. Na webovej stránke UK sa 

vedie komplexná štatistika. V kapitole č. 5.3 Grantová činnosť je evidovaný v časti Granty UK menný 

zoznam, názov projektu a pridelená finančná dotácia v prehľadnej tabuľke č. 90 a 91; vrátane údajov o 

vedeckých grantoch (APVV, VEGA/KEGA).  

 

Implementované projekty APVV 2021: 

Počet – 15 

Finančný objem: 563 769 € 

 

Implementované projekty KEGA 2021: 

Počet – 3 

Finančný objem: 15 345 € 

 

Implementované projekty VEGA 2021: 

Počet – 13 

Finančný objem: 72 480 € 

 

Podpora excelentnosti v tvorivej činnosti – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet publikácií v renomovaných časopisoch, vedeckých zborníkoch a počet vedeckých monografií 

s prihliadnutím na špecifiká odboru právo 

• Počet citácií 

Počas vykazovacieho obdobia publikačnej činnosti 2021 bolo na práce zamestnancov PraF UK pripísaných 

1499 ohlasov s rokom ohlasu 2021.  

Bez ohľadu na rok ohlasu eviduje k 31. 1. 2021 PraF UK 19 784 ohlasov. K tomuto dátumu bolo citovaných 

4 644 prác zamestnancov PraF. 
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• Počet recenzovaných časopisov, ktoré vydáva PraF v Bratislave 

1. Acta Facultatis Iuridicae (2 čísla)  

2. Časopis Comenius (2 čísla)  

3. Historia et Theoria Iuris (3 čísla)  

4. Bratislava Law Review (2 čísla)  

5. Slovak Yearbook of European Union Law (1 číslo – prvé)  

Všetky časopisyvydávané PraF UK sú recenzované.  

 

• Počet zorganizovaných špičkových vedeckých podujatí na fakulte, v spolupráci s fakultou a 

pracovníkmi a študentmi fakulty 

PraF UK v roku 2021 zrealizovala 20 odborných podujatí. Kompletný zoznam významných  podujatí 

zorganizovaných v roku 2021 je zaznamenaný v kapitole 10. Rozvojové aktivity. 

 

Podpora vedeckej spolupráce s inými špičkovými pracoviskami – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet doktorandov a absolventov študujúcich v študijných programoch realizovaných v rámci 

spolupráce s Ústavom štátu a práva (SAV) 

• 2 v druhom ročníku (k 31.12.2021), 

• 2 v prvom ročníku (k 31.12.2021). 

Podpora inovácií – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet spoločných APVV projektov PraF UK s inými inštitúciami 

Tabuľka č. 19: Počet spoločných APVV projektov PraF UK 

P.Č. Číslo 
projektu 

Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Spolupracujúca 
inštitúcia 

1. 
APVV-
16-0471 

Sexuálne zneužívanie 
detí a zverených osôb 

Prokeinová, Margita, 
prof. JUDr., PhD. 

Justičná akadémia PZ 

2. 
APVV-
17-0123 

Sebapoškodzovanie. 
vymedzenie, 
prevalencia, 
ovplyvňujúce faktory a 
implikácie pre klinické 
intervencie 

Démuth, Andrej, prof. 
Mgr. Mgr., PhD. 

UCM Trnava 

3. 
APVV-
20-0076 

Odpady a stavby - 
modelovanie 
efektívnosti 
alternatívnych možností 

Michalovič, Matúš 
JUDr., PhD. 

SPU Nitra 
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spolupráce správnych 
orgánov 

4. 

PP-

COVID-

20-0026 

Zotavíme sa z pandémie 
Covid 19? - sociálne, 
ekonomické a právne 
perspektívy pandemickej 
krízy 

Blažo, Ondrej, doc. 
JUDr. Ing., PhD. 

FSEV UK 

5. 
APVV-

20-0346 

Právne a technické 
aspekty zavádzania 
autonómnych vozidiel 

Kurilovská Lucia, prof. 
JUDr., PhD. 

STU 

6. 
APVV-

18-0534 

Právna úprava 
nakladania s vyhoretým 
jadrovým palivom 

Srebalová, Mária, 
prof. JUDr., PhD. 

PriF UK 

 

 

Podpora medzinárodného výskumu a spolupráce – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet medzinárodných výskumných projektov a tímov s prihliadnutím na špecifiká odboru právo 

Počas roka 2021 PraF UK participovala na 6 zahraničných projektoch: 

Jean Monnet – 6 projektov 

E.MA – 1 projekt 

Visegrad fund – 1 projekt 

Horizon 2020 – 1 projekt 

D.R.A.M.P – 1 projekt 

EK DG FISMA – 1 projekt 

EK DG JUST – 1 projekt 

Kompletné informácie o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole č. 5.3 Grantová činnosť – 

Zahraničné granty v tabuľke č. 87: Prehľad zahraničných grantov riešených v roku 2021. 

 

• Objem/podiel finančnej podpory z medzinárodných grantových schém 

Oddelenie grantov a rozvoja PraF UK eviduje v roku 2021 objem podpory v hodnote 18 000 €. 

 

• Počet zamestnancov a študentov participujúcich v medzinárodných výskumných projektoch a 

realizujúcich medzinárodné vedecké výstupy 

S ohľadom na platnosť nového DZ PraF UK od konca roka 2021 bude relevantný údaj vyhodnotený za 

sledované obdobie 2022. 
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• Počet uzatvorených medzifakultných partnerstiev Katedry trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

Na národnej úrovni za rok 2021: 

- podanie grantu VEGA v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK, p. Petra Švábová, Katedra 

antropológie; rovnako podávaný grant APVV v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, 

Katedrou kriminológie, JUDr. Michaela Jurisová, PhD. 

- doc. doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. a doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. sú členmi 

medzinárodného grantu a spolupracujú s Univerzitou Perugia, Taliansko na podklade projektu DRAMP 

project Hercule 2020 - Diversion, restorative, mediation procedures in PIF crimes, N. 101015406, 2021-

2022;  

- dlhodobá spolupráca členov KTPKaK s Katedrou verejného práva, Univerzita Las Palmas de Gran 

Canaria, Španielsko, prof. Sergio Romeo Malanda;  

- dlhodobá spolupráca členov KTPKaK s Warminsko-mazurskou univerzitou v  Olsztyne, na báze 

konferencií, spoločných publikácií a absolvovaných výmenných vedecko-výskumných pobytov, napr. 

Maciej Duda, Justyna Karazniewicz, Joanna Narodowska. 

 

De facto spolupráca so všetkými katedrami trestného práva naprieč Slovenskou republikou a Českou 

republikou, čoho dôkazom sú každoročné stretnutia katedier trestného práva (v roku 2021 to bolo pod 

záštitou Akadémie Policajného zboru v Bratislave). 

 

Sprostredkovanie získaných znalostí študentom  – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet učebníc a učebných textov 

V roku 2021 autori PraF UK vydali 7 učebníc a 4 učebné texty vo svojom výlučnom autorstve a zároveň sa 

podieľali na ďalších 42 kapitolách vo vysokoškolských učebniciach. 

 

Podpora transferu poznatkov do spoločenskej praxe – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Opatrenia prijaté a aplikované pre podporu otvoreného prístupu k publikáciám a dátam, ktoré 

vznikli v rámci výskumu financovaného z verejných zdrojov 

Autori vydávajú svoje publikácie aj v online prostredí – všetky časopisy, ktorých vydavateľom je PraF UK, 

resp. jej súčasti sú voľne prístupné na internete. Takisto zborníky z konferencie Bratislavské právnické 

fórum a Míľniky práva v stredoeurópskom priestore sú voľne dostupné.  V rámci webových stránok 
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katedier a ústavov sú taktiež zverejňované monografie, učebnice a zborníky (konferenčné aj 

nekonferenčné), ktoré sú voľne dostupné. 

 

• Zorganizované vedecké konferencie, semináre, sympóziá, workshopy a iné vedecké a odborné 

stretnutie študentov, zamestnancov PraF UK, odbornej a laickej verejnosti 

PraF UK v roku 2021 zrealizovala 20 odborných podujatí. Kompletný zoznam významných  podujatí 

zorganizovaných v roku 2021 je zaznamenaný v kapitole 10. Rozvojové aktivity. 

 

• Počet prezentácií tvorivých pracovníkov PraF UK, ktoré odzneli na vedeckých podujatiach 

V rámci evidenčných údajov Knižnice PraF UK bolo zaznamenaných 281 konferenčných príspevkov v roku 

2021. 

 

• Počet odborných verejných vystúpení, príspevkov, článkov v médiách a na sociálnych sieťach 

V roku 2021 bolo na webovej stránke PraF UK zaznamenaných a zverejnených 104 záznamov týkajúcich 

sa mediálnych výstupov zamestnancov fakulty. Vybrané mediálne výstupy boli zverejnené aj na FB profile 

fakulty.  

 

Prezentácia výsledkov tvorivej činnosti širšej verejnosti – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet publikácií pre odbornú a pre širšiu verejnosť, ktorých autormi sú pedagogickí a výskumní 

pracovníci PraF UK a študenti PraF UK 

V roku 2021 bolo publikovaných 21 odborných blogov. Jednotlivé blogy sú dostupné na 

https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/.  

 

• Počet mediálnych výstupov a ich význam 

V roku 2021 bolo na webovej stránke PraF UK zaznamenaných a zverejnených 104 záznamov týkajúcich 

sa mediálnych výstupov zamestnancov fakulty. Vybrané mediálne výstupy boli zverejnené aj na 

facebookovom profile PraF UK.  Zoznam všetkých mediálnych výstupov zamestnancov fakulty je 

dostupný na webovej stránke fakulty v časti Médiá. Zamestnanci PraF UK sa vyjadrovali k rôznym  

udalostiam spoločenského života s právnym rozmerom (pandémia COVID 19, novela zákona o vysokých 

školách, súdna mapa a pod.). 

 

 

https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/
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• Počet a význam ďalších popularizačných aktivít PraF UK 

COMENIUS podcast - https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/.  

Platforma pre fakultné podcasty s názvom Comenius podcast, ktorá vznikla pri príležitosti stého výročia 

fakulty vytvára priestor pre zamestnancov a študentov fakulty modernou formou reagovať na aktuálne 

právne témy. V rámci podcastov zamestnanci PraF UK majú priestor pre propagovanie svojich vedeckých 

výstupov. 

 

COMENIUS odborný blog - https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/.  

COMENIUS odborný blog  vytvára priestor pre zamestnancov a študentov fakulty, ako aj pre členov 

rôznych právnych profesií, ktorí chcú publikovať svoje odborné príspevky spojených s právom. 

 

COMENIUS výskum - https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk.  

COMENIUS výskum predstavuje online platformu popularizácie práva a výsledkov vedeckej činnosti 

zamestnancov a doktorandov fakulty. COMENIUS výskum sa zameriava najmä na aktuálne riešené alebo 

nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je prezentovať projekty fakulty a ich 

význam pre spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou. 

 

Publikovanie príspevkov, ktoré sú zamerané na rôzne výročia v oblasti práva a histórie našej fakulty -              

A MOMENTO AD MOMENTUM na FB profile PraF UK. 

 

Vytváranie partnerstiev – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Partnerstvá s inými fakultami na výskumných univerzitách 

PraF UK v roku 2021 nevstúpila do partnerstva so žiadnymi fakultami na výskumných univerzitách. 

 

• Partnerstvá/spolupráca so zamestnávateľmi, podnikateľskými subjektmi, neziskovými 

organizáciami, územnou a záujmovou samosprávou a verejnoprávnymi inštitúciami. 

PraF UK v roku 2021 podpísala 3 Memorandá o spolupráci –

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Spolupraca_s_praxou/DOHODY_-

_Chronologicky_zoznam.pdf. 

 

 

 

https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/
https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/
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• Počet spin–off a start-up projektov a ďalších projektov vzniknutých v spolupráci s praxou. 

PraF UK koncom roka 2021 začala spolupracovať s CVTI SR a UPV SR na vytvorení spoločného pracoviska 

v podobe ,,Inovačného centra priemyselného vlastníctva, ktorého cieľom bude poskytovanie právnej 

pomoci a podpory pre univerzity, vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky 

v súvislosti s ochranou výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom predmetov práv 

priemyselného vlastníctva.“ 

 

2.3.3  STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI RIADENIA, ĽUDSKÝCH ZDROJOV A INFRAŠTRUKTÚRY 

 

Uplatňovanie prvkov strategického riadenia v rámci akademickej samosprávy – hodnotené 

ukazovateľe: 

 

• Dlhodobý zámer rozvoja PraF UK a jeho konkretizácia 

V roku 2021 bol prijatý nový Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027. Základným poslaním PraF UK je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v 

spoločnosti. Ako výskumná fakulta tak činí tvorivou pedagogickou a vedecko–výskumnou prácou, ktorou 

otvára nové horizonty poznania. Poslaním fakulty je aj rozvoj vedy, kultúry a vzdelanosti v kontexte 

slovenského, európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. PraF UK svojich absolventov pripravuje tak, 

aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň profesionálnej kvality, ale aj morálnej integrity a humanizmu. 

Fakulta má z dlhodobého hľadiska za cieľ zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a prispievať k 

jej trvalo udržateľnému rozvoju. Kriticky vníma celospoločenské riziká v ich národnom aj globálnom 

kontexte a usiluje sa podieľať sa na ich zmenšovaní. Iniciuje a zapája sa do veľkého množstva spoločensky 

prospešných a dobročinných aktivít. PraF UK vyznáva princípy slobody a demokracie na vlastnej 

akademickej pôde. Za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto princípov v celej spoločnosti. Bráni 

akademické slobody a práva a svoju akademickú samosprávu a nezávislosť. 

 

• Pravidelné vyhodnocovanie plnenia dlhodobého zámeru 

Podľa Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty z 28. novembra 2017 sa fakulta prioritne zameriava na 

formovanie slovenskej legislatívy. V dlhodobom zámere rozvoja si ďalej fakulta stanovila za cieľ 

ovplyvňovanie legislatívy jednak cielenými návrhmi vychádzajúcimi z aktuálnych vedeckých poznatkov, 

jednak zapájaním sa do pripomienkových konaní všeobecne záväzných právnych predpisov 

prostredníctvom systému Slov-Lex. Podľa nového Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027 (schválený 16. 12. 2021) fakulta s cieľom 
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dosiahnuť čo možno najvyššiu kvalitu realizovanej vedeckovýskumnej činnosti sa zameria na formovanie 

slovenskej legislatívy (jednak cielenými návrhmi vychádzajúcimi z aktuálnych vedeckých poznatkov, 

jednak zapájanie sa do pripomienkových konaní všeobecne záväzných právnych predpisov 

prostredníctvom systému Slov-Lex) a aplikačnej praxe, ale tiež aj na formovanie legislatívy a aplikačnej 

praxe na úrovni Európskej únie, pričom ukazovateľmi naplnenia tejto časti zámeru boli najmä „vytvorené 

a pripomienkované legislatívne návrhy“. Relevantný zber údajov a pravidelné vyhodnocovanie sa 

zrealizuje od obdobia 1.1.2022. 

Zodpovednosť za kvalitu všetkých činností na všetkých súčastiach – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Vnútorná legislatíva – vnútorný systém na zabezpečovanie kvality – a jej súlad s akreditačnými 

štandardami a vnútorným systémom zabezpečovania kvality univerzity 

1. Vnútorný predpis č. 5/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

2. Príprava Vnútorného predpisu č. 4/2022 schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení platnom a účinnom od 

30.3.2022 – najmä čl. 9 ods. 1, čl. 17 písm. n), čl. 32 písm. b), čl. 36, čl. 40 ods. 4. 

 

• Organizačné zabezpečenie procesov vnútorného systému 

Organizačné zabezpečenie vnútorného systému bolo realizované prostredníctvom všetkých súčastí 

fakulty, predovšetkým jednotlivými katedrami, ústavmi ako aj oddeleniami dekanátu. Vnútorný systém je 

v súlade so schválenými štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a s vnútorným 

systémom univerzity. 

 

• Finančné zabezpečenie vnútorného systému 

Fakulta poskytuje finančné zabezpečenie vnútorného systému z vlastných zdrojov. Vnútorný systém je 

dostatočne finančne zabezpečený. 

 

• Pravidelná vnútorná hodnotiaca správa implementácie vnútorného systému 

• Externá akreditácia vnútorného systému 

• Databáza ukazovateľov kvality 
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Zber dát, externá akreditácia a hodnotiaca správa implementácie vnútorného systému PraF UK sa v roku 

2021 nezrealizovali. V nasledujúcom období zavedie PraF UK mechanizmus zberu dát a hodnotenie 

systému v zmysle uplatnenia princípov DZ PraF UK. 

 

Skvalitňovanie výkonu administratívnych činností – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Opatrenia prijaté, respektíve dlhodobo uplatňované na zníženie byrokratickej záťaže vo vnútorných 

procesoch 

Opatrenia prijaté v rámci vysokoškolského štúdia v prvom a druhom stupni v slovenskom jazyku:  

• Elektronizácia prijímacieho konania  

• Zníženie dokladov vyžadovaných od študentov na overenie osobných údajov  

• Elektronické podávanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí o uznaní absolvovaných predmetov  

• Online konzultácie  

• Rezervačný systém úradných hodín  

• Elektronické vydávanie rozhodnutí o priznaní štipendia  

• Prihlasovanie na termíny štátnych skúšok elektronicky, elektronické prihlasovanie na témy 

záverečných prác  

• Plne elektronický predzápis a zápis do ďalšej časti štúdia  

Opatrenia prijaté v rámci vysokoškolského štúdia v treťom stupni v slovenskom jazyku:  

• Elektronizácia prijímacieho konania  

• Plne elektronický predzápis a zápis do ďalšej časti štúdia  

 

 • Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov, učiteľov a tvorivých pracovníkov s 

kvalitou administratívnych činností 

Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov so všetkými aspektami ich štúdia sa 

uskutočňuje dvakrát za akademický rok prostredníctvom anonymného dotazníkového hodnotenia 

učiteľov a kvality výučby. Prípravu, dohľad nad realizáciou a vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia 

zabezpečuje najmä poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty 

a Radou pre kvalitu fakulty. Dotazníkové hodnotenie sa realizuje prostredníctvom systému AIS2. 

Poverený prodekan v súčinnosti so študentskou časťou Akademického senátu fakulty a Radou pre kvalitu 

fakulty zabezpečuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od realizácie 

dotazníkového hodnotenia vyhodnotenie dotazníkového hodnotenia. S výsledkami dotazníkového 
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hodnotenia sa oboznamujú hodnotení pedagógovia, členovia Akademického senátu fakulty, Rady pre 

kvalitu fakulty, vedenia fakulty, vedúci katedier a riaditelia ústavov. 

Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti učiteľov a tvorivých pracovníkov s kvalitou 

administratívnych činností sa neuskutočňuje. V nasledujúcom období zavedie PraF UK mechanizmus 

zberu dát. 

 

• Miera spokojnosti študentov, učiteľov a tvorivých pracovníkov s kvalitou administratívnych činností 

S ohľadom na prijatie DZ PraF UK koncom roka 2021 nebol tento ukazovateľ osobitne sledovaný a 

vyhodnocovaný. V nasledujúcom období zavedie PraF UK mechanizmus zberu dát. 

Efektivita plánovania a alokácie finančných zdrojov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Viaczdrojové financovanie 

PraF UK v roku 2021 hospodárila na princípe viaczdrojového financovania. Hlavným zdrojom financovania 

činnosti PraF UK bola pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu, poskytnutá na základe dotačnej zmluvy 

medzi UK a MŠVVaŠ SR. Ďalšie finančné prostriedky z verejných zdrojov PraF UK získala prostredníctvom 

dotácií z MŠVVaŠ SR pridelených na riešenie projektov VEGA, KEGA a z Agentúry na podporu výskumu a 

vývoja na riešenie projektov APVV. V roku 2021 bola PraF UK pridelená aj účelová dotácia z MŠVVaŠ SR 

na kompenzáciu príjmov a výdavkov negatívne ovplyvnených pandémiou súvisiacou s ochorením COVID–

19 vo výške 106 000 eur. PraF UK v roku 2021 použila na pokrytie výdavkov potrebných na zabezpečenie 

vysokoškolského vzdelávania, vedy, prevádzky a rozvoja popri dotácii zo štátneho rozpočtu aj prostriedky 

z nedotačných zdrojov, a to dotácie zo štátneho rozpočtu, zo školného, z poplatkov za prijímacie konanie, 

z poplatkov spojených so štúdiom, z výnosov z ďalšieho vzdelávania, z výnosov z podnikateľskej činnosti, 

výnosy z darov, ostatné výnosy, napríklad výnosy z prostriedkov Európskej únie. Spolok právnikov 

COMENIUS poskytol PraF UK dar vo výške 35 876,03 eur na opravu vonkajšej fasády južnej obvodovej 

steny objektu na Vajanského nábreží 10 v Bratislave v správe PraF UK. 

 

• Pravidelné vyhodnocovanie plnenie rozpočtu a hospodárnosti vynakladania zdrojov  

PraF UK pravidelne vyhodnocuje plnenie rozpočtu ako na strane výnosov tak aj na strane nákladov. PraF 

UK predkladá Výročnú správu o hospodárení za daný rok na prerokovanie v Kontrolnej komisii 

Akademického senátu UK Právnickej fakulty a na prerokovanie v Akademickom senáte UK Právnickej 

fakulty. Hospodárnosť vynakladania zdrojov je zabezpečovaná najmä interným schvaľovacím procesom 

pri vynakladaní zdrojov a procesom obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a 

vnútornými predpismi pre oblasť obstarávania. 
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Podpora efektívnej spolupráce medzi katedrami a ústavmi na jednej strane a útvarmi dekanátu a 

ďalšími súčasťami na strane druhej – hodnotené ukazovateľe: 

 

PraF UK podporuje elektronizáciu administratívnych procesov na úrovni fakulty vo vzťahu k uchádzačom, 

študentom aj zamestnancom. 

 

Na záver roku 2021 PraF UK zaviedla elektronické zasielanie výplatných pások na emailovú adresu 

zamestnancov. Elektronizáciou tohoto procesu sa dosiahla jednak úspora času spojeného s tlačou a 

distribúciou výplatných pások, ako aj finančná úspora spojená nákladmi na kancelársky papier a tlač 

výplatných pások. 

 

• Vybrané ustanovenia vnútorných predpisov, ktoré zabezpečujú tok informácii 

V zmysle Štatútu PraF UK sa jedná o nasledovné ustanovenia: 

„Čl. 43 Pôsobnosť fakulty v oblasti správy informácií  

(1) Správu informácií na fakulte, povinnosti fakulty ako pôvodcu registratúrnych záznamov, vedenie 

registratúr a správu archívu upravuje vnútorný predpis univerzity, 47 fakulta môže tieto záležitosti bližšie 

upraviť svojim vnútorným predpisom.  

(2) Informácie nachádzajúce sa v informačných systémoch, registratúrach a archíve fakulty sa poskytujú 

zamestnancom fakulty a študentom fakulty v rozsahu upravenom zákonmi, vnútornými predpismi 

univerzity a fakulty.  

(3) Správa informácií na fakulte sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov48 a 

na ochranu práv duševného vlastníctva49.  

(4) Fakulta ako súčasť univerzity sa podieľa na zverejňovaní a sprístupňovaní informácií podľa predpisov 

upravujúcich slobodný prístup k informáciám.50 Ak zákon, vnútorný predpis univerzity alebo fakulty 

neustanovuje inak, fakulta a jej pracoviská používajú na zverejňovanie informácií o svojej činnosti a o 

rozhodnutiach orgánov fakulty a vedúcich zamestnancov fakulty predovšetkým úradné vývesky a webové 

sídlo fakulty a jej pracovísk. Tieto spôsoby zverejňovania informácií sa považujú za obvyklé.  

(5) Fakulta poskytuje uchádzačom o štúdium a študentom fakulty a ak to umožňujú podmienky, aj ďalším 

osobám informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov 

študijných programov uskutočňovaných na fakulte v praxi a to v rozsahu ustanovenom vnútornými 

predpismi fakulty, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi 

univerzity.“ 
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Čl. 46 upravuje Integrovaný informačný a komunikačný systém fakulty. 

 

Vytváranie optimálnych pracovných podmienok – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti zamestnancov s pracovnými podmienkami 

• Miera spokojnosti zamestnancov 

S ohľadom na prijatie DZ PraF UK koncom roka 2021 sa zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o 

spokojnosti zamestnancov neuskutočňoval. V nasledujúcom období zavedie PraF UK mechanizmus zberu 

dát, vrátane identifikovania kritérií miery spokojnosti. 

• Vnútorné predpisy alebo ustanovenia vnútorných predpisov o odmeňovaní zamestnancov 

Ustanovenia a predpisy sú viazané na dokumenty záväzné pre Univerzitu Komenského: univerzitný 

Pracovný poriadok a univerzitný Platový poriadok, podľa čoho sa riadi PraF UK. 

 

Zabezpečovanie rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Kvalifikačná štruktúra učiteľov, tvorivých pracovníkov a administratívnych zamestnancov 

 

Údaje k 31.12.2021: 

- 26 profesorov 

- 39 docentov 

- 85 odborných asistentov 

- 5 odborných asistentov bez vedeckej hodnosti 

- 2 výskumní pracovníci 

- 1 tajomník fakulty 

 

Menovití členovia vrátane administratívnych zamestnancov sú uvedení v podkapitole č. 3.5.1 ĽUDSKÉ 

ZDROJE A PERSONÁLNA POLITIKA. 

 

• Ponúkané kurzy na podporu kariérneho a kvalifikačného rastu zamestnancov 

Na centrálnej úrovni poskytuje Univerzita Komenského zamestnancom fakúlt počítačové kurzy – MS 

word, MS excel, MS teams a iné; jazykové kurzy – mobility pre učiteľov a mobility administratívnych 

pracovníkov. 
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• Počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie na podporu kariérneho a kvalifikačného rastu 

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa zamestnanci PraF UK nezúčastňovali vzdelávacích aktivít. 

 

• Počet zamestnancov a študentov navštevujúcich jazykové kurzy  

Vzhľadom k tomu, že PraF UK neviedla za rok 2021 evidenciu absolvovaných vzdelávacích aktivít 

pedagógov a ani ostatných zamestnancov na podporu ich kariérneho ani kvalifikačného rastu, nie je 

možné uviesť počet týchto pedagógov a ani ostatných zamestnancov. V nasledujúcom období bude 

nastavený mechanizmus sledovania predmetných ukazovateľov v súlade s DZ PraF UK. 

 

• Implementované opatrenia s cieľom zosúladenia pracovného a rodinného života zamestnancov a 

študentov 

V roku 2021 sa organizovalo niekoľko akcií, ktoré mali za cieľ zosúladiť a prispieť k prepojeniu pracovného 

a rodinného života zamestnancov a študentov. Bohužiaľ tieto akcie sa organizovali v obmedzenom 

rozsahu, čo je dôsledkom nepriaznivej pandemickej koronovej situácie počas celého roka 2021. V roku 

2021 sa v máji organizoval Splav Dunaja, určený pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V 

ostatných rokoch je Splav ponúkaný aj pre študentov a ich známych/rodinu a pod., avšak pre pandemickú 

situáciu to bolo v roku 2021 obmedzené len pre zamestnancov. Rovnako sa v júli 2021 podarilo 

zorganizovať Rafting v Slovinsku, ktorý bol určený už pre všetkých študentov, zamestnancov a ich 

rodinných príslušníkov a známych. PraF UK poskytuje aj možnosť využívania pohybového štúdia a haly, a 

tomu tak bolo aj v roku 2021, ale opätovne v obmedzenom rozsahu, kvôli zachovaniu protipandemických 

opatrení. 

 

Po ostatné roky PraF UK poskytuje aj Lyžiarsky kurz, Športové hry, Cvičenie pre zamestnancov a pod. čo 

však v roku 2021 bolo úplne pozastavené. V ďalších rokoch to však PraF UK plánuje obnoviť. Máme za to, 

že uvedeným akciami, podujatiami PraF UK prispieva k rovnováhe medzi pracovným, resp. študentským 

a rodinným životom zamestnancov a študentov, čo je veľmi dôležité najmä pre psychické zdravie. 

 

• Použitie sociálneho fondu, forma a počet podporených aktivít, zamestnancov 

V roku 2021 sa sociálny fond čerpal vo výške celkom 14 498,45 eur. Na príspevky zamestnancom na stravu 

sa čerpalo 5 982,45 eur, na dopravu a dary pri príležitosti životného jubilea sa čerpalo spolu 8 516,- eur.  V 

roku 2021 sa z dôvodu pandémie Covid-19 nerealizovali aktivity s finančnou podporou zo sociálneho 

fondu. V tomto roku čerpalo zo sociálneho fondu príspevok na dopravu a dar pri príležitosti životného 

jubilea, mimo príspevku na stravu, 165 zamestnancov. 
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• Prehľad poskytovaných zamestnaneckých benefitov 

Zamestnanci PraF UK môžu využiť zamestnanecké benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy pre rok 2021 

ako príspevok na stravovanie nad rámec platných predpisov, príspevok na dopravu, jednorazovú sociálna 

výpomoc nenávratnú, finančný dar pri dovŕšení 50-teho roku, resp. 60-teho roku života a  pri prvom 

odchode do dôchodku, príspevok na hromadné zakúpenie regeneračno-relaxačného pobytu 

organizovaného PraF UK a odborovou organizáciou v tuzemsku a na dopravu na tento regeneračno-

relaxačný pobyt, príspevok zamestnancovi na dieťa na detskú rekreáciu a príspevok na športové akcie a 

spoločenské akcie so zamestnancami organizované PraF UK a Odborovou organizáciou. . V záujme 

vytvorenia priaznivejších pracovných podmienok sa zamestnancom PraF UK predlžuje výmera dovolenky 

nad rozsah ustanovený v § 103 ods. 1 a 2 ZP o jeden týždeň. Ďalej zamestnanci môžu bezplatne využívať 

priestor telocvične, pohybového štúdia a posilňovne v rámci ich voľných kapacít. Zamestnávateľ poskytuje 

zamestnancom možnosť bezplatne sa zúčastniť na vzdelávacích kurzoch doma a v zahraničí 

organizovaných Univerzitou Komenského v Bratislave a externými školiacimi organizáciami. Pedagogickí  

a administratívni zamestnanci sa môžu prihlásiť na zahraničné študijné pobyty. 

 

Cielené budovanie príslušnosti k PraF UK medzi zamestnancami a študentami – hodnotené 

ukazovateľe: 

 

• Dizajn manuál pre výstupy PraF UK v súlade s dizajn manuálom UK 

Propagačné materiály ako napr. brožúrky pre uchádzačov, sprievodca pre študentov 1. ročníka, 

prezentácia v online prostredí je v súlade s dizajn manuálom UK.  

 

• Miera fluktuácie zamestnancov: priemerná dĺžka zamestnaneckého pomeru zamestnancov a 

osobitne tých, ktorí boli prijatí za posledných 3 a 5 rokov 

• Priemerná dĺžka zamestnaneckého pomeru zamestnancov zamestnaných na PraF UK k 31.12.2021 

bola 8 rokov a 99 dní. 

• K 31.12.2021 bola priemerná dĺžka zamestnaneckého pomeru zamestnancov zamestnaných na 

PraF UK, prijatých do pracovného pomeru v roku 2016 v trvaní 3 rokov a 252 dní. 

• K 31.12.2021 bola priemerná dĺžka zamestnaneckého pomeru zamestnancov zamestnaných na 

PraF UK, prijatých do pracovného pomeru v roku 2018 v trvaní 2 rokov a 170 dní. 

• K 31.12.2021 bola priemerná dĺžka zamestnaneckého pomeru zamestnancov zamestnaných na 

PraF UK, prijatých do pracovného pomeru od roku 2016 v trvaní 2 rokov a 215 dní. 
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• K 31.12.2021 bola priemerná dĺžka zamestnaneckého pomeru zamestnancov zamestnaných na 

PraF UK, prijatých do pracovného pomeru od roku 2018 v trvaní 1 rok a 286 dní. 

 

• Počet fakultných odborných/športových/kultúrnych/teambuildingových aktivít  

PraF UK v roku 2021 zrealizovala 20 odborných podujatí. Kompletný zoznam významných  podujatí 

zorganizovaných v roku 2021 je zaznamenaný v kapitole 10. Rozvojové aktivity. 

 

Športové aktivity realizované PraF UK: 

1. Lyžiarsky kurz – organizovaný v poslednom týždni skúškového obdobia ZS 

- Študenti za predmet môžu získať kredit 1 x v bakalárskej forme štúdia a 1 x v magisterskej forme 

štúdia 

- V prípade, že to kapacita umožní, môžu sa zúčastniť aj študenti, ktorí už kredit nemôžu dostať, ale 

majú záujem o lyžovanie 

- V prípade, že to kapacita umožní, môžu sa zúčastniť aj zamestnanci, doktorandi, prípadne ich 

rodinní príslušníci 

- V roku 2022 je plánovaný Lyžiarsky kurz s väčšou kapacitou, aby sa mohli zapojiť aj zamestnanci a 

doktorandi vo väčšom počte, 

 

2. Splav Dunaja – organizovaný v máji 

- Splav je určený pre študentov, doktorandov, zamestnancov a rodinných príslušníkov/známych 

všetkých, 

 

3. Športové hry – organizované v júni 

- Určené sú pre zamestnancov, doktorandov a rodinných príslušníkov všetkých, 

 

4. Rafting v Slovinsku – organizované v júli (v roku 2022 nebude) 

- Rafting je určený pre študentov, doktorandov, zamestnancov a rodinných príslušníkov/známych 

všetkých, 

 

5. Cvičenie pre zamestnancov – organizované počas ZS a LS, prípadne aj počas prázdnin 

- Prioritne určené pre zamestnancov, v prípade záujmu aj doktorandov, 

 

6. Možnosť využívania pohybového štúdia - počas ZS a LS, prípadne aj počas prázdnin 
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- Zamestnanci a doktorandi majú možnosť počas hodín, ktoré nie sú využívané na výučbu, chodiť 

cvičiť do pohybového štúdia 

- Študenti majú možnosť po dohode s vyučujúcim chodiť cvičiť do pohybového štúdia mimo hodín 

určených na výučbu, 

 

7. Možnosť využívania haly - počas ZS a LS, prípadne aj počas prázdnin 

- Zamestnanci a doktorandi majú možnosť počas hodín, ktoré nie sú využívané na výučbu, alebo 

prenájom používať halu na kolektívne športy (futsal, florbal, basketbal, bedminton a ďalšie). 

 

Zodpovedná správa majetku – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Realizácia čiastkových investičných akcií, využívanie majetku 

Najvýznamnejšou majetkovou položkou v správe PraF UK je nebytový priestor na Vajanského nábreží 10 

v Bratislave. Priestory sú využívané na účely poskytovania všeobecne prospešných služieb v súlade s § 8e 

písm. d) zákona o správe majetku štátu pri dodržaní podmienok stanovených v § 11 ods. 3 zákona o správe 

majetku štátu, ktorými je najmä poskytovanie vysokoškolského vzdelávania. Priestory sú ďalej využívané 

za účelom skladu a archívu PraF UK. Časť nebytových priestorov je prenajímaná za účelom prevádzky 

reštaurácie.  

V roku 2021 sa realizovala oprava havarijného stavu južnej vonkajšej obvodovej steny objektu na 

Vajanského nábreží 10 v Bratislave vonkajšej fasády. Spolok právnikov COMENIUS poskytol PraF UK na 

túto opravu dar vo výške 35 876,03 eur. 

PraF UK plánuje komplexnú obnovu nebytových priestorov na Vajanského nábreží 10 v Bratislave. Zámer 

obnovy bol predložený Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave, ktorý rozhodol o jeho prípustnosti. 

V rámci spracovania prípravnej dokumentácie k obnove nebytových priestorov bolo zrealizované 

Zameranie existujúceho stavu, Stavebno-technické posúdenie objektu, Statické posúdenie objektu, 

Inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov a súčastí stavby s návrhom ich obnovy a prezentácie a bola 

spracovaná Správa z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie. V ďalších etapách bude 

spracovaná  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a Realizačný projekt. 

PraF UK  bolo v súlade s dodatkom č. 6 k zmluve č. 0095/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí kapitálovej 

dotácie na rok 2021 pridelené finančné prostriedky v sume 100 000,- € na investičnú akciu „Rekonštrukcia 

zdravotechnickej inštalácie – PRAF UK, Vajanského nábr. 10, Bratislava“, RIČ: 44243. 

Financovanie obnovy je plánové formou kombinácie štátnej dotácie, dotácie z Plánu obnovy kultúrnych 

pamiatok a z darov. 
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2.3.4  STRATEGICKÉ CIELE V OBLASTI SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 

 

Zdieľanie a šírenie poznatkov – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Projekty a aktivity na popularizáciu vedy 

COMENIUS výskum - https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk.  

COMENIUS výskum predstavuje online platformu popularizácie práva a výsledkov vedeckej činnosti 

zamestnancov a doktorandov fakulty. COMENIUS výskum sa zameriava najmä na aktuálne riešené alebo 

nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je prezentovať projekty fakulty a ich 

význam pre spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou. 

 

COMENIUS podcast - https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/.  

Platforma pre fakultné podcasty s názvom Comenius podcast, ktorá vznikla pri príležitosti stého výročia 

fakulty vytvára priestor pre zamestnancov a študentov fakulty modernou formou reagovať na aktuálne 

právne témy. V rámci podcastov zamestnanci PraF UK majú priestor pre propagovanie svojich vedeckých 

výstupov. 

 

• Počet výstupov zamestnancov v médiách 

V roku 2021 bolo na webovej stránke fakulty zaznamenaných a zverejnených 104 záznamov týkajúcich sa 

mediálnych výstupov zamestnancov fakulty. Vybrané mediálne výstupy boli zverejnené aj na 

facebookovom profile fakulty.  Zoznam všetkých mediálnych výstupov zamestnancov fakulty je dostupný 

na webovej stránke fakulty v časti Médiá.  

 

• Počet participácií zamestnancov na verejných odborných diskusiách a ďalších popularizačných 

aktivitách 

Zber údajov PraF UK v roku 2021 nezrealizovala. V nasledujúcom období zavedie PraF UK mechanizmus 

sledovania predmetného ukazovateľa v súlade s DZ PraF UK. 

 

PraF UK ako referenčný bod vo verejnom priestore – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet popularizačných výstupov 

COMENIUS odborný blog – 21 

https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/
https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/
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COMENIUS podcast – 3 

COMENIUS výskum - 9 

 

• Realizované expertízy, právne analýzy 

Právne analýzy spracované fakultou, vytvorené a pripomienkované legislatívne návrhy a judikáty v roku 

2021: 

1. stanovisko pre AK Dentons spracované zamestnancami Katedry ústavného práva, týkajúce sa 

intertemporality exekučnej imunity poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (február 2021), 

2. interné stanovisko pre rektorát UK týkajúce sa štrajku a štrajkovej pohotovosti v podmienkach boja 

za zachovanie akademickej samosprávy (2021) spracované mnou (február 2021), 

3. stanovisko pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. týkajúce sa posúdenia postavenia 

generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., ako orgánu spoločnosti, spracované 

zamestnancami Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (máj 2021), 

4. stanovisko pre ÚVO k otázkam týkajúcim sa kreovania podpredsedu ÚVO v kontexte 

prebiehajúceho konania o ústavnej sťažnosti spracované mnou (máj 2021), 

5. stanovisko pre AK dr. Hraboveckého, resp., Slovenskú sporiteľňu, týkajúce sa otázky kolízie 

ochrany práva veriteľa poručiteľa poskytnutej v ust. § 470 OZ s právnou úpravou ust. § 28 zákona o 

konkurze a reštrukturalizácii, v spojení s ust. 87 ZKR, spracované zamestnankyňami Katedry 

občianskeho práva (jún 2021), 

6. stanovisko pre ÚVO, týkajúce sa dňa nástupu do práce, spracované zamestnancami Katedry 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (jún 2021), 

7. stanovisko pre Slovenskú technickú univerzitu k otázkam zákonnosti výberového konania na 

obsadenie funkcie kvestora, spracované mnou (august 2021), 

8. stanovisko pre AK dr. Barkociho k možnostiam ukončenia nájmu k nehnuteľnej veci na základe 

zmluvy uzatvorenej na dobu určitú, spracované dr. Dufalovou (september 2021), 

9. stanovisko pre hl. m. SR Bratislavu spracované zamestnancami Katedry finančného práva, týkajúce 

sa daňovoprávnych otázok pri developerských zmluvách (november 2021), 

10. stanovisko pre ÚVO, týkajúce sa namietanej zaujatosti predsedu úradu ako člena Rady Úradu, 

spracované mnou (december 2021). 

 

• Finančný výnos z podnikateľskej činnosti 

Podnikateľská činnosť PraF UK je tvorená z výnosov a nákladov spojených s  poskytovaním kurzov 

celoživotného vzdelávania, s poskytovaním právnych analýz, s predajom kníh, organizáciou 
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medzinárodných vedeckých konferencií, z krátkodobého prenájmu telocvične a z prenájmu nebytových 

priestorov za účelom prevádzkovania reštauračných v polyfunkčnom objekte na Vajanského nábreží 10. 

Celková výška výnosov z podnikateľskej činnosti je vo výške 103 716,66 eur. Náklady na podnikateľskú 

činnosť sú vo výške 101 570,01 eur, pričom ide o priame náklady a nepriame náklady tvorené pomernou 

časťou nákladov súvisiacich s touto činnosťou (náklady na spotrebu materiálu, spotrebu energie, na 

zamestnancov podieľajúcich sa na tejto činnosti, odpisy, daň z nehnuteľnosti a pod.).  

Cieľom PraF UK je aj naďalej podporovať podnikateľskú činnosť a to najmä v oblasti poskytovania kurzov 

celoživotného vzdelávania, vzdelávania v rámci Plánu obnovy a prenájmu časti nebytového priestoru. 

 

PraF UK ako otvorený partner pre dialóg a spoluprácu – hodnotené ukazovateľe: 

 

• Počet partnerstiev s predstaviteľmi z externého prostredia a praxe 

PraF UK v roku 2021 podpísala 3 Memorandá o spolupráci –
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Spolupraca_s_praxou/DOHODY_-
_Chronologicky_zoznam.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Spolupraca_s_praxou/DOHODY_-_Chronologicky_zoznam.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Spolupraca_s_praxou/DOHODY_-_Chronologicky_zoznam.pdf


66 

 

3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PRAF UK 

3.1 AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI 

 

Dekan   

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.   
   

Prodekani   

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.   

prodekan s oblasťou pôsobenia:  

vzdelávacia činnosť prvého a druhého stupňa (bakalárske a magisterské štúdium)   

 

JUDr. Jozef Andraško, PhD.    

prodekan s oblasťou pôsobenia: 

informačné technológie, masmediálna komunikácia a vzťahy s verejnosťou, propagácia fakulty 

   

Mgr. Andrea Szakács, PhD.   

prodekanka s oblasťou pôsobenia: 

organizácia konferencií a ďalších vedeckých a odborných podujatí, vzťahy a spolupráca s 

odbornou verejnosťou, rigorózne konanie, ďalšie vzdelávanie okrem ďalšieho vzdelávania v 

oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov, diplomacie a geopolitiky v rámci 

Diplomatickej akadémie  

 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.    

prodekanka s oblasťou pôsobenia: 

medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium    

  

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.   

prodekan s oblasťou pôsobenia: 

grantová činnosť, spolupráca s inými vednými odbormi na univerzite, rozvoj a hodnotenie 

fakulty, knižnica     

 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.   

prodekan s oblasťou pôsobenia: 

legislatíva a pripomienkové konania, právna agenda, Študentská vedecká a odborná činnosť    

   

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE    

prodekanka s oblasťou pôsobenia: 

vzdelávacia činnosť tretieho stupňa štúdia (doktorandské štúdium) 
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3.2 VEDECKÁ RADA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

 

Zoznam členov (od 01.01.2021) 

Predseda 

1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Interní členovia 

2. JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

3. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
4. doc. et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 
5. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
6. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
7. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
8. doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
9. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
10. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
11. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
12. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
13. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
14. prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (interný člen; nečlen akademickej obce) 
15. Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. 
16. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
17. doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
18. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
19. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
20. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
21. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
22. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
23. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
24. prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
25. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
26. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
27. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
28. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
29. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
30. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
31. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
32. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
33. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
34. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
35. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
36. Mgr. Petra Uličná, PhD. 
37. doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
38. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

Externí členovia  

39. JUDr. Tomáš Borec 

40. JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. 
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41. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

42. JUDr. Peter Hulla 

43. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

44. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

45. doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 

46. JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

47. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

48. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 

49. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

50. JUDr. Daniela Švecová 

51. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

 

Zoznam členov (od 25.01.2021)  

Predseda 

1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Interní členovia 

2. JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

3. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
4. doc. et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 
5. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
6. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
7. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
8. doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
9. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
10. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
11. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
12. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
13. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
14. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
15. doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
16. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
17. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
18. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
19. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
20. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
21. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
22. prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
23. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
24. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
25. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
26. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
27. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
28. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
29. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
30. Mgr. Andrea Szakács, PhD. (Koroncziová) 
31. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
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32. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
33. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
34. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
35. Mgr. Petra Uličná, PhD. 
36. doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
37. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Externí členovia  

38. JUDr. Tomáš Borec 

39. JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. 
40. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
41. JUDr. Peter Hulla 

42. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 
43. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
44. doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 
45. JUDr. Ján Šikuta, PhD. 
46. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 
47. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 
48. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 
49. JUDr. Daniela Švecová 

50. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

 

Skončilo členstvo vo VR PraF UK (úmrtie, dňa 24.01.2021) 

- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

 

Zoznam členov (od 29.04.2021)  

Predseda 

1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Interní členovia 

2. JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
3. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
4. prof. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 
5. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
6. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
7. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
8. doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
9. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
10. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
11. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
12. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
13. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
14. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
15. doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
16. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
17. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
18. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
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19. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
20. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
21. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
22. prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
23. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
24. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
25. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
26. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
27. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
28. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
29. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
30. Mgr. Andrea Szakács, PhD. (Koroncziová) 
31. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
32. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
33. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
34. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
35. Mgr. Petra Uličná, PhD. 
36. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
37. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Externí členovia  

38. JUDr. Tomáš Borec 

39. JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. 

40. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

41. JUDr. Peter Hulla 

42. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

43. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

44. doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 

45. JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

46. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

47. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 

48. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

49. JUDr. Daniela Švecová 

50. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

51. Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

Dňa 29.04.2021 bol menovaný za člena VR PraF UK: 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

 

Zoznam členov (od 02.09.2021)  

Predseda 

1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
 

Interní členovia 

2. JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
3. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
4. prof. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 
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5. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
6. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
7. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
8. doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
9. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
10. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
11. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
12. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
13. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
14. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
15. doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
16. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
17. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
18. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
19. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
20. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
21. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
22. prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
23. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
24. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
25. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
26. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
27. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
28. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
29. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
30. Mgr. Andrea Szakács, PhD. (Koroncziová) 
31. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
32. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
33. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
34. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
35. Mgr. Petra Uličná, PhD. 
36. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
37. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 
Externí členovia  

38. JUDr. Tomáš Borec 

39. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

40. JUDr. Peter Hulla 

41. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

42. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

43. doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 
44. JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

45. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

46. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 
47. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

48. JUDr. Daniela Švecová 

49. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

50. Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 
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Dňa 01.09.2021 sa vzdala členstva externá členka: 

-  JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. 

 

Zoznam členov (od 18.10.2021) 

Predseda 

1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Interní členovia 

2. JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
3. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
4. prof. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 
5. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
6. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
7. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
8. doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
9. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
10. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
11. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
12. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
13. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
14. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
15. doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
16. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
17. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
18. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
19. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
20. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
21. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
22. prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
23. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
24. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
25. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
26. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
27. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
28. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
29. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
30. Mgr. Andrea Szakács, PhD. (Koroncziová) 
31. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
32. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
33. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
34. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
35. Mgr. Petra Uličná, PhD. 
36. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
37. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Externí členovia  

38. JUDr. Tomáš Borec 
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39. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

40. JUDr. Peter Hulla 

41. JUDr. Viliam Karas, PhD. 

42. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

43. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

44. doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 

45. JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

46. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

47. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. 

48. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

49. JUDr. Daniela Švecová 

50. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

51. Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

Dňa 18.10.2021 bol menovaný za člena VR PraF UK: 

-  JUDr. Viliam Karas, PhD. 

 

Zoznam členov (od 31.12.2021) 

Predseda 

1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Interní členovia 

2. JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
3. doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
4. prof. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 
5. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
6. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
7. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
8. doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
9. prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
10. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
11. doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
12. doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
13. doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
14. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
15. doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 
16. doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
17. doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
18. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
19. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
20. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová 
21. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
22. prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
23. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
24. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
25. doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
26. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
27. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
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28. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
29. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
30. Mgr. Andrea Szakács, PhD. (Koroncziová) 
31. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
32. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
33. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
34. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
35. Mgr. Petra Uličná, PhD. 
36. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
37. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Externí členovia  

38. JUDr. Tomáš Borec -  Slovenská advokátska komora 

39. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - prorektor, Univerzita Karlova v Prahe 

40. JUDr. Peter Hulla – riaditeľ, Justičná akadémia Slovenskej republiky 

41. JUDr. Viliam Karas, PhD. – predseda,  Slovenská advokátska komora 

42. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Právnická fakulta 

43. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. – dekanka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta 

44. doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. – dekan, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta   

45. JUDr. Ján Šikuta, PhD. – predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   

46.  doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. – dekan,  Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta  

47. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. – dekanka, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva 

48. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – dekan,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta 

49. JUDr. Daniela Švecová – Najvyšší súd Slovenskej republiky 

50. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. - dekan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Právnická fakulta 

51. Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. – generálny prokurátor, Generálna prokuratúra Slovenskej 

republiky   
 

3.3 AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „AS PraF UK“) je v 

zmysle čl. 13 ods. 1 a 2 Vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty v znení neskorších vnútorných predpisov samosprávnym zastupiteľským orgánom UK. 

AS PraF UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „PraF UK“). Pri výkone svojej funkcie sú členovia AS PraF UK 

viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) a PraF UK, pričom dbajú na záujmy PraF UK a UK. 

V roku 2021 zasadal AS PraF UK v zložení volebného obdobia 7. máj 2020 – 6. máj 2022.  
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Zoznam členov AS PraF UK v období roku 2021 v zložení volebného obdobia 7. máj 2020 - 6. máj 2022 

(predsedníctvo AS PraF UK tvorí predseda AS PraF UK, podpredsedovia AS PraF UK, tajomník AS PraF UK 

a overovateľ): 

 

P r e d s e d a 

• doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

 

P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

• JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

  

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK 

• Bc. Matúš Mažáry (do 10/2021) 

• Bc. Viktória Andrasiová (od 10/2021) 

 

Ta j o m n í k 

• JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

 

 O v e r o v a t e l i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK: 

• Mgr. Petra Uličná, PhD. 

•  prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.  

 

O v e r o v a t e l i a - za študentskú časť AS PraF UK: 

• Bc. Erik Tóth (do 9/2021) 

• Filip Loffay  (od 9/2021) 

 

 Č l e n o v i a - zamestnanecká časť: 

• prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

• prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
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• doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

• Mgr. Martin Dufala, PhD. 

• doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

• Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

• JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

• doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

• Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

• doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

• prof. JUDr. Miroslav Lysý, PhD. 

• JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

• JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

• prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

• Mgr. Peter Rakovský, PhD.  

• JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

• doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

• Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

 

Č l e n o v i a - študentská časť: 

• Bc. Viktória Andrásiová 

• Vladimír Blahutiak 

• Bc. Matúš Brath    

• Filip Loffay 

• Patrik Poprocký 

• Daniela Richter 
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• Mgr. Daniel Sklenár 

• Mgr. Erik Tóth 

• Matúš Vančo 

 

Technicko-organizačnú spoluprácu pri príprave zasadnutí AS PraF UK a ďalších s činnosťou AS PraF UK 

súvisiacich záležitostí zabezpečuje sekretárka AS PraF UK Nikoleta Hanáková. 

 

3.4 TAJOMNÍK 

Ing. Albert Priehoda, PhD. 

 

3.5   ĽUDSKÉ ZDROJE, PERSONÁLNA POLITIKA A PRACOVISKÁ 

 

3.5.1 ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNA POLITIKA 

 
ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV FAKULTY k 31.12.2021   

V ČLENENÍ PODĽA KATEGÓRIÍ : 

 

Profesori: 

Batka Ľubomír, prof. Mgr. Dr. theol. 

Brtko Róbert, prof. PaedDr. JCDr. CSc. 

Čentéš Jozef, prof. JUDr. PhD. 

Čunderlík Ľubomír, prof. JUDr. PhD. 

Démuth Andrej, prof. Mgr. et Mgr. PhD. 

Duda Ján, prof. ThDr. PaedDr. PhD. 

Ficová Svetlana, prof. JUDr. CSc. 

Gahér František, prof. PhDr. CSc. 

Kalesná Katarína, prof. JUDr. CSc 

Kurilovská Lucia, prof. JUDr. PhD. 

Lysý Miroslav, prof. Mgr. PhD. 

Mamojka Mojmír, prof. JUDr. PhD. 

Nemec Matúš, prof. JUDr. PhD. 

Patakyová Mária, prof. JUDr. CSc. 

Prokeinová Margita, prof. JUDr. PhD. 

Schronk Róbert, prof. JUDr. CSc. 

Slašťan Miroslav, prof. JUDr. PhDr. PhD 

Srebalová Mária, prof. JUDr. PhD. 

Strémy Tomáš, prof. JUDr. PhD. 

Svák Ján, prof. JUDr. DrSc. 

Šámal Pavel, prof. JUDr. Ph.D. 
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Števček Marek, prof. JUDr. PhD. 

Vačok Juraj, prof. JUDr. PhD. 

Vasiľ Cyril, prof. ICDr. SJ PhD. 

Vladár Vojtech, prof. JUDr. Mgr. PhD. 

Vrabko Marián, prof. JUDr. CSc. 

 

Docenti : 

Blažek Radovan, doc. JUDr. PhD. 

Blažo Ondrej, doc. JUDr. Ing. PhD. 

Burda Eduard, doc. JUDr. PhD. 

Domin Marek, doc. JUDr. PhD. 

Dufalová Lenka, doc. Mgr. PhD. 

Duračinská Jana, doc. JUDr. PhD. 

Fábry Branislav, doc. JUDr. PhD. 

Fedorovičová Iveta, doc. JUDr. CSc. 

Freel Lenka, doc. JUDr. PhD. 

Gajdošová Martina, doc. JUDr. Mgr. PhD. 

Giba Marián, doc. JUDr. PhD.  

Hamuľák Juraj, doc. JUDr. PhD. 

Hamuľáková Zuzana, doc. JUDr. PhD. 

Hodás Milan, doc. JUDr., PhD. 

Horvat Matej, doc. JUDr. PhD. 

Kačaljak Matej, doc. JUDr. Ing. PhD. 

Kasinec Rudolf, doc. JUDr. PhD. 

Kordík Marek, doc. JUDr. PhD. LL.M. 

Kováčiková Hana, doc. JUDr. PhD. 

Laciak Ondrej, doc. JUDr. PhD. 

Ľalík Tomáš, doc. JUDr. PhD. 

Löwy Alexandra, doc. JUDr. PhD. 

Lukáčka Peter, doc. JUDr. PhD. 

Lysina Peter, doc. JUDr. PhD. 

Mašurová Angelika, doc. Dr. iur. MLE 

Matlák Ján, doc. JUDr. CSc. 

Mlkvá Illýová Zuzana, doc. Mgr. PhD. 

Mlkvý Matej, doc. Mgr. PhD. 

Mrva Michal, doc. JUDr. Mgr. PhD. 

Neubauerová Erika, doc. Ing. PhD. 

Nováková Mária, doc. JUDr. PhD. 

Podolec Ondrej, doc. Mgr. PhD. 

Smyčková Romana, doc. JUDr. PhD. 

Stanek Dušan, doc. PhDr. CSc. 

Škrobák Ján, doc. Mgr. PhD. 

Trellová Lívia, doc. JUDr. PhD. 

Turčan Martin, doc JUDr. PhD. 
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Valuch Jozef, doc. JUDr. PhD. 

Vozár Jozef, doc. JUDr. CSc. 

 

Odborní asistenti s CSc./PhD.: 

Andraško Jozef, JUDr. PhD. 

Beleš Andrej, JUDr. PhD. 

Brtková Jarmila, PaedDr., PhD.  

Bujňák Vincent, Mgr. PhD. 

Burdová Katarína, JUDr. PhD. 

Capíková Silvia, Mgr. et Mgr. PhD. 

Čipková Tamara, Mgr. PhD. 

Čunderlík Čerbová Veronika, Mgr. PhD. 

Dančiaková Valéria Terézia, Mgr. et Mgr. PhD. 

Daňko Martin, Mgr. PhD. 

Daudrikh Yana, Mgr. PhD.  

Dražová Petra, Mgr. PhD. 

Debnárová Alexandra, Mgr. PhD. 

Dufala Martin, Mgr. PhD. 

Gaňa Stanislav, JUDr. PhD. 

Grambličková Barbora, JUDr. PhD. LL.M. 

Gregor Martin, JUDr. PhD. 

Hamřik Martin, Mgr. PhD. 

Hamuľák Ondrej, JUDr. PhD. 

Haršányová Martina, JUDr. PhD. 

Havelková Mária, JUDr. PhD. 

Heseková Simona, JUDr. PhD. 

Hlinka Tibor, Mgr. PhD. 

Hrubizna Marián, Ing. JUDr. PhD. LL.M. 

Ivančo Marek, Mgr. PhD. 

Izáková Ľubomíra, MUDr. PhD. 

Jablonka Branislav, doc. JUDr. PhD. 

Júdová Elena, JUDr. PhD. 

Katkovčin Maroš, Mgr. Ing. PhD. 

Kišoňová Renáta, Mgr. PhD. 

Klincová Zuzana, JUDr. PhD. 

Kolárik Andrej, Mgr. PhD. 

Krippel Mikuláš, Mgr. PhD. 

Križan Martin, JUDr. PhD. 

Križan Martin, Mgr. PhD. 

Kútna Želonková Ingrid, Ing. PhD. 

Lukáčková Zdenka, Ing. PhD. 

Luprichová Petronela, Mgr. PhD. 

Lysá Anna, PhDr. CSc. 

Ľorko Jakub, JUDr. PhD. 
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Macková Zuzana, JUDr. PhD. 

Máčaj Ľudovít, Mgr. PhD. 

Mansella Natália, JUDr. PhD. 

Mareček Lukáš, Mgr. PhD. 

Martincová Lenka, Mgr. PhD. 

Martvoň Anton, Mgr. PhD. 

Mazúr Ján, Mgr. PhD. 

Mesarčík Matúš, JUDr. PhD. LL.M. 

Mészáros Tomáš, JUDr. PhD. 

Meteňkanyč Olexij, Mgr. PhD. 

Mezeiová Lea, Mgr. PhD. 

Mičíková Sylvia, Mgr. PhD. 

Mihálik Stanislav, JUDr. PhD. 

Michalovič Matúš, JUDr. PhD. 

Minčič Vladimír, JUD. PhD. 

Munk Rastislav, Mgr. PhD. 

Munková Veronika, JUDr. PhD. 

Nevická Denisa, Mgr. PhD. 

Patakyová Mária, JUDr. PhD. 

Pavlíková Barbara, JUDr. PhDr. PhD. 

Pavlovič Maroš, Mgr. PhD. LL.M.  

Petrek Filip, Mgr. PhD. 

Priehoda Albert, Ing. PhD. 

Prnová Jana, Mgr. PhD. 

Rak Pavol, JUDr. PhD. 

Raková Karin, JUDr. Ing. PhD. MBA 

Rondová Erika, Mgr. PhD. 

Rulíšek Tomáš, JUDr. PhD. 

Ružička Ondrej, Mgr. PhD. 

Sabján Nikolas, Mgr. PhD. LL.M. 

Sakolciová Sandra, Mgr. PhD. 

Smalik Matej, JUDr. PhD. 

Smolková Lucia, Mgr. PhD. 

Sombati Ján, Mgr., PhD. 

Sopúchová Soňa, JUDr. PhD. 

Stanková Mária, Mgr. PhD. 

Strémy Jana, JUDr., PhD. 

Škovierová Angela, Mgr. PhD. 

Šmelková Jana, Mgr. PhD. 

Šurkala Ján, Mgr. PhD. 

Szakács Andrea, Mgr. PhD. 

Turay Lukáš, JUDr. PhD. 

Uličná Petra, Mgr. PhD. 

Zigo Daniel, Mgr. PhD. LL.M. 
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Žárská Petra, Mgr. PhD. LL.M. 

 

Odborní asistenti bez vedeckých hodností: 

Abraham Jana, Mgr. 

Banková Sandra, Mgr. 

Dudášová Iva, JUDr. 

Kukan Eduard, JUDr. 

Pátková Jarmila, Mgr. 

 

Výskumní pracovníci s CSc./PhD.:  

Mokrá Lucia, doc. PhDr. JUDr. PhD. 

 

Výskumní pracovníci bez vedeckej hodnosti:  

Medvec Matúš, Mgr. MBA 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Pracovisko:   

Zaradenie:     Meno, titul : 

 

Tajomník fakulty    Priehoda Albert, Ing. PhD. (od 15.6.2021) 

Lukáčková Zdenka, Ing. PhD. (do 15.6.2021) 

 

Sekretariát dekana a tajomníka PraF 

Sekretárka     Frlavsová Anna, Bc. 

Vodič      Halan Peter 

 

Referát personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností 

Pilarčík Peter, JUDr. 

 

Dekanát – útvary tajomníka fakulty 

Referát ekonomiky práce   Víghová Martina  

Referát mzdovej učtárne   Walterová Jarmila 

 

Referát všeobecnej učtárne   Mlečenkovová Blanka 

Nagyová Soňa 

Pokladňa     Sláviková Beáta 

Podateľňa     Dudová Anna 

 

Referát evidencie a správy majetku  Fischlová Deana 

Referát MTZ     Nemcová Alena 

 

Sekretárky katedier/ústavov 

      Tomanová Soňa 

      Hanáková Nikoleta 
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      Martinkovičová Renáta 

      Senková Zlata 

      Surovičová Ivana 

      Veselá Dominika, Mgr. 

Považanová Ondrejičková, Ľudmila, Bc. 

 

Úsek prodekana pre vzdelávaciu činnosť 1 a 2 stupňa  

Študijné oddelenie: 

Vedúca odd.     Kovačičová Helga. Mgr.  

Študijné referentky    Pappová Erika  

      Boháčová Dominika, Mgr. 

      Bagiová Ester 

      Prieložná Katarína 

      Švecová Petra 

      Lepešová Miroslava 

 

Úsek prodekana pre vedu a doktorandské štúdium 

Akademická knižnica PraF AK PraF: 

Riaditeľ knižnice    Ťažká Veronika, Mgr. 

Knihovník                   Mirgová Jana, Ing. 

Ďalší zamestnanci:    Boriová Blanka 

Danišovičová Anna 

Dranačková Daniela, Mgr. 

Garajová Katarína, Mgr. 

Martanovičová Jaroslava 

Rausová Katarína 

Štibraná Eva 

 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

Brillová Daniela, RNDr. PhD. 

Jonatová Eva, JUDr. Ing. 

Karpátiová Renáta, Ing. 

 

Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy  

Odd. medzinár.vzťah. a cudzojaz. Štúdium 

Krescanková Michaela, Ing. PhD. 

 

Úsek prodekana  pre rozvoj 

Oddelenie grantov a rozvoja 

Kraváriková Zuzana, Mgr. 

Pavlovičová Katarína, Mgr. (od 2.11.2021) 

Lysinová Martina 
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Úsek prodekana  pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou 

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou 

Vedúci oddelenia    Labuda Adam, Ing. 

Technický správca IIKS   Paško Dušan, Ing. 

IT technik     Muránsky Matúš, Ing. 

 

Úsek prodekana pre vzťahy s odbornou verejnosťou 

Odd. ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organ. ved.a odb. podujatí a vzťahov s verejnosťou 

Vedúca odd.     Mydliarová Magdaléna, Ing.   

Referentky     Durec Kahounová Michaela, Mgr. 

      Senková Silvia, Mgr. 

 

Úsek prodekana pre legislatívu a právnu agendu 

Prodekan     doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

Asistentka     Mgr. Tamara Čipková, PhD. 

 

 

Tabuľka č. 20: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov a zamestnancov k 31.12.2021: 

 
k 

31.12.2021: 

K 

31.12.2020 

Profesori    
26 (z toho 

25 - 100%) 

22 (z toho 

20 - 100%) 

Docenti    
39 (z toho 

38 - 100%) 

41 (z toho 

39 - 100%) 

Odborní 

asistenti 

85 (z toho 

73 - 100%) 

80 (z toho 

69 - 100%) 

Odb. as. bez 

ved. hodnosti 

5 (z toho 3 - 

100%) 

4 (z toho 3 

- 100%) 

Asistenti     0 0 

Výskumní 

pracovníci 

2  (z toho 0 - 

100%) 
0 

IT 
3 (z toho 3 - 

100%) 

3 (z toho 3 - 

100%) 

Študijné odd. 7 7 

Knižnica    
9 (z toho 9 - 

100%) 

10 (z toho 

10 - 100%) 
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Administratívni 

zamestnanci 

20 (z toho 

19 - 100%) 

20 (z toho 

19 - 100%) 

Sekretárky 

katedier 
7 7 

Vodič 1 1 

Zamestnanci 

spolu 
204 195 

 

 

VÝBEROVÉ  KONANIA 

 

Výberové konania na obsadenie  vysokoškolských učiteľov a vedúcich zamestnancov sa uskutočnili 

nasledovne: 

- docent na Ústave európskeho práva  

- docent na Katedre občianskeho práva 

- profesor na Katedre správneho a environmentálneho práva 

- profesor na Ústave európskeho práva 

- profesor na Katedre rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

- odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva 

- odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

- odborný asistent na Ústave ekonomických vied 

- odborný asistent na Katedre rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

- odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

- odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- odborný asistent na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie 

- odborný asistent na Katedre teórie práva a filozofie práva 

- odborný asistent na Ústave klinického právneho vzdelávania 

- odborný asistent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

- odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva 

- docent na Katedre správneho a environmentálneho práva 

- odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

- odborný asistent na Katedre občianskeho práva 

- odborný asistent na Katedre občianskeho práva 
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- odborný asistent na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva 

- odborný asistent na Katedre finančného práva 

- odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

- odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- tajomník fakulty 

- profesor na Katedre finančného práva 

- profesor na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky 

- docent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- docent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- odborný asistent na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie 

Spolu: 31 výberových konaní 

 

3.5.2 KATEDRY A ÚSTAVY  

 

KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY   
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

čísla miestností: 308 – 309, 413 – 416 SB  

tel. sekr:. +421 2 9012 2088  

e-mail: zlata.senkova@uniba.sk  

  

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Vedúci: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.  

Zástupca vedúceho katedry: doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.  

Členovia katedry: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.  

Mgr. Lenka Martincová, PhD. (od 15. 9. 2020) 

Mgr. Ján Sombati, PhD.  

  

Doktorandi:   

Mgr. Igor Hron (od 1. 9. 2020)  

Mgr. Adam Kőszeghy  

Mgr. Terézia Švedová  

 
ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLNENÝCH CIEĽOV KATEDRY V ROKU 2021  

Členovia Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky v roku 2021 zahájili výučbu nových predmetov 

podľa reformovaného študijného programu. Po novom sa preto v magisterskom stupni štúdia začali 
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vyučovať predmety Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska a Vývoj súkromného a 

trestného práva na území Slovenska. V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 tiež začala 

výučba povinne voliteľných predmetov Dejiny súkromného práva a Dejiny verejného práva. Ich obsahová 

náplň, štruktúra i spôsob hodnotenia boli prispôsobené nielen reforme štúdia, ale aj stupňu štúdia, v 

ktorom sa vyučujú.  

Členovia katedry súčasne zabezpečujú aj výučbu v rámci doktorandského študijného programu teória 

a dejiny štátu a práva, konkrétne predmety Právna historiografia a teória práva I a II, či Dejiny práva na 

Slovensku v 20. storočí.  

Členovia katedry sú zapojení vo svojich projektoch, v ktorých pokračujú z minulých rokov. Z nich treba 

spomenúť projekt APVV „Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby 

rekodifikácie slovenského občianskeho práva“ a „Nové výzvy vo vecných právach na Slovensku“ a projekt 

VEGA „Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra“.  

Z kvalifikačných konaní sa v roku 2021 ukončilo inauguračné konanie prof. Mgr. Miroslava Lysého, PhD.  

 

Tabuľka č. 21: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KTPKK 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV – Nové výzvy vo vecných 
právach na Slovensku 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
Mgr. Ján Sombati, PhD. 
doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

APVV-18-
0199 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV – Historický vývoj 
terminológie súkromného práva 
na Slovensku pre potreby 
rekodifikácie slovenského 
občianskeho práva 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
Mgr. Ján Sombati, PhD. 
doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

APVV-18-
0417 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

VEGA – Hľadanie a nachádzanie 
práva vo Varadínskom registri 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 1/0409/20 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Regióny v dobe neslobody, 
Považská Bystrica 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

9. – 10. 9. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Uzákonenie bezprávie. 
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, 
PhD.  

21. 9. 2021 
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Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Holokaust a protižidovské 
zákonodarstvo na Slovensku, 
Bratislava 

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, 
PhD. 

21. 9. 2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Protistátní trestné činy včera 
a dnes, Brno 

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, 
PhD. 

15. 10. 2021 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Relácia kontakty, RTVS, Rádio 
Slovensko 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 28. 6. 2021 

 

 

 

KATEDRA RÍMSKEHO PRÁVA, KÁNONICKÉHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA  

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

čísla miestností: č. 105 SB; č. 106 SB; č. 107 SB; 

tel. sekr:. + 421 2 9012 2026 

e-mail: matus.nemec@flaw.uniba.sk  

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE: 

Vedúci katedry: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Zástupca vedúceho katedry: JUDr. Martin Gregor, PhD 

Členovia katedry: prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.; prof. 

ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD.; prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.; JUDr. Martin Gregor, PhD; Mgr. Valéria Terézia 

Dančiaková, PhD.; Mgr. Jana Prnová, PhD. (od 1. 9. 2018 je na materskej dovolenke); JUDr. Veronika 

Čunderlík Čerbová, PhD. (len v zimnom semestri, od 02/2022 pokračuje v materskej dovolenke) 

Doktorandi: Mgr. Ján Ivančík (denné DŠ - od 09/2019); Mgr. Dominika Veselá (denné DŠ – od 09/2021 má 

prerušené štúdium); JUDr. Mgr. Veronika Pétiová, PhD. (denné DŠ - od 09/2020); Mgr. Lukáš Hájek (denné 

DŠ - od 09/2020); Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. (externé DŠ - od 09/2020). 
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ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY/ÚSTAVU V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ 

A VEDECKÁ ČASŤ): 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva (ďalej len „KRPKCP“) pôsobí na Právnickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave samostatne štvrtý kalendárny rok (od 1. 3. 2015). Znamenalo 

to kvalitatívny posun v skúmaní vedných disciplín rímskeho práva, kánonického a konfesného (štátneho 

cirkevného) práva a zvýšenie autonómie vo výkone pedagogickej činnosti, čo sa v dobrom smere odráža 

aj v jej kvalite. Nastolená sloboda bádania umožňuje presnejšie odborné zameranie, resp. špecializáciu 

členov pracoviska bez ďalších zásahov zvonku.  

Z personálneho hľadiska je KRPKCP stabilizovaná a má takmer optimálny počet členov (zamestnancov) 

s ohľadom na rozsah pedagogickej záťaže. To však neplatí pre oblasť zabezpečenia akreditačných 

požiadaviek na garantovanie študijných programov na účely habilitácií a inagurácií, pretože v 

personálnych matriciach (päť členov) na dva programy (t.j štyria profesori a šiesti docenti), ktoré by mala 

KRPKCP ponúkať, sú štyria členovia matríc z dvoch iných katedier Praf UK (Katedra právnych dejín 

a právnej komparatistiky a Katedra teórie práva a filozofie práva). V pedagogickej práci bola pre KRPKCP 

v roku 2021 situácia čiastočne skomplikovaná čerpaním materskej dovolenky dvoch odborných asistentiek 

(J. Prnová, V. Čunderlík Čerbová). Katedre však pri výučbe dlhodobo, s vedomím dekana, pomáha doc. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM z katedry právnych dejín a právnej komparatistiky. 

V letnom semestri ak. r. 2020/2021 KRPKCP zabezpečovala výučbu povinného predmetu „Rímske právo 

2“ v bakalárskom študijnom programe a to v dennej i externej forme. V zimnom semestri ak. r. 2021/2022 

rovnako pokrývala výučbu povinného predmetu „Rímske právo 1“ v bakalárskom študijnom programe 

(v dennej a externej forme). Okrem toho zabezpečovala výučbu predmetu „Rímske právo“ v študijnom 

programe „Ekonómia a právo“ realizovaného v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. 

V kompetencii KRPKCP sú aj nasledujúce povinne voliteľné predmety:  

• Kánonické právo (prof. Vladár, prof. Duda, prof. Vasiľ, JUDr. Mgr. Veronika Pétiová, PhD.) 

• Cirkevné právo na Slovensku (prof. Nemec, Mgr. Dančiaková, JUDr. Pétiová) 

• Konfesné právo (prof. Nemec, JUDr. Gregor) 

KRPKCP zabezpečovala v roku 2021 aj výučbu v magisterskom študijnom programe (zatiaľ len v externej 

forme) „Kánonické právo“ (program sa uskutočňuje od akad. roku 2020) 

V doktorandskom štúdiu KRPKCP zabezpečovala v roku 2021 výučbu v dvoch „vlastných“ študijných 

programoch etablovaných na katedre – „rímske právo“ a „kánonické právo“ a podieľala sa na výučbe v 

doktorandskom študijnom programe „teória a dejiny štátu a práva“. Doktorand Mgr. Ivančík je členom 

Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia. 
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Z pedagogického hľadiska došlo v priebehu roka zo strany Katedry k vytýčeniu zásadných cieľov pre ďalšie 

smerovanie výučby dotknutých vedných disciplín v kontexte celoslovenských pomerov. Za významný cieľ 

Katedry možno pokladať snahu o koncipovanie novej učebnice z predmetu „Rímske právo“, 

pravdepodobne od akad. roka 2023. Do edičného plánu Praf UK zaradila KRPKCP dva tituly (Základný 

právny rámec organizácie a správy registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku; 

Kanonizačné procesy z titulu obetovania života -  historický vývoj a platné právo). 

Z hľadiska kvalifikačného rastu v roku 2021 je najvýznamnejšou udalosťou na KRPKCP vymenovanie 

Róberta Brtka za profesora v odbore „rímske právo“ v apríli 2021.  

Z vedeckého hľadiska zasiahla do práce KRPKCP, tak ako na iných pracoviskách, pandémia. Mnohé 

konferencie boli zrušené (jednu z nich plánovala zorganizovať KRPKCP v rámci stretávania právnych 

romanistov ČR a SR). V období tohto roka došlo k vytýčeniu ďalších vedeckých cieľov katedry, ktoré sa 

upínajú nielen na publikáciu ďalšej monografie z oblasti ochrany náboženskej slobody, ale aj plánovanej 

publikácie dizertačnej práce Mgr. Jána Ivančíka v prípade jej úspešnej obhajoby v júni, resp. v júli 2022. 

Prof. Vladár bol v roku 2021 členom výskumného tímu „Freedom of conscience and religion in Europe” 

pôsobiaceho v rámci Central European Professors' Network koordinovanej predstaviteľmi Ferenc Mádl 

Institute of Comparative Law (Budapešť). 

V publikačnej činnosti sa podarilo JUDr. Gregorovi vydať prvú historiografiu štyroch profesorov rímskeho 

práva, ktorí po vzniku ČSR pôsobili na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Profesor Brtko publikoval vo 

významnom časopise Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. 

V roku 2021 KRPKCP bola úspešná v grantovej schéme VEGA a od roku 2022 vedie prof. Vladár trojročný 

vedecký projekt s názvom „Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické riešenia“ (vo výsledkoch vstupného 

hodnotenia projektov obsadil tretie miesto). Ďalší členovia KRPKCP sú členmi projektových tímov na 

iných pracoviskách (projekt APVV: Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre 

potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva; projekt APVV: Rímsko-kánonické vplyvy na 

slovenské verejné právo). Úsilie KRPKCP sa ďalej koncentruje na organizačné zabezpečenie 

medzinárodnej vedeckej konferencie právnych romanistov SR a ČR, ktorú KRPKCP plánuje uskutočniť 

v októbri 2022. Doktorand KRPKCP úspešne pôsobil v roku 2021 v rámci programu ERASMUS na 

Právnickej fakulte univerzity vo Viedni. Dvaja členovia KRPKCP boli členmi redakčnej rady vedeckého 

časopisu evidovaného v databáze WOS – Revue církevního práva (Nemec, Vladár) 

Na záver možno konštatovať, že v roku 2021 KRPKCP úspešne plnila víziu a ciele v rámci dlhodobého 

rozvoja pedagogických a vedeckých disciplín rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva na 

Právnickej fakulte UK v Bratislave. Kolektívu KRPKCP sa podarilo nielen stabilne vykonávať všetky 

plánované pedagogické a vedecké úlohy, ale zároveň vytvoriť predpoklady jej ďalšieho vývoja a to najmä 
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vďaka relatívne ustálenému personálnemu zloženiu. V pedagogickej oblasti je jej cieľom neustále 

prehlbovanie kvality výučby, zavádzanie nových, inovatívnych a interaktívnych postupov pri vyučovaní 

rímskeho práva s cieľom demonštrovať študentom jeho nadčasovosť a aplikovateľnosť aj v súčasnosti. V 

oblasti vedeckej spolupráce sa KRPKCP mieni viac zamerať na posilňovanie zahraničných väzieb 

s renomovanými inštitúciami v predmetnej oblasti, čo by sa malo prejaviť aj v publikačnej činnosti jej 

členov. Katedru rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave možno zaradiť medzi významné strediská vedeckého skúmania rímskeho 

a kánonického práva v Slovenskej republike a plnohodnotným partnerom najlepších stredísk tohto typu 

najmä v Českej republike. V roku 2021 poskytovala KRPKCP plnohodnotne možnosť absolvovania 

doktorandského štúdia a habilitácie a inaugurácie v dvoch tradičných študijných programoch právnického 

vzdelávania – rímske právo a kánonické právo. V študijnom programe kánonické právo sa KRPKCP od roku 

2021 usiluje o získanie schválenia od Apoštolského stolca, aby absolventi tohto programu mali 

kvalifikačný predpoklad na výkon kánonickoprávnych činností v inštitúciách katolíckej cirkvi. 

 

Tabuľka č. 22: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KRPKCP 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Freedom of conscience and 
religion in Europe” -  v rámci 
Central European Professors' 
Network;  koordinátori: 
Ferenc Mádl Institute of 
Comparative Law (Budapešť, 
Maďarsko, 2021). 

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.  

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Rímsko-právne vplyvy na 
slovenské verejné právo 
(Medzinárodný vedecký 
workshop; Trnavská 
univerzita v Trnave, 
Právnická fakulta). 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 

1.10.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Privatizácia verejného práva 
verzus publicita súkromného 
práva. Medzinárodná 
vedecká konferencia. Košice. 
UPJŠ 

Mgr. Ján Ivančík 16.6.2021 
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Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Whistleblowing a (nejen) 
transpoziční legislativa. 
Medzinárodná vedecká 
konferencia. Karlova 
Univerzita v Prahe. 

Mgr. Ján Ivančík 20.9.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná vedecká 
konferencia „Religious 
symbols in public sphere in 
the legal orders of Central 
and Eastern European 
countries“, organizátori: 
Ferenc Mádl Institute of 
Comparative Law a Institute 
of Justice in Warsaw. 

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 28.5.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodný vedecký 
webinár: „The Main Stages of 
the Evolution of Law in East 
Central Europe“, 
organizátori: Faculty of Law 
of the University of Miskolc, 
the Ferenc Mádl Institute of 
Comparative Law, the Legal 
Committee of the Miskolc 
Regional Committee of the 
Hungarian Academy of 
Sciences, the Hungarian 
Association for Comparative 
Law and the Central–
European Association for 
Comparative Law. 

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD 28.10.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Naděje právní vědy 2021. 
(Plzeň, Západočeská 
univerzita, Právnická fakulta) 

Mgr. ICLic. Veronika Pétiová, PhD. 26.11. 2021 
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Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

In Pluribus Unitas 2021, 
Bratislava (Medzinárodná 
vedecká konferencia 
doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov Unity 
in Diversity - International 
Scientific Conference for 
Doctoral Students and Young 
Researchers) 

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD. 
JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, 
PhD. 
Mgr. ICLic. Veronika Pétiová, PhD. 
Mg. Valéria T. Dančiaková, PhD. 
 

2. - 3. 12. 
2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Historiografia rímskeho práva 
na Slovensku - príbeh štyroch 
profesorov. 

Kategória EPC: AAA Vedecké 
monografie vydané v 
zahraničných 
vydavateľstvách 

Praha : Nakladatelství Leges , 
2021, 363 s. [print]. 

JUDr. Martin Gregor, PhD. 
ISBN: 978-
80-7502-
485-5 

 

The Concept of Natural Law 
according to Classical Roman 
Lawyers and Justinian 
Compilers 

Kategória EPC: ADE Vedecké 
práce v ostatných 
zahraničných časopisoch 

Revue Internationale des 
Sciences humaines et 
naturelles. - č. 4 (2021), s. 
123-133. 

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, 
CSc. 

ISSN (print) 
2235-2007 

Najlepšie 
hodnotené 
diplomové práce 
študentov 

KRPKCP mala na obhajobe 
v LS 2021 len dve práce 
s hodnotením „D“ 

  

Iné významné 
činnosti katedry 

Proces schválenia študijného 
programu „Kánonické právo“ 
zo strany Apoštolského stolca 

  

 

Kompletný zoznam vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Katedry RPKCP je uvedený v kapitole 

5.4 VEDECKÉ PODUJATIA. 
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KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A FILOZOFIE PRÁVA    

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 609NB, 611NB - 613NB, 615NB 

tel. sekr:. 02/592 44 675 

e-mail: ktpsv@flaw.uniba.sk 

 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Vedúci: doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

Zástupca vedúceho: JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. 

Členovia katedry: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M. 

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.  

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. 

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M. 

 

Doktorandi:  

Mgr. Zoltán Gyurász 

Mgr. Jozef Jenčík 

Mgr. Marián Šuška 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY V ROKU 2021  

PEDAGOGICKÁ ČASŤ 

Katedra teórie práva a filozofie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského zabezpečovala v roku 

2021 výučbu nasledovných predmetov: 

1. Argumentácia v práve a interpretácia práva 

2. Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce 

3. Dejiny právneho myslenia 
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4. Diplomová práca s jej obhajobou 

5. Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce 

6. Etika, korupcia a transparentnosť 

7. Filozofia práva v 20. storočí 

8. Filozofické a právne teórie 1 

9. Filozofické a právne teórie 2 

10. Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom 

11. Interpretácia a argumentácia v právnej praxi 

12. Kresťanská filozofia 

13. Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov 

14. Logika pre právnikov 

15. Ľudské práva v judikatúre ESĽP 

16. Metodika kvalitatívnych právnych výskumov 

17. Obhajoba bakalárskej práce 

18. Obhajoba diplomovej práce 

19. Právna a politická filozofia 

20. Právna a politická filozofia 1 

21. Právna a politická filozofia 2 

22. Právna etika 

23. Právna filozofia 

24. Právna historiografia a teória práva 1 

25. Právna historiografia a teória práva 2 

26. Právna veda (teória, systém, metodológia) 1 

27. Právna veda (teória, systém, metodológia) 2 

28. Právny výskum (normatívny, sociologický) 

29. Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia 

30. Právo a literatúra 

31. Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície 

32. Právo vo filmovom  umení 

33. Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve 

34. Seminár k bakalárskym prácam 

35. Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied 

36. Sociologicko-právny výskum 
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37. Štátna skúška 

38. Štátna skúška Teória práva 

39. Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví 

40. Štátoveda (sociálny, neoliberálny a právny štát) 

41. Teória hier a problém rozhodovania 

42. Teória práva 

43. Teória práva 1 

44. Teória práva 2 

45. Theory of Law 1 

46. Theory of Law 2 (Basics of Political Science and International Law) práva 2 (základy štátovedy 

a základy medzinárodného práva) 

47. Teórie spravodlivosti 20. storočia 

48. Vedecká práca vo vednom odbore teória a dejiny štátu a práva (teória, metodika, prax) 

49. Základy sociológie práva 

50. Združovacie právo 

Cieľom predmetov vyučovaných Katedrou teórie práva a filozofie práva je jednak ozrejmiť študentom 

základné teoretické právne koncepcie, z ktorých neskôr čerpajú v rámci celého svojho štúdia, ako aj 

poukázať na interdisciplinárne presahy práva, právnej vedy a iných vedeckých disciplín. Vyučované 

predmety zároveň rozvíjajú u študentov základné právnické zručnosti (logika, interpretácia, 

argumentácia,...). Katedra zabezpečuje výuku vybraných predmetov aj v anglickom jazyku, rovnako ako 

aj viacerých predmetov v doktorandskom stupni štúdia. 

 

VEDECKÁ ČASŤ 

Členovia ústavu sa podieľajú na riešení viacerých grantových programov: 

APVV  

1. Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku [APVV-

18-0199] - APVV 

(riešitelia Rudolf Kasinec, Tomáš Mészáros, Branislav Fábry, Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč) 

 

VEGA 

2. VEGA 1/0859/18 „Obmedzovanie slobody prejavu: prípad „trezorový“ film.“ 

(riešitelia Rudolf Kasinec, Tomáš Mészáros, Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, Jozef Jenčík, Nikolas Sabján) 
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3. VEGA 1/0138/18 „Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a 

ekonomickom myslení“ 

(riešitelia Tomáš Mészáros, Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč) 

4.  VEGA č. 1/0350/21  „Trans-Identita pri maloletých Etické a právne aspekty spojené s informovaným 

súhlasom.“ (riešitelia Ľubomír Batka, Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, Nikolas Sabján) 

5. VEGA č. 1/0089/21 „Záujmová korporácia ako subjekt a objekt výkonu verejnej správy“ (riešiteľka 

Martina Gajdošová) 

 

Tabuľka č. 23: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KTPaFP 

Katedra teórie práva a filozofie práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Nové výzvy v oblasti vecných práv 
na Slovenku“ 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. 
Mgr. Olexij Mychajlovyč 
Meteňkanyč, PhD. 

APVV-18-
0199 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Obmedzovanie slobody prejavu: 
prípad „trezorový“ film.“ 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. 
Mgr. Olexij Mychajlovyč 
Meteňkanyč, PhD. 
Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M 

VEGA 
1/0859/18 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Marxizmus stále živý? K 
prehodnoteniu učenia K. Marxa v 
súčasnom právnom a 
ekonomickom myslení“ 

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. 
Mgr. Olexij Mychajlovyč 
Meteňkanyč, PhD. 
Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M 

VEGA 
1/0138/18 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Trans-Identita pri maloletých 
Etické a právne aspekty spojené s 
informovaným súhlasom.“ 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. 
theol., 
Mgr. Olexij Mychajlovyč 
Meteňkanyč, PhD. 
Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M. 

VEGA č. 1-
0350-21 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Záujmová korporácia ako subjekt 
a objekt výkonu verejnej správy“ 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD 

VEGA č. 
1/0089/21 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 2021 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. 
theol. 
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, 
PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, 
PhD. 
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 
Mgr. Marián Šuška 

22. 4. 2021 
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Katedra teórie práva a filozofie práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Autonomy of the Interest 

Corporations in Public Law and 

Private Law 

Trnava 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

12.11.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Autonomy of the Interest 

Corporations in Public Law and 

Private Law 

Trnava 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

12.11.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Coordinates of aesthetics, art and 

culture 7 – Prešov 
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 

11.11.2021 - 
12.11.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Artificial Intelligence from the 

Perspective of Law and Ethics, 

Institute of International Law and 

European Law 

Košice,  Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika 

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 11.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

 

Kruglyj stol – (Severo-zapadnyj 

institut upravljenija RANCh a GS) 

Северо-Западный Институт 

управления РАНХиГС 24 мая в 

12:00 круглый стол на тему: 

«Вызовы и угрозы для 

гражданского общества: 

словацкий кейс в европейском 

контексте». (Vyzovy i ugrozy 

graždanskogo obščestva: slovackij 

kejs v jevropejskom kontekste); 

Sankt Peterburg, Ruská federácia 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

24.5.2021 
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Katedra teórie práva a filozofie práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

 

XVII. konference o historii 

advokacie, kterou pořádají Česká 

advokátní komora a Fakulta 

právnická ZČU, Česká republika, 

Plzeň (online formou): 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

12.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Conference on Human Rights on 

“Artificial Intelligence and the 

Future of Human Rights”, 

Organizácia: Poľsko/Maďarsko  

(on-line) 

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 11.6.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Language, Individual & Society 
Burgas 

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 25.8.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Naděje právní vědy 2021 - Plzeň Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 26.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Církev a stát 2021, Brno – 
Právnická fakulta Masarykovej 
univerzity 

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. 15. 9. 2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Andrej Démuth, Marek Števček: 
Na obranu vágnosti 
Kategória EPC: ADD Vedecké 
práce v domácich karentovaných 
časopisoch 
Vyd. Údaje: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 
(2021), s. 237-251 

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, 
PhD., prof. JUDr. Marek Števček, 
PhD. 

 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Turčan, Martin: Ľudské práva v 
kontexte kresťanskej teológie dnes 
Kategória EPC: AAA Vedecké 
monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Vyd. údaje: Praha : Advent-Orion , 
2021, 228 s. [16,6 AH] [online], 

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, 
PhD. 

ISBN: 978-
80-7172-
525-1 
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Katedra teórie práva a filozofie práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najlepšie 
hodnotené 
diplomové práce 
študentov 

Rodová nerovnosť ako súčasť 
spoločnosti, práva a filmových diel 

Bc. Sára Majerová  

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Online Univerzita tretieho veku, 
Univerzita Komenského 
v Bratislava, (on-line) 

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. 5.2.2021 

Iné významné 
činnosti katedry 

Člen Etickej komisie Ministerstva 
zdravotníctva SR. 

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. 
theol 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Člen Komisie pre tvorbu práva pri 
Ústavnoprávnom výbore Národnej 
rady Slovenskej republiky 

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.  

Iné významné 
činnosti katedry 

Členka Vedeckej rady Fakulty 
Právnickej Západočeskej 
univerzity v Plzni 
Členka Pracovnej skupiny pre 
históriu advokácie Slovenskej 
advokátskej komory 
Členka Slovenskej historickej 
spoločnosti (od 2021) 
Členka disciplinárnych senátov pre 
sudcov ako iná osoba podľa z. č. 
385/2000 Z. z. (do júna 2021) 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Nitra, Slovenská republika; 

5.5.2021: vyžiadaná prednáška pre 

Univerzitu Konštantína Filozofa v 

Nitre: On-line prednáška pre 

študentov na tému: „Akademická 

samospráva verejných škôl v 

Slovenskej republike“. Vyžiadané: 

Bc. Lucia Spodniaková, 

Predsedníčka Študentského 

parlamentu UKF 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Bratislava, Slovenská republika, 

19.3.2021: vyžiadaná prednáška 

pre Univerzitu Komenského v 

Bratislave: „Samospráva ako ďalšia 

vrstva deľby moci“; prednáška v 

rámci protestu proti politizácii 

vysokých škôl 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 
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Katedra teórie práva a filozofie práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Bratislava, Slovenská republika, 

28.1.2021, Organizátor: Ústav 

slovenskej literatúry SAV, 

Dúbravská cesta 9, Bratislava a OZ 

Reminiscencie; vedecký seminár - 

„Pustiť sa cestou nevychodenou.“ 

Alžbeta Göllnerová-Gwerková 

(1905 – 1944); vyžiadaná 

prednáška na tému: „PhDr. 

Alžbeta Göllnerová študovala 

právo“ 

doc. JUDr. Mgr. Martina 
Gajdošová, PhD. 

 

 

 

KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA      

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 301 SB, 302 SB, 303 SB, 328 SB 

tel. sekr: 02/90129 338 

e-mail: kup@flaw.uniba.sk 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Vedúci: doc. JUDr. Marián Giba, PhD.  

Zástupca vedúceho: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Členovia katedry:  

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 

Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 

 

Doktorandi: 

Mgr. Samuel Cibik 

Mgr. Daniel Demjanovič 

mailto:kup@flaw.uniba.sk
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Mgr. František Pažitný 

Mgr. Daniel Takács 

Mgr. Erik Tóth – externý doktorand 

JUDr. Štefan Haulík – externý doktorand 

JUDr. Zuzana Žitná – externá doktorandka 

Mgr. Mária Bezáková - od 1. 3. 2021 prestúpila z denného na externé doktorandské štúdium 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLNENÝCH CIEĽOV KATEDRY V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ 

A VEDECKÁ ČASŤ) 

Katedra ústavného práva (ďalej aj len „KÚP“) poskytovala vzdelávanie vo viacerých študijných 

programoch, tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. V rámci programu Právo zabezpečovala výučbu 

povinných predmetov Štátoveda a Ústavné právo v bakalárskom stupni a Teória a prax legislatívy 

a Ochrana základných práv v magisterskom stupni štúdia. Výučba povinných predmetov bola doplnená aj 

o výberové predmety Volebné právo a volebné systémy a Politológia pre právnikov. V rámci študijného 

programu Ekonómia a právo KÚP zabezpečovala výučbu predmetu Ústavné právo. Pokiaľ ide 

o cudzojazyčnú výučbu, KÚP v rôznych študijných programoch zabezpečovala výučbu predmetov Human 

Rights (Ľudské práva), Comparative Contitutional Law (Porovnávacie ústavné právo) a Comparative 

Constitutional and Criminal Law (Komparatívne ústavné a trestné právo). 

V roku 2021 pôsobili na katedre štyria študenti doktorandského štúdia v dennej forme a štyria študenti 

doktorandského štúdia v externej forme. Okrem už vyššie uvedených doktorandov jeden študent 

doktorandského štúdia v externej forme štúdium zanechal a jedna študentka v externej forme štúdium 

prerušila. V roku 2021 úspešne obhájili svoje dizertačné práce denní doktorandi Mgr. Klaudia Bederková 

a Mgr. Roman Lysina a externá doktorandka Mgr. Soňa Kurillová. 

Členovia katedry sa v r. 2021 zúčastnili viacerých významných vedeckých konferencií v zahraničí, ktoré sa 

vzhľadom na nepriaznivú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu konali prevažne online formou. 

Zúčastnili sa aj na konferenciách organizovaných Právnickou fakultou Univerzity Komenského (online 

formou), a to na medzinárodnej vedeckej konferencii „Bratislavské právnické fórum 2021“ a na 

medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 2021“. Zúčastnili sa aj na konferencii „Ako zefektívniť priamu účasť 

obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí“, ktorá sa uskutočnila v 

novembri online formou. 

Z hľadiska vedeckej činnosti katedry možno vyzdvihnúť účasť zamestnancov a doktorandov na riešení 

grantových projektov: 
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VEGA č. 1/0824/21 – „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových 

situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“ (zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD.). 

Výstupom projektu boli prevažne príspevky publikované v rámci zborníka BPF 2021 – „Bratislavské 

právnické fórum 2021 [elektronický dokument]: Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v 

krízových situáciách“ - 1. vyd. ISBN 978-80-7160-603-1. - Bratislava: Právnická fakulta UK, 2021. 

VEGA č. 1/0585/21 - „Obmedzovanie ľudských práv v riadnych a mimoriadnych situáciách“ (zodpovedný 

riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.). Výstupmi projektu boli prevažne príspevky publikované v zborníku 

z konferencie „Obmedzovanie ľudských práv“. -  1. vyd. ISBN 978-80-223-5331-1. - Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2021; ako aj príspevky publikované v rámci zborníka BPF 2021 – „Bratislavské 

právnické fórum 2021 [elektronický dokument]: Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v 

krízových situáciách“ - 1. vyd. ISBN 978-80-7160-603-1. - Bratislava: Právnická fakulta UK, 2021. 

VEGA č. 1/0757/20 – „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ 

(zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.). Výstupom projektu bol zborník „Ako zefektívniť 

priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí“ - 1. vyd. 

ISBN 978-80-7160-620-8. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. 

Členovia katedry sa taktiež zúčastňovali recenzného konania viacerých monografií a zborníkov, viacerí sa 

podieľali na tvorbe oponentských posudkov na dizertačné práce, resp. pôsobili v habilitačných konaniach. 

V roku 2021 viacerí z členov katedry úspešne publikovali v zahraničných časopisoch vedených v databáze 

SCOPUS alebo Web of Science. Okrem publikácie viacerých vedeckých článkoch v časopisoch zaradených 

do uvedených databáz k najvýznamnejším publikáciám členov KÚP za rok 2021 patrí najmä I. zväzok 

komentáru k Ústave Slovenskej republiky, spracovaný pod vedením prof. L. Orosza a J. Sváka, na ktorom 

sa podieľali viacerí členovia KÚP (rukopisu II. zväzku, ktorý bol odovzdaný tiež v roku 2021, by mal byť 

publikovaný v roku 2022). K ďalším významným publikáciám patria, okrem iného, aj učebnice Volebné 

právo a volebné systémy (2. vydanie) a Prípadové štúdie z teórie a praxe legislatívy. 

Viacerí členovia katedry sú aj členmi redakčných rád domácich i zahraničných vedeckých časopisov. 

Taktiež pôsobia ako členovia pracovných skupín zameraných najmä na riešenie legislatívnych úloh 

v oblastiach s ústavnoprávnym rozmerom. V súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja UK v Bratislave, 

Právnickej fakulty za zmienku stojí aj účasť členov katedry na diskusiách o aktuálnych politických a 

celospoločenských udalostiach, najmä prostredníctvom pravidelného poskytovania odborných 

komentárov k aktuálnym ústavnopolitickým udalostiam pre médiá. Podieľajú sa aj na pozitívnom 

ovplyvňovaní rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, konkrétne rozhodovacej činnosti Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom činnosti jeho externých poradcov, ktorými v roku 2021 
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boli viacerí členovia Katedry ústavného práva, a tiež prostredníctvom publikovaných vedeckých prác, z 

ktorých argumenty sa premietli do rozhodovacej činnosti Ústavného súdu. 

Spomenúť možno aj podieľanie sa na formovaní slovenskej legislatívy prostredníctvom členstva vedúceho 

katedry v Komisii pre tvorbu práva pri Ústavnoprávnom výbore NR SR a prostredníctvom účasti viacerých 

členov katedry na pripomienkovom konaní všeobecne záväzných právnych predpisov prostredníctvom 

systému Slov-lex. 

Tabuľka č. 24: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KÚP 

Katedra ústavného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

VEGA – „Zabezpečenie chodu 

ústavných orgánov Slovenskej 

republiky počas krízových 

situácií: aktuálne možnosti, 

limity a možné riešenia“ 

(zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. 

Marián Giba, PhD.). 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 
 JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 
Mgr. Mária Bezáková 
Mgr. František Pažitný 
Mgr. Stanislav Cibik 
doc. Ľalík, 

1/0824/21 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

VEGA - „Obmedzovanie 

ľudských práv v riadnych a 

mimoriadnych situáciách“ 

(zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. 

Tomáš Ľalík, PhD.). 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 
Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 
Mgr. Daniel Demjanovič 

1/0585/21 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

VEGA – „Prostriedky priamej 

demokracie v podmienkach 

inteligentných miest a obcí“ 

(zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. 

Lívia Trellová, PhD.). 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

1/0757/20 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV– „Nová právna úprava 

správneho trestania“ 

(zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. 

Juraj Vačok, PhD.). 

Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 
APVV-20-
0436 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 
2021 (online) 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 
Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 
Mgr. Mária Bezáková 
Mgr. Daniel Demjanovič 
Mgr. Daniel Takács 
Mgr. František Pažitný 

22. – 23. 4. 
2021 
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Katedra ústavného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Obmedzovanie ľudských práv v 
riadnych a mimoriadnych 
situáciách (Bratislava, SR) 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 
Mgr. Daniel Demjanovič 

11. 11. 2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Prostriedky priamej demokracie 
v podmienkach inteligentných 
miest a obcí (online) 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

19. 11. 2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

ICON•S The Future of Public 
Law (Wroclaw, Poľsko) 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
Mgr. Daniel Demjanovič 

6. – 9. 7. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

The International Legal 
Conference – The Polish-Slovak 
Seminar – The Functioning of 
Parliament in the Era of COVID-
19 (online) 

Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 9. 11. 2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Obmedzovanie ľudských práv v 
riadnych a mimoriadnych 
situáciách 

 11. 11. 2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Prostriedky priamej demokracie 
v podmienkach inteligentných 
miest a obcí 

 19. 11. 2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

OROSZ,L., SVÁK, J. Ústava 
Slovenskej republiky. Komentár. 
I. zväzok (základné princípy 
a ľudské práva). Bratislava, 
Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, 892 
s. 

 

*Príloha č. 
1, Zoznam 
publikačnej 
činnosti 
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Katedra ústavného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

2/ ĽALÍK, T. (ed.) Obmedzovanie 
ľudských práv. Bratislava: 
Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2021.Zborník z 
konferencie konanej na Praf UK 
v rámci grantu VEGA 
zameraného na obmedzovanie 
ľudských práv v riadnych a 
mimoriadnych situáciách. 
Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2021, 200 s. 

 

*Príloha č. 
1, Zoznam 
publikačnej 
činnosti 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Odborné komentovanie 
ústavnopolitických udalostí pre 
rôzne druhy médií 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
Mgr. Vincent Bujňák, PhD. 

Priebežne 
počas 
celého roka 

Iné významné 
činnosti katedry 

Spoluúčasť na Liste Amicus 
Curiae dekana Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty vo veci 
ústavnosti referendovej otázky 
ku konaniu vedenom pred 
Ústavným súdom SR pod sp. zn. 
PL. ÚS 7/2021. 

  

 

 

KATEDRA SPRÁVNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA  

  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 310 SB, 315 SB - 318 SB 

tel. sekr:. 02/592 44 380 

e-mail: ksep@flaw.uniba.sk  

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE – menný zoznam 

Vedúci / riaditeľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Zástupca vedúceho/ riaditeľa: doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

Členovia katedry:  

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (emeritná profesorka) 

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
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doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

Mgr. Ľudovít Máčaj, PhD. 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

JUDr. Matúš Michalovič, PhD. 

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M. 

JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD. 

Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

 

Doktorandi: 

Mgr. Šimon Bleho 

Mgr. Lenka Grešová 

Mgr. Viera Jakušová 

JUDr. Matúš Radosa 

Mgr. Kristína Slámková 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY/ÚSTAVU V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ 

A VEDECKÁ ČASŤ) 

V roku 2021 katedra poskytovala vzdelávanie v povinných predmetoch Správne právo hmotné a Správne 

právo procesné (smer právo, denné aj externé štúdium) a Správne právo 1 a 2 (smer ekonómia a právo, 

denné aj externé štúdium), ktoré tvoria jadro bakalárskeho študijného programu a sú povinnou súčasťou 

štátnej skúšky. Katedra ďalej zabezpečovala výučbu ďalších povinných predmetov, a to Právo životného 

prostredia a Správne súdnictvo v rámci reformovaného študijného programu právo (v rámci bakalárskeho 

stupňa). Zároveň  zabezpečovala výučbu povinných predmetov Aplikované správne právo a právo 

sociálneho zabezpečenia v spolupráci s katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

a Dokazovanie v spolupráci s katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, katedrou 

občianskeho práva a ústavom práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva v rámci 

magisterského štúdia smeru právo. Katedra tiež poskytovala vzdelávanie vo viacerých povinne voliteľných 

predmetoch a výberových predmetoch (Administratívno-politická správa, Hospodárska správa, 

Kultúrnosociálna správa, Stavebné právo, Pozemkové právo, Administratívnoprávne praktikum, Správne 

právo trestné, Právne aspekty klimatickej zmeny. 
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Katedra spolu s ústavom práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva pokračovala v 

riešení grantu APVV č. 17-0403 „Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na 

elektronické služby verejnej správy“ (vedúci grantu doc. Škrobák), ďalej grantu č. APVV-18-0534 – „Právna 

úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom“ (vedúca grantu prof. Srebalová), grantu č. APVV-19-

0494 „Efektívne pozemkové úpravy“ (vedúci grantu prof. Vrabko) a grantu APVV-20-0436 „Nová právna 

úprava správneho trestania“ (vedúci prof. Vačok a od 2022 doc. Horvat). Jeden člen katedry ukončil 

riešenie medzinárodných grantov, a to Vyšehradského grantu Simplification of administrative procedure 

a grantu EÚ – WE Project (doc. Horvat). Okrem toho sú členovia katedry aj členmi iných fakultných 

grantov, kde hlavným riešiteľom bol zástupca inej katedry/ústavu fakulty. Členovia katedry v rámci týchto 

grantov organizovali (medzinárodné) vedecké konferencie, publikovali viaceré vedecké články doma i v 

zahraničí a zúčastnili sa medzinárodných aj národných zahraničných konferencií. Členovia katedry tiež 

prehlbovali spoluprácu s právnou praxou (či už ako členovia rôznych komisií, hodnotiacich komisií, 

poradných orgánov, rozkladových komisií a pod.). 

Viacerí členovia katedry publikovali v impaktovaných časopisoch v rámci databáz Scopus alebo WoS (prof. 

Srebalová, doc. Horvat). Členovia katedry sa zúčastňovali recenzného konania viacerých monografií 

a zborníkov. Viacerí sa podieľali na tvorbe oponentských posudkov nielen na dizertačné práce, ale aj 

v habilitačných konaniach a inauguračných konaniach (prof. Vrabko, prof. Srebalová, prof. Vačok, doc. 

Horvat).  

Katedra prijala dvoch nových interných doktorandov. Doktorandi katedry taktiež publikovali a vystupovali 

na konferenciách. Jeden člen katedry bol vymenovaný za profesora (prof. Vačok).  Katedra tiež 

organizovala viaceré konferencie s medzinárodnou účasťou. V nasledovnom roku 2021 sa katedra sústredí 

na pokračovanie v riešení grantov APVV a publikovaní v impaktovaných časopisoch.  

Doktorandi si budú ďalej prehlbovať svoju kvalifikáciu (rigorózne skúšky, dizertačné skúšky, obhajoby 

dizertačnej práce), publikovať a vystupovať na medzinárodných vedeckých konferenciách.  

 

Tabuľka č. 25: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KSEP 

Katedra správneho a environmentálneho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Vplyv vzájomného uznávania 
prostriedkov elektronickej 
identifikácie na elektronické 
služby verejnej správy (vedúci 
grantu doc. Škrobák) 

V jednotlivých grantoch sú zapojení 
všetci členovia KSEP 

APVV č. 17-
0403 
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Katedra správneho a environmentálneho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Právna úprava nakladania s 
vyhoretým jadrovým palivom 
(vedúca grantu prof. Srebalová) 

V jednotlivých grantoch sú zapojení 
všetci členovia KSEP 

APVV-18-
0534 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Efektívne pozemkové úpravy 
(vedúci grantu prof. Vrabko) 

V jednotlivých grantoch sú zapojení 
všetci členovia KSEP 

APVV-19-
0494 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Nová právna úprava správneho 
trestania (vedúci grantu doc. 
Horvat) 

V jednotlivých grantoch sú zapojení 
všetci členovia KSEP 

APVV-20-
0436 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Reforma stavebného práva, 
koniec alebo začiatok krízy?, MS 
Teams 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 12.5.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 
2021, Bratislava, Slovensko 

Celá katedra 
22.–23.4. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 

Doktorandi KSEP 25.6.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Základné práva a slobody a ich 
ochrana v núdzovom stave a 
iných osobných právnych 
režimov - X. ústavné dní, 
organizátor: Ústavný súd 
Slovenskej republiky, Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Právnická fakulta 

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
9. – 10. 9. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Všeobecne o pôsobnosti novej 
právnej úpravy správneho 
trestania Bratislava, Slovensko 

Členovia grantu APVV Nová právna 
úprava správneho trestania 

14.-15.10. 
2021 
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Katedra správneho a environmentálneho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Obmedzovanie ľudských práv, 
Bratislava 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 11.11.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Ako zefektívniť priamu účasť 
obyvateľov na miestnej 
samospráve v podmienkach 
inteligentných miest a obcí, MS 
Teams 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 
JUDr. Matúš Radosa 

19.11.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Analýzy a trendy v pozemkových 
úpravách, PraF UK 

Členovia grantu APVV Efektívne 
pozemkové úpravy 

19.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

A) Simplifications of 
Administrative Procedures, 
Poznan, Poľsko 
B) Workshop - Simplifications of 
Administrative Procedures on 
the Example of Administrative 
Sanctioning, Brno 
C) Záverečná konferencia k WE 
Project, Brusel, Belgicko 

A) JUDr. Mária Havelková, PhD. 
B) doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., 
JUDr. Matúš Radosa 
c) doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

A) 9 – 10. 9. 
B) 4 – 5. 11. 
C) 7 – 8. 12. 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Právna úprava nakladania s 
vyhoretým jadrovým palivom. 
Samostatná Sekcia 
environmentálneho a 
klimatického práva v rámci 
medzinárodnej vedeckej 
konferencie Bratislavské 
právnické fórum 2021  

Na konferenciách sa zúčastnili 
interní členovia jednotlivých grantov 

23.4.2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Všeobecne o pôsobnosti novej 
právnej úpravy správneho 
trestania Bratislava, Slovensko 

Na konferenciách sa zúčastnili 
interní členovia jednotlivých grantov 

14.-15.10. 
2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Medzinárodné a vnútroštátne 
právne aspekty priamej účasti 
obyvateľov na miestnej 
samospráve 

Na konferenciách sa zúčastnili 
interní členovia jednotlivých grantov 

19.11.2021 
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Katedra správneho a environmentálneho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Róbert Jakubáč, Ľudovít Máčaj, 
Anton Martvoň, Matúš 
Michalovič, Maroš Pavlovič, 
Marián Vrabko: Praktikum 
pozemkového práva. – 1.vyd. 
ISBN 978-80-571-0452-0. – 
Bratislava: Wolter Kluwer SR, 
2021. UKOAP21. 

JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD. 
Mgr. Anton Martvoň, PhD.,  
JUDr. Matúš Michalovič, PhD. 
Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M.,  
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 AED 
* Príloha    č. 
1 Zoznam 
publikačnej 
činnosti 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Horvat, Matej, Piatek, Wojciech, 
Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, 
Krisztina: Simplification of 
administrative procedure on the 
example of the Czech Republic, 
Poland, Slovakia, and Hungary 
(V4 countries) 

In Administrative Sciences 
[elektronický dokument]. - Roč. 
11, č. 1 (2021), s. [1-13] [online] 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

ADM 
* Príloha    č. 
1  Zoznam 
publikačnej 
činnosti 

Najlepšie 
hodnotené 
diplomové práce 
študentov 

A) Nie dvakrát v tej istej veci 
pri vyvodzovaní trestnoprávnej 
a administratívnoprávnej 
zodpovednosti 
B) Oprávnenia príslušníkov polície 
a vybrané problémy na úseku ich 
používania 
C) Používanie analógie 
v správnom práve trestnom 
D) Právna úprava uskladňovania 
a likvidácie jadrového odpadu 
E) Právne aspekty chovu včiel 

A) Šimon Bleho 
B) Kristián Kiska 
C) Daniela Hanuliaková 
D) Matúš Mažáry 
E) Berenika Blusková 

A) 22.2 
B) 22.2 
C) 22.2 
D) 22.2 
E)22.2 

Iné významné 
činnosti katedry 

Členovia katedry prehlbovali 
spoluprácu s právnou praxou (či už 
ako členovia rôznych komisií, 
hodnotiacich komisií, poradných 
orgánov, rozkladových komisií 
a pod.). 
Viacerí členovia katedry sa 
podieľali na tvorbe oponentských 
posudkov nielen na dizertačné 
práce, ale aj v habilitačných 
konaniach a inauguračných 
konaniach (prof. Vrabko, prof. 
Srebalová, prof. Vačok, doc. 
Horvat). 

prof. JUDr. Marián Vrabko  
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 
doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

 

Kompletný zoznam vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Katedry SEP je uvedený v kapitole 5.4 

VEDECKÉ PODUJATIA. 
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KATEDRA OBCHODNÉHO PRÁVA A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA  

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE miestnosti č.: 205, 207, 208, 208a, 208b  

tel. sekr:. 02/592 44 304 

e-mail: zlata.senkova@flaw.uniba.sk  

PERSONÁLNE ZLOŽENIE 

 

Vedúci: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

Zástupca vedúceho katedry: JUDr. Jana Strémy, PhD.  

Členovia katedry so 100% úväzkom:  
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.  

JUDr. Matej Smalik PhD. 

Členovia katedry s čiastočným úväzkom: 
doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.  
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 
 
Doktorandi:  
Mgr. Simona Adamiková 

Mgr. Patrícia Dutková  

JUDr. Mgr. Dominika Pinterová 

Mgr. Noemi Turanovičová 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Externí spolupracovníci: 

 

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD. 

JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA 

JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD. 

Mgr. Filip Petrek, PhD. 

Mgr. Viera Halašová 

Mgr. Jaroslav Mikula 

JUDr. Paulína Vargicová, PhD. 

Mgr. Zuzana Zemanová 

Zlata Senková (sekretariát) 

 

(PEDAGOGICKÁ ČASŤ)  

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v dlhodobom horizonte vyvíja činnosť smerujúcu 

k skvalitneniu a zefektívneniu pedagogického procesu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
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v Bratislave. Našim cieľom je prostredníctvom klasických, ale aj inovatívnych foriem výučby dôsledne 

pripraviť poslucháčov právnickej fakulty na aplikáciu nadobudnutých poznatkov v právnej praxi. 

V uvedených intenciách vedieme semináre, ktoré sú zamerané najmä na riešenie prípadových štúdií, 

pertrakciu doktrinálnych názorov, ale i formuláciu konkrétnych ustanovení v rámci kontraktačného 

procesu.  

 

V priebehu vyučovacieho procesu členovia katedry akcentujú aktívnu participáciu poslucháčov počas 

celého výučbového obdobia semestra. V rámci priebežného hodnotenia profilových predmetov 

Obchodné právo 1, Obchodné právo 2 a Hospodárske právo študenti získavajú pomer 51 % hodnotenia 

k celkovému hodnoteniu predmetu. Inovatívne prvky vzdelávacieho procesu členovia katedry prejavili aj 

v rámci konceptualizácie reformovaného predmetu Hospodárske právo, ktorého ťažiskovými témami sú 

najmä proces verejného obstarávania a ochrana hospodárskej súťaže, čím sa snažíme dôsledne 

reflektovať aktuálny vývoj nášho právneho prostredia a pružne reagovať na jeho požiadavky. S cieľom 

prispieť ku kvalite vzdelávacieho procesu na danom predmete, katedra dlhodobo úzko spolupracuje s 

Úradom pre verejné obstarávanie, ktorého zamestnanci každoročne v letnom semestri aktívne participujú 

na výučbe predmetu. Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v spolupráci s Katedrou 

občianskeho práva od LS ak. roka 2019/20 participuje na výučbe interdisciplinárneho predmetu s názvom 

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch. Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 

od LS ak. roka 2020/21 vyučuje dva nové voliteľné predmety s názvom Ochrana spotrebiteľa v súkromnom 

práve (v spolupráci s Katedrou občianskeho práva) a Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve. 

Oba predmety sú zamerané na aplikovanie vedomostí z pozitívnoprávnych disciplín najmä súkromného 

práva a ich využitie v aplikačnej praxi. Katedra aj naďalej zabezpečuje výučbu viacerých inovatívnych 

predmetov vyučovaných v cudzom jazyku ako: Negotiation 1, Negotiation 2, Company law, Corporate 

Governance, Competition law, Mergers and Acquisitions, ktoré sa už dlhodobo tešia obľube u študentov v 

slovenskom i anglickom študijnom programe. Za najvýznamnejší posun v rámci inovatívnych foriem 

vzdelávania považujeme integráciu dvoch nových aplikovaných predmetov Aplikované obchodné právo, 

finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) a Aplikované 

trestné právo, finančné právo a hospodárske právo do výučbového procesu. 

V roku 2021 členovia katedry vydali v rámci projektu APVV-16-0553„Premeny a inovácie konceptu 

kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“ publikáciu (vysokoškolskú učebnicu): Patakyová, 

M. Ďurica, M. Husár, J. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností a družstva (v rozsahu cca 860 strán) 

, ktorá objasňuje problematiku obchodných spoločností a družstva v zmysle všeobecných princípov a 

zásad súkromného práva, ktorými je možné prispôsobovať interpretáciu právnych noriem aktuálnemu 
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stavu rozvoja spoločenských vzťahov, a to v kontexte vnútroštátnom i európskom. Učebnica je 

materiálom, ktorý primárne slúži pre potreby výuky inštitútov obchodného práva v rámci aplikovaných 

predmetov v magisterskom študijnom programe. Autorský kolektív katedry v roku 2021 vydal taktiež 

učebnú pomôcku (vysokoškolskú učebnicu): Mamojka, M. a. kol. Obchodné právo I Všeobecná časť, súťažné 

právo, právo obchodných spoločností a družstva (v rozsahu cca 800 strán), ktorá slúži najmä pre potreby 

výučby predmetu „Obchodné právo I“, ktorý je vyučovaný v bakalárskom študijnom programe. Obe 

učebnice sú inovatívnym zdrojom informácií pre študentov. V tomto smere je jedným z hlavných cieľov 

katedry rozvoj výučbových metód tak, aby v plnom rozsahu reflektovali aktuálne požiadavky právnej 

praxe a aby výsledkom tohto vzdelávacieho procesu boli absolventi, ktorí sú erudovaní v teoretickej ako 

aj v aplikačnej oblasti, ktorá tvorí obsah daných predmetov a teda došlo zo strany katedry k splneniu 

jedného z hlavných cieľov v roku 2021, ktorým bolo vydať uvedené výučbové prostriedky. Obe z vyššie 

uvedených učebníc považujeme za najvýznamnejšie publikácie katedry za rok 2021 s ohľadom na ich 

obsah i rozsah.  

 

(VEDECKÁ ČASŤ)  

Členovia katedry kontinuálne participujú na vedeckých projektoch a medzinárodných i domácich 

konferenciách súvisiacich so študijným odborom Obchodné a finančné právo, ako aj na interdisplinárnych 

aktivitách, v spolupráci s inými katedrami Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj 

inými významnými vedeckovýskumnými inštitúciami, doma i v zahraničí. Vedecké podujatia, na ktorých 

aktívne participovali členovia katedry, či už v rámci organizačnej činnosti, alebo formou aktívneho 

vystúpenia vo forme vedeckých príspevkov, sa uskutočnili nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu a s ním súvisiaceho ochorenia COVID-

19 sa kontinuálne aj v roku 2021 väčšina podujatí realizovala na digitálnej platforme. Z uvedených 

objektívnych dôvodov sa členovia katedry v roku 2021 nezúčastnili ani tradičného podujatia -  Stretnutia 

katedier obchodného práva Slovenskej republiky a Českej republiky. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., 

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, a JUDr. Barbora Grambličková, 

PhD. LL.M. sa zúčastnili v rámci projektu APVV PIKAP výskumného pobytu na WU Wien v čase od 05.- 09. 

júla 2021. JUDr. Jana Strémy, PhD. sa zúčastnila v rámci projektu APVV PIKAP v čase od 20. – 27. 

septembra 2021 výskumného pobytu na Max Planck Institute for Comparative and International Private 

Law v Hamburgu.  

Členovia katedry dlhodobo spolupracujú s obchodnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR a zapájajú 

sa do odbornej diskusie, e.g. zasielaním pripomienok k predloženému Návrhu rozhodnutí do Zbierky 

stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR alebo formou odborných stanovísk 
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k individualizovaným právnym otázkam. Mnohé z pripomienok boli NS SR reflektované. Členovia katedry 

permanentne prispievajú k zvýšeniu efektivity legislatívneho procesu tým, že sa aktívne zapájajú do 

pripomienkovania legislatívnych návrhov, kde je alokovaný priestor na intervenciu do paragrafového 

znenia všeobecne záväzných predpisov.  

 

Prizmou splnenia cieľov katedry stanovených pre rok 2021 (vydanie dvoch učebných pomôcok pre 

bakalársky a magisterský stupeň štúdia (vrátane aplikovaných predmetov) konštatujeme, že katedra ciele 

splnila v plnom rozsahu. Cieľom kolektívu katedry obchodného a hospodárskeho práva v roku 2022 je 

rozvíjať činnosť katedry najmä vo vedeckej oblasti, okrem participácie na domácich i zahraničných 

projektoch a vedeckých konferenciách, publikovať viac databázových článkov a podpora členov katedry 

v ich kariérnom raste.  

 

Členovia katedry boli v roku 2021 aktívne zapojení do riešenia projektov:  

• APVV-16-0553 „Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločností v podmienkach 

globalizácie“  (ukončenie projektu november 2021) 

• APVV-17-0641 : „Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v 

kontexte práva Európskej únie“  

• H2020-SU-AI-2020, č.z.  101022001 „A European Positive Sum Approach towards AI tools in 

support of Law Enforcement andsafeguarding privacy and fundamental rights”  

• Erasmus+ , č.z. 2020-1-DE02-KA202-007579 ,,advanced firST RespONders traininG“   

 

Členovia katedry podali v roku 2021 nasledujúce projekty:  

1/0349/22 Reštrukturalizácia ako preventívny nástroj riešenia  hrozby úpadku               

zodpovedný riešiteľ: Duračinská Jana, doc. JUDr., PhD.  

1/0463/22 Perspektívy vývoja právnej úpravy zodpovednostných vzťahov štatutárnych orgánov 

obchodných spoločností a jej aplikačné úskalia 

            zodpovedný riešiteľ: Lukáčka Peter, doc. JUDr., PhD.  
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Tabuľka č. 26: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KOHP 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IBAN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV projekt „Premeny a 
inovácie konceptu kapitálových 
spoločností v podmienkach 
globalizácie” 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 
 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, 
PhD. 
 
doc. JUDr. Jana Duračinská, 
PhD. 
 
doc. Dr. iur. Angelika 
Mašurová, MLE 
 
JUDr. Barbora 
Grambličková, PhD., LL.M. 
 
JUDr. Jana Strémy, PhD. 
 
Mgr. Patrícia Dutková 

APVV-16-0553 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV projekt ,,Zefektívnenie 
právnej úpravy verejného 
obstarávania a jej aplikácie 
v kontexte práva Európskej 
únie” 

 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, 
PhD. 
 
doc. JUDr. Jana Duračinská, 
PhD. 
 
Mgr. Daniel Zigo 

APVV-17-0641 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projkety 

European Model Company Act 
(EMCA) 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 
zástupca SR 

 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Názov projektu: ,,A European 
Positive Sum Approach 
towards AI tools in support of 
Law Enforcement and 
safeguarding privacy and 
fundamental rights“ 
Akronym projektu: POP AI 
Projekt v trvaní: od 1. 10. 2021 
do 30. 9. 2023 
Programová výzva: Horizon 
2020 

prof. JUDr. Mojmír 

Mamojka, PhD. 

pozícia v projekte: scientific 

team member, financial 

signatory, legal signatory 

Programová výzva: 
H2020-SU-AI-2020 
 
číslo zmluvy: 
101022001 
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Katedra obchodného a hospodárskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IBAN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Názov projektu: 
,,advanced firST RespONders 
traininG“ 
Akronym projektu: 
STRONG 
,,advanced firST RespONders 
traininG“ 
Projekt v trvaní: 
od 1. 9. 2020 
do 30. 8. 2023 
Programová výzva: Erasmus+ 

prof. JUDr. Mojmír 

Mamojka, PhD. 

pozícia v projekte: scientific 

team member, financial 

signatory, legal signatory 

Programová výzva: 
Erasmus+ 
číslo zmluvy: 2020-
1-DE02-KA202-
007579 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Duty of care in Company Law in 
Slovakia, 
PF UK, Praha 

prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD. 
 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Konferencia Ústav štátu a práva 
ČR, Praha 

prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD. 
 

Účasť na domácej  
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Konferencia Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, Košice 

prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD. 
 

Účasť na 
medzinárodnom 
online webinári 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Cambridge Centre for 
Governance and Human Rights, 
Spojené Kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska 

prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD. 
 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Škola slovenského práva na 
Jagelonskej univerzite Krakow, 
Poľsko 

prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD. 
 

Účasť na domácom 
online webinári 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Online webinár so študentami 
FSEV UK, PF TU, PF UMB 

prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD. 
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Katedra obchodného a hospodárskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IBAN 

Účasť na domácej  
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 
2021, PraF UK Bratislava 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, 
PhD. 

 
doc. JUDr. Jana Duračinská, 
PhD. 

 
JUDr. Barbora 
Grambličková, PhD., LL.M. 

 
JUDr. Jana Strémy, PhD. 

 
JUDr. Mgr. Dominika 
Pintérová 

 
JUDr. Matej Smalik, PhD. 

 
Mgr. Simona Adamiková 

 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

COFOLA 2021, Masarykova 

univerzita, Brno 
JUDr. Mgr. Dominika 
Pintérová 

 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Cyberspace 2021, MU Brno 
JUDr. Barbora 

Grambličková, PhD., LL.M. 
 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Mezinárodní Masarykova 
konference pro doktorandy a 
mladé vědecké pracovníky 
2021,  Masarykova univerzita, 
Brno 

JUDr. Mgr. Dominika 
Pintérová 

 
JUDr. Matej Smalik, PhD. 

 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 
2021, PraF UK Bratislava 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 
 

JUDr. Mgr. Dominika 
Pintérová 

 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Zefektívnenie právnej úpravy 
verejného obstarávania a jej 
aplikácie v kontexte Európskej 
únie 

Mgr. Daniel Zigo, PhD., 
LL.M. 
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Katedra obchodného a hospodárskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IBAN 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

13th International Scientific 
Conference "Law in Business of 
Selected Member States of the 
European Union", VŠE, Praha 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 
 

Mgr. Daniel Zigo, PhD., 
LL.M. 

 
Mgr. Simona Adamiková 

 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

16th Biannual CER 
Comparative European 
Research Conference. London: 
Sciemcee, 2021 

JUDr. Matej Smalik, PhD.  

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

VII. ročník tradičnej konferencie 
venovanej        právu 
obchodných spoločností  v 
Smoleniciach 

doc.  JUDr. Jana Duračinská, 
PhD. 

 
doc. Dr. iur. Angelika 
Mašurová, MLE 

 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej konferencie 

spoluorganizácia Bratislavské 
právnické fórum 2021, PraF UK 
Bratislava, garant sekcie: prof. 
Mamojka, doc. Lukáčka 

prof. JUDr. Mojmír 
Mamojka, PhD. 
 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, 
PhD. 

 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej konferencie 

spoluorganizácia Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 
2021, garant sekcie: prof. 
Patakyová 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 

 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej konferencie 

spoluorganizácia  
Arbitrážnej konferencie 
v spolupráci s AMCHAM 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 

 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

- Patakyová, M. Ďurica, M. 
Husár, J. a kol. Aplikované 
právo obchodných 
spoločností a družstva, 
2021 

- Mamojka, M. a. kol. 
Obchodné právo I 
Všeobecná časť, súťažné 
právo, právo obchodných 
spoločností a družstva, 
2021 

- 

* Príloha č. 1 
Zoznam 
publikačnej 
činnosti 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Správy a komentáre, RTVS  
doc. JUDr. Peter Lukáčka, 
PhD. 

2.12.2021 
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Katedra obchodného a hospodárskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IBAN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Stanovisko k právnym vetám a 
príslušným rozhodnutiam 
určeným na publikovanie v 
Zbierke stanovísk a rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR) pred 
plánovaným zasadnutím 
obchodnoprávneho kolégia 
Najvyššieho súdu SR  

 október 2021 

Iné významné 
činnosti katedry 

Stanovisko k právnemu 
posúdeniu, s ktorým bola vec 
postúpená senátom 
obchodnoprávneho kolégia 5 O 
Najvyššieho súdu SR na 
konanie a rozhodnutie veľkému 
senátu obchodnoprávneho 
kolégia Najvyššieho súdu SR 

 máj 2021 

Iné významné 
činnosti katedry 

Stanovisko k právnej otázke, 
vznesenej a postúpenej na 
rozhodnutie veľkému senátu zo 
strany senátu 
obchodnoprávneho kolégia 
Najvyššieho súdu SR  

 apríl 2021 

Iné významné 
činnosti katedry 

Členstvo v pracovnej skupine 
Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky pre 
rekodifikáciu súkromného 
práva (tzv. ,,poradný kruh“) 

prof. JUDr. Mojmír 
Mamojka, PhD. 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Členstvo v pracovnej skupine 
Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky pre právo 
obchodných spoločností 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Členstvo v redakčnej rade 
Súkromné právo, Časopis MU 
Brno, Časopis AJT Gyor, 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Výskumný pobyt v rámci APVV 
PIKAP na WU WIEN 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, PhD. 

 
doc.  JUDr. Jana Duračinská, 
PhD. 

 
doc. Dr. iur. Angelika 
Mašurová, MLE 

 
JUDr. Barbora 
Grambličková, PhD., LL.M. 
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Katedra obchodného a hospodárskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IBAN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Výskumný pobyt v rámci APVV 
PIKAP na Max Planck Institute 
for Comparative and 
International Private Law, 
Hamburg 

JUDr. Jana Strémy, PhD.  

 

 

KATEDRA FINANČNÉHO PRÁVA   

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 202 SB, 203 SB, 206 SB 

tel. sekr: 02/592 44 262 

e-mail: kfp@flaw.uniba.sk, zlata.senkova@flaw.uniba.sk  

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Vedúci: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

Zástupkyňa vedúceho: Mgr. Andrea Szakács, PhD. 

Členovia katedry: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Simona Heseková, PhD. 

Mgr. Yana Daudrikh, PhD. 

Mgr. Tibor Hlinka, PhD. 

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 

Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

 

Doktorandi: 

Mgr. Andrej Choma – externý doktorand 

JUDr. Tomáš Cibuľa, LL.M – externý doktorand 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ A VEDECKÁ 

ČASŤ) 

V rámci pedagogickej časti Katedra finančného práva stabilizovala ponuku zabezpečovaných predmetov 

a participovala na príprave aplikovaných predmetov v rámci reformovaného magisterského študijného 

programu, konkrétne predmetov „Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo 
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súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)“ a „Aplikované trestné právo, finančné právo 

a hospodárske právo“. 

Katedra rozšírila svoju ponuku výberových predmetov o daňovo zamerané predmety, kde zabezpečovala 

predmety „Daň z pridanej hodnoty“, „Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti 

priamych daní“ a „Klinika daňového práva“. 

Členovia katedry sa podieľali na riešení projektu KEGA 077UK-4/2019 „Digitalizácia a inovatívne formy vo 

výučbe Finančného práva“, v rámci ktorého pripravili kompletnú ponuku kurzov v e-learningovom 

rozhraní Moodle vo vzťahu ku všetkým predmetom zabezpečovaným katedrou. Uvedené kurzy 

predstavujú komplexný ekosystém obsahujúci tematickú štruktúru každého predmetu a v rámci každého 

tematického celku sú študentom dostupné učebné materiály, odkazy na nahrané prednášky a aktivity 

priebežného a záverečného hodnotenia. Projekt bol zavŕšený v roku 2021. 

Členovia katedry aktívne vyvíjali vedeckú aktivitu a zapájali sa do riešenia vedeckého grantu APVV-16-

0499 „Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie“ zavŕšeného v roku 2021. 

V rámci možností limitovaných pandémiou sa zúčasťovali domácich aj zahraničných vedeckých 

konferencií s aktívnymi výstupmi na rôzne témy v oblasti finančného práva. Členovia katedry 

permanentne prispievajú k zvýšeniu efektivity legislatívneho procesu tým, že sa aktívne zapájajú do 

pripomienkovania legislatívnych návrhov, kde je alokovaný priestor na intervenciu do paragrafového 

znenia všeobecne záväzných predpisov. 

Členovia Katedry rozvíjali spoluprácu na odbornej a vedeckej úrovni na viacerých platformách (Slovenská 

komora daňových poradcov, Magistrát hl. m. Slovenska Bratislavy, Finančné riaditeľstvo SR, Ministerstvo 

financií SR) a vypracúvali odborné stanoviská (v mene PraF UK) aj pre komerčnú prax. Prof. Čunderlík je 

členom Legislatívnej rady vlády a doc. Kačaljak je členom Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho 

výboru NR SR. 

V rámci popularizačných aktivít členovia katedry publikovali aj v nevedeckých periodikách (SME, Trend) 

a vyjadrovali sa ako experti k otázkam z oblasti finančného práva (RTVS). 

 

Tabuľka č. 27: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KFP 

Katedra finančného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Zabezpečenie efektívneho 
výberu daní v kontexte 
informatizácie 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
Mgr. Andrea Szakács, PhD. 
Mgr. Ján Mazúr, PhD., EMPA 
Mgr. Tibor Hlinka 
JUDr. Peter Rakovský, PhD.† 

APVV-16-
0499 
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Katedra finančného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: Bratislavské 
právnické fórum 2021 
Sekcia finančného práva 
Aktuálne výzvy pre finančné 
právo 
Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 
Mgr. Andrea Szakács, PhD. 
Mgr. Ján Mazúr, PhD., EMPA 

22. – 23. 4. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: 
IV. slovensko–české dni 
daňového práva Zdaňovanie 
virtuálnych platidiel a digitálnych 
služieb a COVID-19 a iné 
aktuálne výzvy pre daňové 
právo, Košice, PF UPJŠ 

prof. JUDr. Ľ. Čunderlík, PhD. 
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 
Mgr. Andrea Szakács, PhD. 

16. – 18.6. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 2021 
Sekcia finančného práva 
Aktuálne výzvy finančného práva 
Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 
Mgr. Andrea Szakács, PhD. 

24. – 25. 6. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

13th International Scientific 
Conference "Law in Business of 
Selected Member States of the 
European Union" November 4-5, 
2021, Prague, Czech Republic 

JUDr. Simona Heseková, PhD. 4.-5.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

X International Scientific-
Practical Conference “Law in the 
Digital Era”, Higher school of 
economic, Moskva 

JUDr. Simona Heseková, PhD. 15.10.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

International conference 
,,Mandatory disclosure rules“, 
The Institute for Austrian and 
International Tax Law, WU, Rust, 
Austria 

Mgr. Andrea Szakács, PhD. 1.-3. 7. 2021 
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Katedra finančného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: Nástroje proti 
obchádzaniu a zneužívaniu 
predpisov v súvislosti s verejným 
obstarávaním 
Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 25. 11. 2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Mezinárodní konference: Naděje 
právní vědy 2021 - Právní věda 
v praxi, sekcia obchodné, trestné 
a správne právo, 
Západočeská univerzita v Plzni, 
Právnická fakulta, ČR 

prof. JUDr. Ľ. Čunderlík, PhD. 
Mgr. Andrea Szakács, PhD. 

26.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: Cyberspace 2021 
Právnická fakulta Masarykovej 
univerzity, Brno, ČR 

Mgr. Ján Mazúr, PhD., EMPA 
26.-
27.11.2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Rakovský, Peter: Daňový 
podvod a zneužitie práva v 
oblasti daní Právne následky 
Kategória EPC: AAB Vedecké 
monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách Vyd. Údaje: 
Bratislava : C.H. Beck , 2021,   
208 s. 

Rakovský, Peter, Mgr., PhD. † 
ISBN: 978-
80-8232-
000-1 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Rakovský, Peter: Digitalisation 
of the value added tax great 
challenges Kategória EPC: ADF 
Vedecké práce v ostatných 
domácich časopisoch Vyd. 
Údaje: Bratislava law review. - 
Roč. 5, č. 1 (2021), s. 111-120 

Rakovský, Peter, Mgr., PhD. † 

ISSN (print) 
2585-7088 
ISSN 
(online) 
2644-6359 
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Katedra finančného práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Ponúkame: 
1. Výmena informácií v oblasti 
daní (smernice DAC v právnom 
poriadku SR) 
2. Finančno-právna regulácia 
starostlivosti o klienta z pohľadu 
AML/CFTU 
3. Výkladové princípy v daňovom 
práve 
4. Transferové oceňovanie 
5. Finančná gramotnosť / 
ochrana spotrebiteľa na 
finančnom trhu 

V roku 2021 sa pre nedostatok 
záujemcov neuskutočnil žiadny kurz 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Aktívna účasť na stretnutí 
Právnej rady NBS s útvarom 
dohľadu nad finančným trhom 
NBS na účely zjednocovania 
rozhodovacej praxe: „Zhrnutie 
rozhodovacej činnosti 
a zovšeobecnených záverov 
členov PR NBS“ 
NBS, Bratislava 

prof. JUDr. Ľ. Čunderlík, PhD. 
(príspevok na tému: Sankcionovanie 
poriadkových deliktov v meritórnom 
rozhodnutí) 

10.11.2021 

Účasť na webinári: Webinar on 
legal aspects of digital 
currencies  (organised by the BIS 
Innovation Hub + Financial 
Stability Institute of the Bank for 
International Settlements, in 
cooperation with the Secretariat 
of the Committee of Payments 
and Market Infrastructures) 

prof. JUDr. Ľ. Čunderlík, PhD. 26.1.2021 

Účasť na seminári: FinTech a 
inovácie (Inštitút bankového 
vzdelávania NBS, Bratislava) 

prof. JUDr. Ľ. Čunderlík, PhD. 30.11.2021 

Organizácia a moderovanie 
profesijnej konferencie „Daňová 
kontrola v praktických 
súvislostiach“ (SKDP, Bratislava) 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 13.9.2021 
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KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA   

  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 602NB, 603NB, 621a/b NB, 622NB, 627NB 

tel. sekr.: 02/592 44 268 

e-mail: kppapsz@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Vedúci: JUDr. Pavol Rak, PhD. 

Zástupkyňa vedúceho: JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Členovia katedry: prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Denisa Nevická, PhD. 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

 

Doktorandi: 

Mgr. Nikola Bezáková 

JUDr. Eva Ladiverová 

Mgr. Michal Bučko 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY/ÚSTAVU V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ 

A VEDECKÁ ČASŤ) 

Na katedre prebiehali v priebehu roka 2021 obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky, obhajoby 

diplomových prác a štátne skúšky v rámci magisterského študijného programu ako aj v obhajoby 

bakalárskych prác rámci bakalárskeho študijného programu a študijného programu Ekonómia a právo; 

Katedra v roku 2021 zabezpečovala výučbu predmetov Pracovné právo 1, Pracovné právo 2, Pracovné 

právo (Pracovné právo 2), Základy pracovného práva, Pracovné právo 3, Právo sociálneho zabezpečenia, 
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Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia, Antidiskriminačné právo EÚ, Aplikované 

občianske a pracovné právo, Ekonómia trhu práce a pracovné právo, Sociálna politika, Právna klinika 

pracovného práva, Teória a prax sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné a európske pracovné právo 

a právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné a európske pracovné právo, Zdravotné právo, Ekonómia 

trhu a práce a pracovné právo, Predštátnicový seminár z pracovného práva; 

Členovia katedry sa v priebehu roka 2021 zúčastnili a aktívne vystúpili na viacerých zahraničných 

a domácich vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou; 

Katedra v priebehu roka naďalej udržiavala a rozvíjala úzku spoluprácu so sociálnymi partnermi v rámci 

Tripartity (Konfederácia odborových zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR), ako aj 

s pracoviskami ďalších Vysokoškolských a univerzitných pracovísk venujúcich sa problematike 

pracovného práva (Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, 

Akadémia policajného zboru, Trnavská univerzita v Trnave).  

Katedra sa tiež aktívne angažovala v činnosti The Labour Law Research Network, ktorá združuje 

výskumné ústavy a centrá z celého sveta, ktoré sa špecializujú na štúdium pracovného práva, 

a prostredníctvom svojich členov aj v Pracovnej skupine pre pracovné právo v Slovensko-Nemeckej 

obchodnej a priemyselnej komore a združení európskych pracovných právnikov EELA; 

V rámci vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) ako vedeckej agentúry pre rezort školstva 

a SAV bola katedra zapojená a jej členovia boli vedúcimi riešiteľmi a členovia katedry spoluriešiteľmi 

v projekte VEGA: 

 

P.Č. 
Typ 
grantu 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Pridelená dotácia na rok 
2021 

Bežné 
prostriedky 
(€) 

Kapitálové 
prostriedky 
(€) 

1. VEGA 1/0228/20 

Sociálna ochrana 
osôb so zdravotným 
postihnutím v 
pracovnom práve a 
práve sociálneho 
zabezpečenia 

doc. JUDr. 
Juraj 
Hamuľák, 
PhD. 

4639 0 
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Tabuľka č. 28: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KPPaPSZ 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

VEGA Sociálna ochrana osôb so 
zdravotným postihnutím v 
pracovnom práve a práve 
sociálneho zabezpečenia 

členovia KPPaPSZ 1/0228/20 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 
2021, Bratislava 

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. 
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
JUDr. Zuzana Macková, PhD. 
doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. 
JUDr. Pavol Rak, PhD. 
 

22.-23.4. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD. 
doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. 
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

24.-25.6. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Zdravie pri práci v spektre teórie 
a praxe: vedecká online 
konferencia,  Katedra 
pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia, UPJŠ, 
Košice 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 16.4.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medicína a právo – minulosť, 
prítomnosť, budúcnosť: 
medzinárodná vedecká 
konferencia. 3, Bratislava 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 17.12.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

3. odborná online konferencia k 
pracovnému právu 

JUDr. Pavol Rak, PhD. 21.10.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Košické dni súkromného práva JUDr. Pavol Rak, PhD. 
21. – 22. 4. 
2021 
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Právne rozpravy on-screen JUDr. Pavol Rak, PhD. 7.5.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodné vzťahy 2021: 
Aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky 

JUDr. Pavol Rak, PhD. 
2. – 3. 12. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Listina základních práv a svobod 
tehdy a dnes: Koncepce, pojetí 
a realizce : 

Vědecká konference k 30. výročí 
přijetí Listiny základních práv 
a svobod. 

Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy, nám. Curieových 7, 
Praha 1. 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 
22. – 23. 9. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

International Law Conference: 
Current Issues within EU and EU 
Member States: Converging and 
Diverging Legal Trends, 4th 
edition – Brasov 

JUDr. Zuzana Macková, PhD. 
19. – 20.11. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

COFOLA International, Brno, CZ JUDr. Pavol Rak, PhD. 22.4.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Sociální dilema 2021: Nové 
přístupy k managementu 
znalostí a ochraně na internetu 

JUDr. Pavol Rak, PhD. 22.10.2021 
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná  konferencia 
organizovaná Centre For Legal 
Research Of The Institute Of 
Social Sciences: Belgrade, 
Republic of Sebia 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

18. – 19. 3. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná konferencia 
organizovaná Institute of the 
State and the Law at the 
Bulgarian Academy of Sciences, 
Sofia, Bulgaria 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

26.5.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná konferencia 
organizovaná School of 
Education, Universiti Utara 
Malaysia, 06010 UUM Sintok, 
Malaysia & Institute of 
Pedagogy, Rzeszów University, 
Jałowego 24, Rzeszów, Poland 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

2.6.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná konferencia 
organizovaná O.O. Bogomolets 
National Medical University, 
Kyjev, Ukrajina 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

11. – 12. 6.  
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Medzinárodná konferencia 
organizovaná Wydział 
Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, 
Poľsko. 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

26. – 27. 10. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

26. novembra 2021 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2021: 
„Právní věda v praxi“. 

Medzinárodná konferencia 
organizovaná Fakultou 
právnickej Západočeskej 
univerzity v Plzni 

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

26.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

COFOLA 2021, Masarykova 
Univerzita v Brne, Právnická 
fakulta (Online) 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 20.4.2021 
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Whistleblowing a (nejen) 
transpoziční legislativa, 
Právnická fakulta, Univerzita 
Karlova, Praha 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 20.9.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2021, 
Fakulta právnická Zapadočeské 
Univerzity v Plzni (Online) 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 26.11.2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Responses to COVID crisis in 
Central and Eastern European 
Countries: New Frontiers of 
Health Law. International 
Conference Belgrade (Serbia) 
and Online. Medzinárodná 
konferencia 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

18. – 19.03. 
2021 
ISBN 978-
86-7093-
242-5 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Danube [elektronický 
dokument] 
Kategória EPC: ADM Vedecké 
práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
Mgr. Denisa Nevická, PhD. 

 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Kurz ďalšieho vzdelávania – 
pracovné právo a právo 
sociálneho zabezpečenia 2021 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

 

Iné významné 
činnosti katedry 

Na katedre prebiehali v priebehu 
roka 2021 obhajoby rigoróznych 
prác a rigorózne skúšky, 
obhajoby diplomových prác a 
štátne skúšky v rámci 
magisterského študijného 
programu ako aj v obhajoby 
bakalárskych prác rámci 
bakalárskeho študijného 
programu a študijného 
programu Ekonómia a právo; 

členovia KPPaPSZ  
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Katedra sa tiež aktívne 
angažovala v činnosti The 
Labour Law Research Network, 
ktorá združuje výskumné ústavy 
a centrá z celého sveta, ktoré sa 
špecializujú na štúdium 
pracovného práva, a 
prostredníctvom svojich členov 
aj v Pracovnej skupine pre 
pracovné právo v Slovensko-
Nemeckej obchodnej a 
priemyselnej komore a združení 
európskych pracovných 
právnikov EELA; 

členovia KPPaPSZ  

Iné významné 
činnosti katedry 

Katedra v roku 2021 
zabezpečovala výučbu 
predmetov Pracovné právo 1, 
Pracovné právo 2, Pracovné 
právo (Pracovné právo 2), 
Základy pracovného práva, 
Pracovné právo 3, Právo 
sociálneho zabezpečenia, 
Aplikované správne právo a 
právo sociálneho zabezpečenia, 
Antidiskriminačné právo EÚ, 
Aplikované občianske a 
pracovné právo, Ekonómia trhu 
práce a pracovné právo, Sociálna 
politika, Právna klinika 
pracovného práva, Teória a prax 
sociálneho zabezpečenia, 
Medzinárodné a európske 
pracovné právo a právo 
sociálneho zabezpečenia, 
Medzinárodné a európske 
pracovné právo, Zdravotné 
právo, Ekonómia trhu a práce a 
pracovné právo, Predštátnicový 
seminár z pracovného práva; 

členovia KPPaPSZ  
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Členovia katedry sa v priebehu 
roka 2021 zúčastnili a aktívne 
vystúpili na viacerých 
zahraničných a domácich 
vedeckých podujatiach s 
medzinárodnou účasťou; 
 
Katedra v priebehu roka naďalej 
udržiavala a rozvíjala úzku 
spoluprácu so sociálnymi 
partnermi v rámci Tripartity 
(Konfederácia odborových 
zväzov, Asociácia 
zamestnávateľských zväzov a 
združení SR), ako aj s 
pracoviskami ďalších 
Vysokoškolských a univerzitných 
pracovísk venujúcich sa 
problematike pracovného práva 
(Univerzita Karlova v Prahe, 
Právnická fakulta Masarykovej 
univerzity v Brne, Akadémia 
policajného zboru, Trnavská 
univerzita v Trnave). 

členovia KPPaPSZ  

 

Kompletný zoznam vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Katedry PPaPSZ je uvedený v kapitole 

5.4 VEDECKÉ PODUJATIA. 

 

 

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA,  KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY  

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

miestnosti č.: 508 – 515 NB 

tel. sekr.: 02/9012 2020 

e-mail: ktpkk@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Vedúci: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Zástupca vedúceho: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 
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Členovia katedry so 100% úväzkom: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.  

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 

JUDr. Lukáš Turay, PhD. (od 1.10.2021) 

 

Členovia katedry s iným ako 100% úväzkom:  

prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. (15.2.2021-30.6.2021) 

MUDr. Dalibor Hojsík, PhD. (15.2.2021-30.6.2021) 

Ing. Bc. Marián Hrubizna, PhD. (15.2.2021-30.6.2021 a 20.9.2021-31.12.2021) 

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. (20.9.2021-31.12.2021) 

 

Doktorandi: 

Mgr. Petra Dražová (do 28.6.2021) 

Mgr. Nina Tarabová 

JUDr. Lukáš Turay (do 28.6.2021) 

Mgr. Lucia Vasilik (od 7.9.2021) 

JUDr. Filip Vincent 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ A VEDECKÁ 

ČASŤ) 

KTPKK v r. 2021 disponovala plnou akreditáciou, vďaka ktorej KTPKK zastrešovala výučbový proces vo 

všetkých troch stupňoch štúdia a tiež mala oprávnenie realizovať habilitačné a inauguračné z trestného 

práva. 
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KTPKK začala v roku 2021 prípravu realizácie výučby aplikovaných predmetov v reformovanom 

magisterskom stupni štúdia (študijný program právo) – konkrétne predmetu Dokazovanie (povinný 

predmet zabezpečovaný v zimnom semestri v spolupráci s Katedrou občianskeho práva a Katedrou 

správneho a environmentálneho práva) a predmetu Aplikované trestné právo, finančné právo 

a hospodárske právo (povinný predmet zabezpečovaný v letnom semestri v spolupráci s Katedrou 

finančného práva a Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva). 

 

Zamestnanci a doktorandi Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky boli v roku 2021 zapojení 

do riešenia nasledovných grantových úloh: 

 

1. APVV č. 16-0471, Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb, 1.7.2017 – 31.12.2021, zodpovedný 

riešiteľ: prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD., riešitelia za KTPKK: prof. JUDr. Jozef Čentéš, prof. 

JUDr. Tomáš Strémy PhD., doc. JUDr. Radovan Blažek PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., 

2. APVV č. 19-0102, Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv 

legislatívnych zmien, 1.7.2020 – 30.6.2024, zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., 

riešitelia za KTPKK: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Jakub Ľorko, PhD., 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., JUDr. Lukáš Turay, PhD., JUDr. Filip Vincent, Mgr. Ing. František 

Vojtuš, PhD., 

3. APVV č. 20-0346, Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, 1.8.2021 – 

30.6.2023, zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., riešitelia za KTPKK: 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Stanislav Mihálik, 

PhD., Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD., 

4. VEGA č. 1/0791/20, Zásady trestného práva hmotného vo víre času - 15 rokov od rekodifikácie 

trestných kódexov, 1.1.2020 – 31.12.2022, zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., 

riešitelia za KTPKK: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. JUDr. 

Iveta Fedorovičová, CSc., doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Natália Hangáčová, PhD., JUDr. 

Stanislav Mihálik, PhD., JUDr. Lukáš Turay, PhD., JUDr. Filip Vincent, Mgr. Petra Dražová, PhD., 

Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD. 

 

Jednotlivými členmi KTPP boli v roku 2021 podané nasledovné žiadosti o riešenie projektov (ktoré sú 

v štádiu posudzovania): 
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1. APVV č. 21-0519, Trestnoprávne a kriminologické aspekty radikalizácie a extrémizmu, 1.7.2022-

30.6.2026, zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., riešitelia za KTPKK: Dr. h. c. prof. 

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., doc. JUDr. Marek Kordík, 

PhD., LL.M., doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Jakub Ľorko, PhD., JUDr. Lukáš Turay, PhD., 

Mgr. Nina Tarabová, JUDr. Filip Vincent, 

2. VEGA č. 1/0772/22, Potenciál stanovenia zubného veku pri biologickom profilovaní živých jedincov 

s využitím v medicínskej a trestnoprávnej oblasti, zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petra Švábová, PhD., 

riešitelia za KTPKK: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., JUDr. Filip Vincent. 

 

Členovia KTPKK sa ďalej podieľali na vedeckovýskumnej činnosti vydávaním viacerých vedeckých 

publikácií (v texte nižšie uvádzame výpis piatich najvýznamnejších),  resp. účasťou na medzinárodných 

vedeckých konferenciách. 

 

1. ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I., BURDA, E. a kol. Trestný poriadok. Komentár (2 

zväzky). Bratislava : C.H. Beck, 2021. 2568 s. ISBN  978-80-89603-88-6. 

2. KURILOVSKÁ, L., SVOBODA, I. Kriminologické aspekty činnosti probační a mediační služby. 1. 

vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. 172 s. ISBN 978-80-8054-886-5. 

3. PROKEINOVÁ, M., LACIAK, O. Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna 

ochrana obetí trestných činov. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2021. 109 s. ISBN 978-80-

571-0350-9. Grant: Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb [APVV-16-0471]. 

4. STRÉMY, T., POPÉLYOVÁ, K., OZORÁKOVÁ, L. Prokuratúra v podmienkach Európskej únie. 

Bratislava : C.H. Beck, 2021. 184 s. ISBN 978-80-8232-008-7. 

5. MIHÁLIK, S. Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve. Bratislava : C.H. Beck, 2021. 272 s. ISBN 

978-80-8232-003-2.  

 

KTPKK sa spolupodieľala organizovaní celofakultných konferencií „Bratislavské právnické fórum 2021“ [23. 

a 24.4.2021; Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky – Kybernetická kriminalita v čase krízy] 

a „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021“ [24. a 25.6.2021; sekcia trestného práva; realizovaná s 

podporou projektu VEGA č. 1/0791/20 – Zásady trestného práva hmotného vo víre času – 15 rokov od 

rekodifikácie trestných kódexov v rámci sekcie trestného práva]. 

KTPKK sa rovnako podieľala na spoluorganizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie „Efektívnosť 

prípravného konania – skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“, ktorá sa uskutočnila 

v dňoch 4. a 5.11.2021 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave [medzinárodná vedecká 
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konferencia realizovaná s podporou projektu APVV č. 19-0102 – Efektívnosť prípravného konania – 

skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien]. KTPKK sa rovnako spolupodieľala na 

organizovaní workshopu „Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel“, ktorý sa 

uskutočnil dňa 3.12.2021 v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Fakultou 

informatiky a informačných technológií a Strojníckou fakultou [workshop realizovaný s podporou 

projektu APVV 20-0346 – Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel]. 

 

Za významné vedecké úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť členom KTPKK v r. 2021, možno považovať: 

1. Vydanie komentára k Trestnému poriadku v renomovanom nakladateľstve C.H. Beck pod 

autorským kolektívom ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I., BURDA, E. a kol. 

2. Uskutočnili sa obhajoby dizertačných prác Mgr. Petry Dražovej a JUDr. Lukáša Turaya (28.6.2021). 

Rovnako sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác JUDr. Kataríny Masár Kupkovej (29.6.2021) 

a Mgr. Ing. Františka Vojtuša (25.8.2021). 

 

Členovia jednotlivých katedier, ktorí sa v roku 2021 zúčastnili nasledujúcich medzinárodných konferencií, 
kde aktívne vystúpili: 
 

Tabuľka č. 29: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov Katedra trestného práva, kriminológie 
a kriminalistiky (KTPKK) 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV č. 19-0102, Efektívnosť 
prípravného konania - skúmanie, 
hodnotenie, kritériá a vplyv 
legislatívnych zmien 

zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. 
Jozef Čentéš, PhD., riešitelia za 
KTPKK: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD., doc. JUDr. Radovan 
Blažek, PhD., doc. JUDr. Marek 
Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Jakub 
Ľorko, PhD., JUDr. Stanislav 
Mihálik, PhD., JUDr. Lukáš Turay, 
PhD., JUDr. Filip Vincent, Mgr. Ing. 
František Vojtuš, PhD. 

1.7.2020 – 
30.6.2024 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV č. 16-0471, Sexuálne 
zneužívanie detí a zverených 
osôb 

zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. 
Margita Prokeinová PhD., riešitelia 
za KTPKK: prof. JUDr. Jozef Čentéš, 
prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD., 
doc. JUDr. Radovan Blažek PhD., 
doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., 
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

1.7.2017 – 
31.12.2021 
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Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

APVV č. 20-0346, Právne a 
technické aspekty zavádzania 
autonómnych vozidiel 

zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. 
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., 
riešitelia za KTPKK: doc. JUDr. 
Eduard Burda, PhD., doc. JUDr. 
Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. 
Stanislav Mihálik, PhD., Mgr. Ing. 
František Vojtuš, PhD. 

1.8.2021 – 
30.6.2023 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

VEGA č. 1/0791/20, Zásady 
trestného práva hmotného vo 
víre času - 15 rokov od 
rekodifikácie trestných kódexov 

zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. 
Tomáš Strémy, PhD., riešitelia za 
KTPKK: prof. JUDr. Jozef Čentéš, 
PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, 
PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, 
CSc., doc. JUDr. Ondrej Laciak, 
PhD., JUDr. Natália Hangáčová, 
PhD., JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., 
JUDr. Lukáš Turay, PhD., JUDr. Filip 
Vincent, Mgr. Petra Dražová, PhD., 
Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD. 

1.1.2020 – 
31.12.2022 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Kriminológia v rovine vedecko-
výskumnej a výučby na vysokých 
školách v Slovenskej republike 
Českej republike a v Poľskej 
republike 
KK Akadémia PZ, Bratislava 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, 
PhD. 

7.12.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Deset let trestní odpovědnosti 
právnických osob v ČR: pohledy 
zpět i vpřed, 
Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 23.9.2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

„Efektívnosť prípravného konania 
– skúmanie, hodnotenie, kritériá a 
vplyv legislatívnych zmien“, ktorá 
sa uskutočnila v dňoch 4. 
a 5.11.2021 v priestoroch 
Akadémie Policajného zboru 
v Bratislave (KTPKK ako 
spoluorganizátor) 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Dr. 
h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, 
PhD. prof. JUDr. Tomáš Strémy, 
PhD. (odborní garanti konferencie); 
JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., JUDr. 
Lukáš Turay, PhD., JUDr. Filip 
Vincent (členovia organizačného 
výboru konferencie) 

4. – 5 
.11.2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

1. Trestný poriadok. Komentár (2 
zväzky). Typ Publikácie:
 Komentáre. Bratislava : 
C.H. Beck, 2021, s. 2568. 

2. Prokuratúra v podmienkach 
Európskej únie. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, 184 s.  

1. Jozef Čentéš, Lucia Kurilovská, 
Ivan Šimovček, Eduard Burda a kol.  
 
2. Strémy, T., Popélyová, K., 
Ozoráková, L.  

1. ISBN: 
978-80-
89603-88-6 
 
2. ISBN978-
80-8232-
008-7 
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Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najlepšie 
hodnotené 
diplomové práce 
študentov 

Psychologické profilovanie 
páchateľov so zameraním na 
sériových vrahov 

Bc. Simona Ferenčáková - 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Posielať ľudí do väzenia za 
verbálne útoky? 
(https://slovensko.hnonline.sk/1
6245692-posielat-ludi-do-
vazenia-za-verbalne-utoky-
odbornik-vysvetlil-kde-su-
problemy-kolikovej-navrhu-o-
hoaxoch) 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 13.12.2021 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Má byť šírenie nepravdivých 
informácií trestným činom? 
(https://www.postoj.sk/94155/m
a-byt-sirenie-nepravdivych-
informacii-trestnym-cinom) 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 6.12.2021 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Novela reaguje aj na skúsenosti z 
pandémie 
(https://www.rtvs.sk/televizia/ar
chiv/13982/297548#459) 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 1.12.2021 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Korupčný prípad bývalého 
špeciálneho prokurátora 
(https://www.rtvs.sk/radio/archiv
/1124/1680393) 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 9.11.2021 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Nejde o trestný čin 
(https://spravy.pravda.sk/domac
e/clanok/604421-odbornik-
taraba-statusom-o-caputovej-
nespachal-trestny-cin) 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 20.10.2021 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Sexuálne obťažovanie a trestná 
zodpovednosť (webinár) 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, 
PhD. a doc. JUDr. Radovan Blažek, 
PhD. 

- 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Trestná zodpovednosť 
právnických osôb (kurz) 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. - 

https://slovensko.hnonline.sk/16245692-posielat-ludi-do-vazenia-za-verbalne-utoky-odbornik-vysvetlil-kde-su-problemy-kolikovej-navrhu-o-hoaxoch
https://slovensko.hnonline.sk/16245692-posielat-ludi-do-vazenia-za-verbalne-utoky-odbornik-vysvetlil-kde-su-problemy-kolikovej-navrhu-o-hoaxoch
https://slovensko.hnonline.sk/16245692-posielat-ludi-do-vazenia-za-verbalne-utoky-odbornik-vysvetlil-kde-su-problemy-kolikovej-navrhu-o-hoaxoch
https://slovensko.hnonline.sk/16245692-posielat-ludi-do-vazenia-za-verbalne-utoky-odbornik-vysvetlil-kde-su-problemy-kolikovej-navrhu-o-hoaxoch
https://slovensko.hnonline.sk/16245692-posielat-ludi-do-vazenia-za-verbalne-utoky-odbornik-vysvetlil-kde-su-problemy-kolikovej-navrhu-o-hoaxoch
https://slovensko.hnonline.sk/16245692-posielat-ludi-do-vazenia-za-verbalne-utoky-odbornik-vysvetlil-kde-su-problemy-kolikovej-navrhu-o-hoaxoch
https://www.postoj.sk/94155/ma-byt-sirenie-nepravdivych-informacii-trestnym-cinom
https://www.postoj.sk/94155/ma-byt-sirenie-nepravdivych-informacii-trestnym-cinom
https://www.postoj.sk/94155/ma-byt-sirenie-nepravdivych-informacii-trestnym-cinom
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/297548#459
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/297548#459
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1680393
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1680393
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/604421-odbornik-taraba-statusom-o-caputovej-nespachal-trestny-cin
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/604421-odbornik-taraba-statusom-o-caputovej-nespachal-trestny-cin
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/604421-odbornik-taraba-statusom-o-caputovej-nespachal-trestny-cin
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/604421-odbornik-taraba-statusom-o-caputovej-nespachal-trestny-cin
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Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Spoluorganizovanie workshopu 
„Právne a technické aspekty 
zavádzania autonómnych 
vozidiel“, ktorý sa uskutočnil dňa 
3.12.2021 v spolupráci so 
Slovenskou technickou 
univerzitou v Bratislave – 
Fakultou informatiky a 
informačných technológií a 
Strojníckou fakultou 

zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. 
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., 
riešitelia za KTPKK: doc. JUDr. 
Eduard Burda, PhD., doc. JUDr. 
Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. 
Stanislav Mihálik, PhD., Mgr. Ing. 
František Vojtuš, PhD. 

3.12.2021 

Iné významné 
činnosti katedry 

Vyžiadaná prednáška pre 
Slovenskú advokátsku komoru, 
téma: „Procesnoprávna ochrana 
obetí s akcentom na 
vypočúvanie obzvlášť 
zraniteľných obetí“, odborný 
výklad pre advokátov a 
advokátskych koncipientov, 
Bratislava 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 
a doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

14.4.2021 

 

Kompletný zoznam medzinárodných konferencií/ vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Katedry 

TPKK je uvedený v kapitole 5.4 VEDECKÉ PODUJATIA. 

 

 

KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE – menný zoznam 

Vedúci / riaditeľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

Zástupca vedúceho / riaditeľa: JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 

Členovia katedry: 

 prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD,  

 doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

JUDr. Katarína Burdová, PhD. 

JUDr. Daniel Bednár, PhD. (do 31.3.2021) 

JUDr. Elena Júdová, PhD. (od 20.9.2021) 

JUDr. Natália Mansella, PhD. (od 20.9.2021) 
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Mgr. Lea Mezeiová, PhD. 

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 

Mgr. Ondrej Ružička, PhD. (od 20.9.2021) 

Mgr. Sandra Sakolciová, PhD. (od 1.10.2021) 

JUDr. Metod Špaček, PhD. (do 28.2.2021) 

JUDr. Eduard Kukan 

 

Doktorandi denní: 

Mgr. Dominika Gornaľová 

Mgr. Lilla Ozoráková 

Mgr. Ivan Novotný, PhD. (obhajoba dizertačnej práce 29.6.2021) 

Mgr. Sandra Sakolciová, PhD. (obhajoba dizertačnej práce 29.6.2021) 

Mgr. Michal Záthurecký, PhD. (obhajoba dizertačnej práce 29.6.2021) 

 

Doktorandi externí: 

JUDr. Veronika Barková 

Mgr. Alla Demyda 

JUDr. Martina Filipová 

JUDr. Janeta Plháková, LL.M. 

JUDr. Ing. Dušan Tomka 

JUDr. Ľuboš Jurčo (do 30.10.2021) 

Mgr. Katarína Sýkorová Chmelárová (do 22.10.2021) 

Mgr. Petronela Hrnčárová (prerušené štúdium) 

Mgr. Matej Košalko (prerušené štúdium) 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV KATEDRY V ROKU 2021  (PEDAGOGICKÁ A VEDECKÁ 

ČASŤ) 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (ďalej aj len „Katedra“) zabezpečovala výučbu 

predmetov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, a to v rámci jednoodborového štúdia 

právo, medziodborového štádia ekonómia a právo (resp. právo a ekonómia), ako aj v rámci anglického 

jednoodborového štúdia právo. 
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V rámci I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru právo v slovenskom jazyku v dennej 

a externej forme, Katedra zabezpečovala v roku 2021 (LS 2020/2021 a ZS 2021/2022) výučbu povinných 

predmetov Medzinárodné právo súkromné, Medzinárodné právo súkromné I, Medzinárodné právo 

súkromné II, Medzinárodné právo verejné I, Medzinárodné právo verejné II a Aplikované obchodné právo, 

finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí). Ďalej 

zabezpečovala aj výučbu povinne voliteľných a výberových predmetov – Diplomatický protokol, 

Medzinárodné vzťahy, Medzinárodné právo (procesné). 

V rámci I. a II stupňa vysokoškolského štúdia medziodborového štúdia ekonómia a právo, resp. právo 

a ekonómia, v slovenskom jazyku v dennej forme Katedra zabezpečovala výučbu predmetov - Právo 

medzinárodných organizácií, Medzinárodné obchodné právo, Medzinárodné vzťahy a v spolupráci 

s Ekonomickou univerzitou v Bratislave predmet Medzinárodná ekonómia a právo. 

V rámci I a II. stupňa vysokoškolského študijného odboru právo v anglickom jazyku v dennej forme Katedra 

zabezpečovala samostatne výučbu predmetu Medzinárodné právo súkromné I, Medzinárodné právo 

verejné I, Medzinárodné právo verejné II a Medzinárodné trestné právo, Právo medzinárodného obchodu, 

Medzinárodné vzťahy. V spolupráci s Katedrou trestného práva, kriminalistiky a kriminológie predmet 

Medzinárodné trestné a humanitárne právo a v spolupráci s Katedrou teórie práva a filozofie práva Teóriu 

práva 2 (základy štátovedy a základy medzinárodného práva)  

Katedra motivuje študentov I. a II. stupňa štúdia k tvorivej činnosti a formulovaniu vlastných odborných 

názorov, a to prostredníctvom možnosti publikovania študentov v zborníku odborných článkov v zborníku 

Vybrané otázky medzinárodného práva, ktorý je zverejnený na stránke katedry v časti „publikácie.“ 

V rámci III. stupňa vysokoškolského štúdia Katedra zabezpečuje výučbu predmetov - Medzinárodný civilný 

proces, Medzinárodná obchodná arbitráž, Ochrana investícií v medzinárodnom práve, Medzinárodné 

právo súkromné – vedecké aspekty, Inštitucionálne právo EÚ, Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov 

s cudzím prvkom, Riešenie sporov v medzinárodnom práve, Medzinárodné právo verejné – vedecké 

aspekty, Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv, Medzinárodné humanitárne právo, 

Právo medzinárodných priestorov, Medzinárodné aplikované vzťahy, Medzinárodné trestné právo - 

vedecké aspekty, Diplomatické a konzulárne právo - vedecké aspekty, Medzinárodné kúpnopredajné 

transakcie, Medzinárodné rodinné právo, Letná škola medzinárodného práva. 

V roku 2021 pôsobilo na Katedre spolu päť študentov doktorandského štúdia v dennej forme a sedem 

študentov doktorandského štúdia v externej forme. V predmetom období traja doktorandi obhájili 

dizertačnú prácu. Členovia katedry vykonávali aj posudkovú činnosť k dizertačným prácam z iných fakúlt. 
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Z hľadiska vedeckej činnosti Katedry je možné vyzdvihnúť účasť nasledovných členov Katedry na riešení 

niekoľkých grantových projektov (viď tabuľka č. 30). Aktuálne sa členovia snažia o schválenie ďalších 

grantových projektov. Niektorí členovia Katedry sú tiež aj posudzovateľmi vo viacerých grantových 

schémach. 

Medzi najvýznamnejšie publikačné výstupy členov katedry patria publikácie uvedené v prílohe, a to napr.: 

záznam AAB003, ADF005, ABB004, ABB015, ABD002, ABD007, ABD008, ACB002, ACD018, ACD033, 

ADE031, ADF048, ADF053, ADF065, ADF131. 

Viacerí členovia Katedry okrem publikačnej činnosti pôsobili aj v redakčných radách tak domácich (Právny 

obzor; Bratislava Law Review; Justičná revue; Slovak Yearbook of European Union Law; Policajná teória 

a prax), ako aj zahraničných (European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics; 

AUC Iuridica Univerzity Karlovej v Prahe; Dyskurz Prawniczy i Administracyjny; Acta Universitatis 

Olomociencis; Časopis pro právní vědu a praxi). 

Členovia katedry sa podieľali aj na príprave súťažného tímu reprezentujúceho Právnickú fakultu Univerzity 

Komenského na simulovanom súdnom spore v zahraničí. V roku 2021 katedra hostila zahraničného 

profesora z Uruguaja. 

 

Tabuľka č. 30: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KMPMV 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

1/  Jean Monnet Centre of 
Excellence “Rule of Law in the 
European Union” supported by 
the European Union. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
JUDr. Katarína Burdová, PhD. 

(grant No 
620758-
EPP-1-2020-
1-SK-
EPPJMO-
CoE) 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

2/ KEGA - „Internacionalizácia a 
informatizácia výučby a 
učebných materiálov v študijnej 
oblasti medzinárodné právo 
súkromné.“ 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav 
Slašťan, PhD. - zodpovedný 
riešiteľ 
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
JUDr. Katarína Burdová, PhD. 

091UK-    
4/2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

3/ VEGA - „Ozbrojené konflikty a 
kybernetické hrozby - výzvy pre 
medzinárodné právo 21. 
storočia.“ 

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. – 
zodpovedný riešiteľ 
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
Mgr. Lilla Ozoráková, LL.M.. 

VEGA č. 
1/0579/20 
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Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

1/ Bratislavské právnické fórum 
2021 
Bratislava 
sekcia medzinárodného práva 
medzinárodných vzťahov 
(online) 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav 
Slašťan, PhD. 
prof.  JUDr. Ján Svák, DrSc. 
doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 
JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 
Mgr. Lilla Ozoráková 
Mgr. Dominka Gornaľová 
Mgr. Michal Záthurecký, PhD. 

JUDr. Ing. Dušan Tomka 

22.04. – 
23.04.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

2/ Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 
2021 
Bratislava 
sekcia medzinárodného práva 
medzinárodných vzťahov 

Mgr. Dominka Gornaľová 
24.06 - 
25.06.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

3/ Medzinárodná vedecká 
konferencia, konaná v rámci 
projektu VEGA č. 1/0579/20 
"Ozbrojené konflikty a 
kybernetické hrozby – výzvy pre 
medzinárodné právo 21. 
storočia“ 

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 
JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 
Mgr. Lilla Ozoráková 

24.06. - 
25.06.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

4/ Okrúhly stôl Slovenskej 
advokátskej komory k rozvoju 
rozhodcovského konania na 
Slovensku 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 
PhD. 

23.03.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

5/ Autonómia záujmovej 
korporácie vo verejnom 
a súkromnom práve, Trnava 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 12.11.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

6/ Jesenná škola práva, 
Bratislava 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 15.11.2021 
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Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

1/ XIII. International Human 
Rights Science Conference 
(Poľsko) 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
26.04. - 
27.04.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

2/ COFOLA 2021, Brno (Česko) JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 
22.04. - 
24.04.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

3/ Protistátní trestné činy včera 
a dnes, Brno (Česko) 

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 15.10.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

4/ International Conference of 
the Court of the EAEU: Ensuring 
the uniform application of the 
Eurasian Economic Union Law: 
the Role of the Court, Minsk 
(Bielorusko) 

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 
17.11. - 
19.11.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

5/ Summer School for Young 
Researchers, Valencia 
(Španielsko) 

Mgr. Lilla Ozoráková 
28.06. - 
02.07.2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Medzinárodná vedecká 
konferencia, konaná v rámci 
projektu VEGA č. 1/0579/20 
"Ozbrojené konflikty a 
kybernetické hrozby – výzvy pre 
medzinárodné právo 21. 
storočia“ 

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 
JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 
Mgr. Lilla Ozoráková 

24.06. - 
25.06.2021 
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Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

1/ OROSZ,L., SVÁK, J. Ústava 
Slovenskej republiky. Komentár. 
I. zväzok (základné princípy 
a ľudské práva). Bratislava, 
Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, s. 
892 
 
2/ SVÁK, J., Nadnárodné systémy 
ochrany ľudských práv. Ochrana 
súkromia a majetku. III. zväzok. 
Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 
2021, strán 504. 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
ISBN: 978-
80-7160-
586-7 

Najvýznamnejšie 
ocenenia 
študentov 

Publikovanie v zborníku 
študentských článkov Vybrané 
otázky medzinárodného práva 

  

Individuálne 
mediálne výstupy 

Rádio Slovensko, Rádiožurnál JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 25.05.2021 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Diplomatická akadémia Inštitút 
medzinárodných vzťahov Karola 
Rybárika 

JUDr. Eduard Kukan 
JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 

 

 

Kompletný zoznam vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Katedry MPMV je uvedený v kapitole 

5.4 VEDECKÉ PODUJATIA. 

 

 

KATEDRA OBČIANSKEHO PRÁVA  

  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 610 NB, 614 NB, 616 - 617 NB, 620 NB, 623 - 626 NB 

tel. sekr:. 02/9012 9268  

e-mail: kop@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE – menný zoznam 

Vedúci / riaditeľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

Zástupca vedúceho / riaditeľa: doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 

 

Členovia katedry:  

Členovia katedry so 100% pracovným úväzkom: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.  
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doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. 

doc. JUDr. Romana Smyčková PhD. 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.  

Mgr. Martin Hamřik, PhD.  

JUDr. Martina Haršányová, PhD. (od 10/2021) 

Mgr. Marek Ivančo, PhD. 

JUDr. Zuzana Klincová, PhD. (od 10/2021) 

JUDr. Martin Križan, PhD.  

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA  

 

Doktorandi: 

Mgr. Jana Cihanová (od 09/2021) 

JUDr. Michal Dáni (do 06/2021) 

Mgr. Laura Fotopulosová (od 09/2021) 

JUDr. Martina Haršányová (do 06/2021) 

Mgr. Petra Helt (do 06/2021) 

JUDr. Zuzana Klincová (do 06/2021) 

Mgr. Sandra Meňhartová 

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. (od 09/2021) 

Mgr. Vladimír Sedliak 

 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLNENÝCH CIEĽOV KATEDRY/ÚSTAVU V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ 

A VEDECKÁ ČASŤ) 

Katedra občianskeho práva v roku 2021 zabezpečovala výučbu povinných, povinne voliteľných 

a výberových predmetov v I., II. aj III. stupni štúdia, a to paralelne v niekoľkých študijných programoch 

v I. aj II. stupni štúdia. Na katedre prebiehali obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky, obhajoby 

diplomových prác a štátne skúšky v rámci magisterského študijného programu, ako aj v obhajoby 

bakalárskych prác rámci bakalárskeho študijného programu. Členovia katedry sa okrem pedagogickej 

a vedecko - výskumnej činnosti, venovali aj práci v pracovnej skupine SAK pre súkromné právo (doc. 

Lowy), pracovnej skupine k návrhu štatútu Rady vlády SR pre rodinu a demografický rast (dr.Čipková) 

a prednáškam pre Slovenskú advokátsku komoru (doc. Dufalová, doc. Lowy), Slovenskú komoru 

exekútorov (doc. Lowy).  

Členovia katedry boli zapojení do riešenia grantových úloh VEGA 

• VEGA č. č. 1/0530/20 „Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium civilného práva“ (Löwy, 

Smyčková, Čipková, Dufalová, Klincová)  

• VEGA č. 1/0350/21 „Trans-Identita pri maloletých. Etické a právne aspekty spojené s informovaným 

súhlasom“ (Čipková, Raková, Hamřik) 

• VEGA č. 1/0610/21 „Zásadná reforma dedičského práva - nevyhnutnosť či nepodstatnosť?” (Ficová, 

Hamřik, Ivančo, Klincová, Križan, Raková); 
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a APVV 

 

•  APVV č. 18-0417 „Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby 

rekodifikácie slovenského občianskeho práva“ (Števček, Dufalová) 

• APVV č. 1/0350/21 „Nová právna úprava správneho trestania“ (Čipková) 

• APVV č. 18/0199 “Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku” (Števček, Hamřik, Klincová, 

Sedliak). 

 

Členovia katedry, aj študenti doktorandského štúdia, sa aktívne zúčastňujú na vedeckých 

konferenciách  na Slovensku, aj v zahraničí. V roku 2021 ukončili doktorandské štúdium študenti 

denného doktorandského štúdia: JUDr. Michal Dáni, Mgr. Petra Helt, JUDr. Martina Haršányová, JUDr. 

Zuzana Klincová, ktorým bol priznaný akademický titul „philosophiae doctor“. V roku 2021 úspešne 

prebehli inauguračné prednášky dvoch členiek katedry: doc. JUDr. Alexandry Lowy, PhD.  na tému Veľký 

senát a ustálená rozhodovacia prax a doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. na tému Ochrana najlepšieho 

záujmu dieťaťa a personálna exekúcia, a to v odbore občianske právo (odbor habilitačného 

konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). 

 

Tabuľka č. 31: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KOP 

Katedra občianskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

1. APVV č. 18/0199 “Nové 
výzvy v oblasti vecných práv 
na Slovensku” 

 
2. VEGA č. 1/0610/21 „Zásadná 

reforma dedičského práva - 

nevyhnutnosť či 

nepodstatnosť?” 

 

3. VEGA č. č. 1/0530/20 
„Najlepší záujem dieťaťa ako 
hodnotové kritérium 
civilného práva“ 

1. prof. JUDr. Marek Števček, 
PhD., Mgr. Martin Hamřik, PhD., 
JUDr. Zuzana Klincová, PhD., 
Mgr. Vladimír Sedliak 
 

2. prof. JUDr. Svetlana Ficová, 
CSc., JUDr. Martin Križan, PhD., 
Mgr. Martin Hamřik, PhD., JUDr. 
Zuzana Klincová, PhD., Mgr. 
Marek Ivančo, PhD., JUDr. Ing. 
Karin Raková, PhD., MBA. 
 

3. doc. JUDr. Alexandra Lowy, 
PhD., doc. JUDr. Romana 
Smyčková, PhD., doc. Mgr. 
Lenka Dufalová, PhD., Mgr. 
Tamara Čipková, PhD., JUDr. 
Zuzana Klincová, PhD. 

1.  APVV č. 
18/0199 

 
2. VEGA č. 
1/0610/21 

 

 

3. VEGA č.  
1/0530/20 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické 
fórum, Bratislava 

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD., 
Mgr. Tamara Čipková, PhD., Mgr. 
Marek Ivančo, PhD., JUDr. Martin 
Križan, PhD., Mgr. Vladimír Sedliak 

22.4. - 23.4. 
2021 
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Katedra občianskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Najlepší záujem dieťaťa ako 
hodnotové kritérium pri 
rozhodovaní v konaniach vo 
veciach starostlivosti súdu o 
maloletých, online 

doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD., 
doc. JUDr. Romana Smyčková, 
PhD., Mgr. Tamara Čipková, PhD., 
JUDr. Zuzana Klincová, PhD., Mgr. 
Vladimír Sedliak 

27.5.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Zásadná reforma dedičského 
práva - nevyhnutnosť či 
nepodstatnosť?, online 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., 
doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD., 
doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.,  
JUDr. Martin Križan, PhD., Mgr. 
Martin Hamřik, PhD., JUDr. Zuzana 
Klincová, PhD., Mgr. Marek Ivančo, 
PhD., JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., 
MBA, Mgr. Tamara Čipková, PhD., 
Mgr. Sandra Meňhartová, Mgr. 
Vladimír Sedliak 

8.12.2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore, 
online 

Mgr. Vladimír Sedliak, Mgr. Martin 
Hamřik, PhD. 

24.– 25.6.  
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Vecné práva medzi tradíciou, 
reformou a transformáciou, 
Chateau Bela 

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., 
MBA., JUDr. Zuzana Klincová, PhD., 
Mgr. Vladimír Sedliak 

3.-5.9. 
2021 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Budúcnosť práva - Právo 
budúcnosti, Bratislava/online 

JUDr. Martin Križan, PhD., Mgr. 
Laura Fotopulosová 

16.12.2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

1. ICON•S Mundo Conference 
2021, The Future of Public Law, 
(Still) a system of check and 
balances? The separation of 
powers to the test of modern 
times II, online 

 
2. Debaty mladých právníků 
2021, Olomouc, ČR 

 
1. Mgr. Tamara Čipková, PhD. 

 
 
 
 
 
 

2. doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD., 
doc. JUDr. Romana Smyčková, 
PhD., Mgr. Tamara Čipková, PhD. 

1. 6.-9.7. 
2021 

 
 
 
 
 

2. 21.-22.10. 
2021 
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Katedra občianskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

3. Etika advokáta a jej limity pri 
kolektívnom uplatňovaní 
nárokov,  České Budějovice/ 
online 

 

4. Cofola, Brno/online 
 

5. Sociální dilema 2021: Nové 
přístupy k managementu 
znalostí a ochraně na internetu, 
Brno/online 

3. JUDr. Martin Križan, PhD. 
 

 
4. JUDr. Martin Križan, PhD. 

 
 

5. JUDr. Martin Križan, PhD. 

3. 21.5.2021 
 
 
 

4. 20. - 24.4. 
2021 

 
5. 5.11.2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Bratislavské právnické fórum, 
Bratislava 

- 
22.4. - 
23.4.2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Najlepší záujem dieťaťa ako 
hodnotové kritérium pri 
rozhodovaní v konaniach vo 
veciach starostlivosti súdu 
o maloletých, onine 

- 27.5.2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 
2021, online formou 
prostredníctvom aplikácie MS 
TEAMS, Sekcia občianskeho 
práva, téma: Aktuálne aplikačné 
problémy dedičského práva  a 
dedičského konania 

- 
24. – 25.6. 
2021 

Organizácia 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencie 

Zásadná reforma dedičského 
práva - nevyhnutnosť či 
nepodstatnosť?, online 

- 8.12.2021 
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Katedra občianskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Členovia katedry sa okrem 

pedagogickej a vedecko - 

výskumnej činnosti, venovali aj 

práci v pracovnej skupine SAK 

pre súkromné právo (doc. Lowy), 

pracovnej skupine k návrhu 

štatútu Rady vlády SR pre rodinu 

a demografický rast (dr. 

Čipková) a prednáškam pre 

Slovenskú advokátsku komoru 

(doc. Dufalová, doc. Lowy), 

Slovenskú komoru exekútorov. 

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. - 

 

Kompletný zoznam vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Katedry OP je uvedený v kapitole 5.4 

VEDECKÉ PODUJATIA. 

 

 

ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 409SB, 410SB 

tel. sekr.: 02/592 44 334 

e-mail: uev@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE 

Riaditeľ: doc. PhDr. Dušan Stanek CSc. 

Zástupca riaditeľa: Ing. Albert Priehoda, PhD. 

Členovia ústavu: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

Členovia ústavu s iným ako 100% úväzkom: Mgr. Peter Hanák 

 

Doktorandi: - 
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ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLNENÝCH CIEĽOV ÚSTAVU V ROKU 2021  

(PEDAGOGICKÁ A VEDECKÁ ČASŤ) 

Ústav ekonomických vied v roku 2021 zabezpečoval výučbu v I. stupni bakalárskeho študijného programu 

v dennej a externej forme štúdia v povinných predmetoch Základy ekonómie pre právnikov v zimnom 

semestri a Podniková ekonómia a účtovníctvo v letnom semestri. Zamestnanci Ústavu ekonomických vied 

zároveň zabezpečovali výučbu výberových predmetov v magisterskom študijnom programe v dennej a 

externej forme štúdia, a to Ekonomika a ekonomické vzťahy v EÚ, Ekonomické a právne aspekty rizika 

v podnikaní, Základy účtovníctva  a predmet Úvod do práva a ekonómie, ktorý sa vyučoval v zimnom 

semestri v slovenskom a v letnom semestri v anglickom jazyku. Zamesnanci Ústavu ekonomických vied 

sa podielali na zabezpečovaní výučby predmetu Aplikované obchodné právo, finančné právo a 

medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí). 

 

Zamestnanci Ústavu ekonomických vied viedli a oponovali záverečné práce v bakalárskom a 

magisterskom študijnom programe v dennej a externej forme štúdia a zúčastňovali sa na štátnych 

záverečných skúškach na ďalšich katedrách fakulty.  

 

Zamestnanci Ústavu ekonomických vied boli v roku 2021 zapojení do riešenia nasledovných grantových 

úloh: 

VEGA č. 2/0167/19 „Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie“, doba riešenia 

projektu: 2019 – 2021, riešiteľ za ÚEV: Ing. Zdenka Lukáčková, PhD., zodpovedný riešiteľ: Ing. Boris 

Hošoff, PhD. 

APVV-16-0499 „Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie“, doba riešenia 

projektu: 2017 – 2021, riešitelia za ÚEV: doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., 

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD., zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

 

Zamestnanci Ústavu ekonomických vied sa ďalej venovali vedeckej činnosti, ktorá viedla k vydaniu 

viacerých vedeckých výstupov. Medzi najvýznamnejšie publikačné výstupy členov katedry patria 

publikácie uvedené v prílohe č. 1, a to napr. záznam ABC002, ACD003, ACD004, ACD005, ACD006, 

ACD007, ACD008, ACD009, ACD010, ACD011, ACD012, ADM005, AED010, AED011, AED012, AFD047, 

AFD198, AFD218, EDI011. 
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Tabuľka č. 32: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚEV 

Ústav ekonomických vied 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

Zabezpečenie efektívneho 
výberu daní v kontexte 
informatizácie, Bratislava. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 
Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. 

APVV-16-
0499 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Ako zefektívniť priamu účasť 
obyvateľov na miestnej 
samospráve v podmienkach 
inteligentných miest a obcí, 
Právnická fakulta UK, Bratislava, 
19.11.2021 online. 

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 
19.11.2021 
online 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 
2021, Bratislava. 

Ing. Albert Priehoda, PhD. 
22. – 23. 4. 
2021 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Lektorka a predsedníčka 
skúšobnej komisie 
akreditovaného vzdelávacieho 
programu „Výkon kontroly vo 
verejnej správe s dôrazom na 
územnú samosprávu“ 
(vzdelávanie hlavných 
kontrolórov obcí) – realizovaný 
cez BBS (Bratislavská Business 
School) 

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.  

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

V4 countries in the context of 
the development of the process 
of fiscal decentralizationin the 
EU / Neubauerová, Erika [Autor, 
UKOPAEV, 40%] ; Dubrovina, 
Nadiya [Autor, 50%] ; Tulai, 
Oksana [Autor, 10%]. – text. – 
[angličtina]. – [OV 070]. – 
[kapitola] In: Visegrad Group : 
AForm of Establishment and 
Development of European 
Integration [elektronický 
dokument] / Chuzhykov, Viktor 
[Recenzent] ; Bulatova, Olena 
[Recenzent]. – 1. vyd. – Tbilisi 
(Gruzínsko) : Universal, 2021. – 

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 

ISBN 978-
9941-33-
188-6, s. 
207-264 
[online] 
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Ústav ekonomických vied 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

ADM005 Impact of the COVID-
19 pandemic on the budget of 
slovak local governments : 
muchcry and little wool? / 
Černěnko, Tomáš [Autor, 
EUBFNHKVR, 50%] ; 
Neubauerová, Erika [Autor, 
UKOPAEV, 30%] ; Zubaľová, 
Alena [Autor, EUBFNHKFI, 
20%]. – text. – [angličtina]. – [OV 
080, 070]. – [článok]. – DOI 
10.46585/sp29011249.– SCOPUS 
In: Scientific Papers of 
theUniversity of Pardubice 
[textový dokument (print)] 
[elektronický dokument] : Series 
D. – Pardupice (Česko) : 
Univerzita Pardubice. – ISSN 
1211-555X. – ISSN (online) 1804-
8048. – Roč. 29, č. 1 (2021), s. 1-
14 [tlačená forma] [online] 

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 

*Príloha č. 1 
Zoznam 
oublikačnej 
činnosti 

 

 

ÚSTAV CUDZOJAZYČNEJ PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: SB 108, 109, 110, 111 

tel. sekr:. 02/592 44 471 

e-mail: ucpk@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Riaditeľka ústavu: Mgr. Petra Uličná, PhD. 

Zástupkyňa ústavu: Mgr. Sylvia Mičíková, PhD. 

Členovia ústavu: PhDr. Anna Lysá, CSc. 

Mgr. Martin Solotruk, PhD. 

PaedDr. Jarmila Brtková, PhD.  

Mgr. Jana Abraham 

JUDr. Iva Dudášová 
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Mgr. Alexandra Debnárová, PhD. 

Mgr. Jarmila Pátková 

JUDr. Lucia Smolková, PhD*, členovia ÚCPK čerpajúci materskú  resp. rodičovskú dovolenku 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLNENÝCH CIEĽOV ÚSTAVU V ROKU 2021 

PEDAGOGICKÁ ČASŤ A TESTOVANIE TOLES 

 

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie poskytuje cudzojazyčné odborné vzdelávanie študentom 

Právnickej fakulty UK vo viacerých moduloch. Dominantné postavenie má výučba právnej angličtiny, 

ktorú ústav ponúka až v šiestich konzekutívnych semestroch. Základnú orientáciu v  právnej terminológii 

študenti všetkých foriem štúdia získajú v prvých šiestich semestroch v rámci povinne voliteľných 

predmetov Anglická právna terminológia, Štylistika anglických právnych textov a Seminár anglického 

odborného prekladu. Okrem anglického jazyka je možné na našom ústave študovať aj nemecký 

a francúzsky odborný jazyk, ktorý v súčasnosti ponúkame v celom bakalárskom stupni. Názvy predmetov 

kopírujú anglickú mutáciu. Okrem horeuvedených predmetov ÚCPK ponúka aj voliteľné predmety 

Latinčina I, II v prvom ročníku denného a externého štúdia a predmet Štylistika a rétorika v prvom semestri 

prvého ročníka denného aj externého štúdia. ´Ústav zároveň ponúka pre študentov denného štúdia 

v rámci bakalárskeho stupňa v letnom semestri výberový predmet Úvod do španielskej právnej 

terminológie a Základy ruskej právnej terminológie. Vyučujúci ústavu participujú v cudzojazyčnej 

odbornej výučbe spojeného študijného programu Ekonómia-právo aj v cudzojazyčnej príprave na Inštitúte 

medzinárodných vzťahov Karola Rybárika. Ústav sa podieľa  aj na príprave doktorandov v externej aj 

internej forme štúdia v rámci predmetu Právna cudzojazyčná terminológia I, II, III. Od roku 2018 je ÚCPK 

PRAF UK jediným certifikovaným skúšobným centrom v rámci siete vysokých škôl na území Slovenskej 

republiky, ktorý poskytuje študentom a verejnosti možnosť absolvovať jazykovú skúšku z odbornej 

angličtiny Test of Legal English Skills (TOLES). Skúška je organizovaná spoločnosťou Global Legal English, 

ktorá úzko spolupracuje s The Law Society of England and Wales a bola vytvorená v spolupráci s 

renomovanými advokátskymi kanceláriami. Po zániku možnosti absolvovať ILEC (International Legal 

English Certificate), ide o jedinú medzinárodne uznávanú skúšku z právnickej angličtiny, ktorú je možné 

podstúpiť. Ústav v roku 2021 organizoval online formou skúšku TOLES na úrovni FOUNDATION  

a HIGHER v jednom spojenom termíne, ktorej sa zúčastnilo spolu 14 študentov a na úrovni ADVANCED 

v dvoch termínoch, ktorú úspešne absolvovalo spolu 6 študentov. 

Cieľom cudzojazyčnej prípravy našich študentov je jednak pripraviť ich na absolvovanie odborných 

predmetov ponúkaných vo vyšších ročníkoch štúdia v cudzom jazyku,  jednak zásadne zvýšiť ich šance na 

trhu práce. Táto úloha bola veľmi náročná v minulom roku, hlavne v dôsledku pandémie , keď všetky 
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katedry a ústavy prešli na online výučby. ÚCPK je podporným pracoviskom pre katedry a ústavy v rámci 

prekladateľskej činnosti. 

 

VEDECKÁ ČASŤ 

Ústav v zastúpení dr. Uličnej sa podieľal na riešení grantu VEGA č. 1/0686/18 „Prieskum právoplatných 

individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“.  

 

Tabuľka č. 33: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚCPK 

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Prieskum právoplatných 

individuálnych správnych aktov v 

kontexte právnej istoty a 

spravodlivosti“. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 
VEGA č. 
1/0686/18 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Aspekt kultúry a rozvoj 
interkultúrnej kompetentnosti 
vo vyučovaní odborného 
anglického jazyka = the cultural 
aspect and the development of 
intercultural competence in 
teaching English for specific 
purposes / In: Aplikované jazyky 
v univerzitnom kontexte 8 
[elektronický dokument] 

PaedDr. Jarmila Brtková, PhD. 

Technická 
univerzita 
vo Zvolene, 
2021. – ISBN 
978-80-228-
3283-0, s. 
42-4 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

Grand topic of Milan Hodža in 
the parallels of three 
Czechoslovak thinkers ́ 
generations : Europe and Russia 
In: Milan Hodža [textový 
dokument (print)] [elektronický 
dokument] : thinking on Europe 
and acting for Europe 

PhDr. Anna Lysá, CSc. 

Veda, 
vydavateľstv
o Slovenskej 
akadémie 
vied, 2021. – 
ISBN 978-
80-224-
1902-4, s. 
100-153 

 

 

 

ÚSTAV PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA  

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 517 NB 

tel. sekr.: 02/592 44 440 
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e-mail: upitpdv@flaw.uniba.sk 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Riaditeľ: JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

Zástupkyňa riaditeľa: JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

Členovia ústavu:  

Mgr. Martin Daňko, PhD. 

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

Mgr. Rastislav Munk, PhD. 

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. 

Mgr. Petra Dražová, PhD.  

Mgr. Kristian Hodossy, PhD. 

Doktorandi: - 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV ÚSTAVU V ROKU 2021 PEDAGOGICKÁ ČASŤ 

Ústav poskytoval vzdelávanie v povinnom predmete Úvod do štúdia práva a právna informatika (smer 

právo, denné aj externé štúdium), Úvod do štúdia práva a právna informatika (v anglickom jazyku) 

a v povinnom predmete Právo informačných a komunikačných technológií (smer právo, denné aj externé 

štúdium).  

Ústav ďalej poskytoval vzdelávanie vo viacerých povinne voliteľných predmetoch ako Počítačové právo, 

Právo duševného vlastníctva a Právo duševného vlastníctva (v anglickom jazyku) a taktiež výberových 

predmetoch ako Mediálne právo, Ochrana osobných údajov a Právo informačných technológií (v 

anglickom jazyku).  

Členovia Ústavu pripravili v rámci Koemnius kurzov kurzy ďalšieho vzdelávania, konrétne Úvod do práva 

kybernetickej bezpečnosti, Úvod do práva informačných a komunikačných technológií, Základy ochrany 

osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II. 

 

VEDECKÁ ČASŤ 

Ústav spolu s Katedrou správneho a environmentálneho práva pokračoval v riešení grantu APVV č. 17-

0403 „Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby 

verejnej správy.“  

Zároveň členovia Ústavu (Dr. Andraško a Dr. Mesarčík) pokračovali v riešení projektu podporeného 

spoločnosťou SK-NIC na výučbu predmetu a prípravu učebného textu v oblasti práva kybernetickej 

bezpečnosti (https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2020/12/14/pravo-kybernetickej-bezpecnosti/). 

https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2020/12/14/pravo-kybernetickej-bezpecnosti/
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Členovia Ústavu (Dr. Andraško, Dr. Mesarčík a Dr. Dražová) sú taktiež členmi riešiteľského kolektívu 

projektu APVV-20-0346 „Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel.“  

V oblasti zahraničných projektov pokračoval člen riešiteľského kolektívu (Dr. Andraško) v riešení 

zahraničného projektu Jean Monnet Networks European Union and the Challenges of Modern Society 

(legal issues of digitalization, robotization, cybersecurity and prevention of hybrid threats).  

Okrem toho sú členovia ústavu aj členmi iných fakultných grantov, kde hlavným riešiteľom bola iná 

katedra. Členovia katedry v rámci týchto grantov publikovali viaceré vedecké články a zúčastnili sa 

medzinárodných konferencií. Konkrétne sa členovia Ústavu zúčastnili konferencie Cyberspace 2021, Brno, 

Česká republika v dňoch  26.-27.11.2021 a European Digital Single Market: the current and the future 

challenges in the European Union law. Tallinn, Estónsko dňa.21. – 22. 6. 2021. Čo sa týka účasti na 

domácich vedeckých konferenciách, členovia ústavu sa zúčastnili domácich medzinárodných vedeckých 

konferencií ako Bratislavské právnické fórum 2021, Bratislava, 22. - 23. apríl 2021 či Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2021 v dňoch 24.6. - 25.6.2021.  

V rámci Ústavu bolo za rok 2021 publikovaných 6 vedeckých článkov registrovaných v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS. Z toho bol jeden vedecký článok publikovaný v karentovanom časopise.    

• Jozef Andraško, Ondrej Hamuľák, Matúš Mesarčík, Tanel Kerikmäe, Aleksi Kajander: Sustainable data 

governance for cooperative, connected and automated mobility in the European union. In 

Sustainability. Roč. 13, č. 19 (2021), s. 1-25 (registrované v karentovanom časopise), 

• Jozef Andraško, Matúš Mesarčík, Ondrej Hamuľák: The regulatory intersections between artifcial 

intelligence, data protection and cyber security challenges and opportunities for the EU legal 

framework, In AI & Society, January (2021), s. 623-636 (registrované v databáze Web of science). 

• Jozef Andraško, Matúš Mesarčík: Those Who Shall Be Identified: The Data Protection Aspect of the 

Legal Framework for Electronic Identification in the European Union, In TalTech journal of European 

studies. Roč. 11, č. 2 (2021), s. 4-24 (registrované v databáze SCOPUS). 

• Matúš Mesarčík, Jozef Andraško, Ondrej Hamuľák: The digital development of the European Union : 

data governance aspects of cooperative, connected and automated mobility. In IDP. Revista 

d'Internet, Dret i Política, č. 34 (2021), s. 1-16. (registrované v databáze Web of science) 

• Matúš Mesarčík: The great escape? Liability of public authorities in the data protection area. In The 

Lawyer Quarterly. Roč. 11, č. 1 (2021), s. 158-177 (registrované v databáze SCOPUS). 

• Petra Žárska, Matúš Mesarčík: Dualistic Data Property Right Solution for controllership of data in the 

European Union. In International and Comparative Law Review. Roč. 21, č. 2 (2021), s. 43-67 

(registrované v databáze SCOPUS). 

Členovia Ústavu v roku 2021 taktiež publikovali niekoľko učebníc a monografií: 
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• Jozef Andraško a kol.: Právo informačných a komunikačných technológií 2. - : 1. vyd. ISBN 978-80-

973837-2-5. - Bratislava : TINCT, 2021 (učebnica) 

• Soňa Sopúchová: Informatizácia verejnej správy e-Government. Bratislava : Právnická fakulta UK, 

2021, 69 s. (učebnica) 

• Soňa Sopúchová: Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. Bratislava : Právnická fakulta UK 

, 2021, 105 s. (monografia). 

V nasledovnom roku 2022 sa ústav sústredí na pokračovanie v riešení grantov APVV a publikovaní v 

impaktovaných časopisoch. 

 

Členovia Ústavu v roku 2021 taktiež organizovali dva workshopy, konkrétne: 

• Workshop – Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel. Informácie dostupné 

na https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-

zavadzania-autonomnych-vozidiel/.  

• Workshop – Právne aspekty automatizovaného rozhodovanie vo verejnej správe. Informácie 

dotupné na https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-

automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/.  

V rámci mediálnych výstupov sa člnovia Ústavu vyjadrovali k aktuálnym témam, napr.: 

• (Ne)verejný poradovník na očkovanie, JUDr. Jozef Andraško, PhD. Televízne noviny, TV Markíza, 

15. januára 2021 

• Podvod s diplomovkami je biznis. Vezú sa v ňom tisíce študentov i akademici. JUDr. Jozef 

Andraško, PhD.  Denník Sme, relácia Cez čiaru, 12. októbra 2021 

 

Tabuľka č. 34: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚPITPDV 

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
projekty 

„Vplyv vzájomného uznávania 
prostriedkov elektronickej 
identifikácie na elektronické 
služby verejnej správy.“ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M., Mgr. 
Martin Daňko, PhD., JUDr. Soňa 
Sopúchová, PhD., Mgr. Petra 
Žárská, PhD., LL.M. 

APVV č. 17-
0403 

„Právne a technické aspekty 
zavádzania autonómnych 
vozidiel.“ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M., Mgr. 
Petra Dražová, PhD. 

APVV-20-
0346 

https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
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Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

SK-NIC Právo kybernetickej 
bezpečnosti 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

ZMLUVA O 
POSKYTNU
TÍ 
FINANČNEJ 
PODPORY 
2020GR03_
003 

Jean Monnet Network.European 
Union and the Challenges of 
Modern Society (legal issues of 
digitalization, robotization, 
cybersecurity and prevention of 
hybrid threats). 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

Project id: 
611293-
EPP-1-2019-
1-CZ-
EPPJMO-
NETWORK   

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské právnické fórum 
2021, Bratislava 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., Mgr. 
Martin Daňko, PhD., Mgr. Petra 
Dražová, PhD., JUDr. Soňa 
Sopúchová, PhD., Mgr. Petra 
Žárská, PhD., LL.M., Mgr. Kristian 
Hodossy, PhD. 

22. - 23. 4. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Cyberspace 2021, Brno, Česká 
republika 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

26.-
27.11.2021 

European Digital Single Market: 
the current and the future 
challenges in the European 
Union law. Tallinn (online), 
Estónsko 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

21. – 22. 6. 
2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

The regulatory intersections 

between artifcial intelligence, 

data protection and cyber 

security challenges and 

opportunities for the EU legal 

framework. In AI & Society 

[elektronický dokument]. - č. 

January (2021), s. 623-636 [print] 

Jozef Andraško, Matúš Mesarčík, 
Ondrej Hamuľák 

ISSN (print) 
0951-5666 
ISSN 
(online) 
1435-5655 

Sustainable data governance for 
cooperative, connected and 
automated mobility in the 
European union . In 
Sustainability [elektronický 
dokument]. - Roč. 13, č. 19 
(2021), s. [1-25] [online] 

Jozef Andraško, Ondrej Hamuľák, 
Matúš Mesarčík, Tanel Kerikmäe, 
Aleksi Kajander 

ISSN 
(online) 
2071-1050 
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Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Individuálne 
mediálne výstupy 

(Ne)verejný poradovník na 
očkovanie 
https://www.flaw.uniba.sk/detail
-
aktuality/browse/15/back_to_pa
ge/pravnicka-fakulta-a-
media/article/neverejny-
poradovnik-na-ockovanie/ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD.,  

Podvod s diplomovkami je 
biznis. Vezú sa v ňom tisíce 
študentov i akademici 
https://www.flaw.uniba.sk/detail
-
aktuality/browse/6/back_to_pag
e/pravnicka-fakulta-a-
media/article/podvod-s-
diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-
v-nom-tisice-studentov-i-
akademici/ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD.,  

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

Úvod do práva kybernetickej 
bezpečnosti 
https://comeniuskurzy.flaw.unib
a.sk/category/kurzy/informacne-
technologie/ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

 

Úvod do práva informačných a 
komunikačných technológií 
https://comeniuskurzy.flaw.unib
a.sk/category/kurzy/informacne-
technologie/ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

 

Základy ochrany osobných 
údajov II 
https://comeniuskurzy.flaw.unib
a.sk/category/kurzy/informacne-
technologie/ 

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.  

Základy ochrany osobných 
údajov I 
https://comeniuskurzy.flaw.unib
a.sk/category/kurzy/informacne-
technologie/ 

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.  

https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/15/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/neverejny-poradovnik-na-ockovanie/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/15/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/neverejny-poradovnik-na-ockovanie/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/15/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/neverejny-poradovnik-na-ockovanie/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/15/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/neverejny-poradovnik-na-ockovanie/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/15/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/neverejny-poradovnik-na-ockovanie/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/15/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/neverejny-poradovnik-na-ockovanie/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/browse/6/back_to_page/pravnicka-fakulta-a-media/article/podvod-s-diplomovkami-je-biznis-vezu-sa-v-nom-tisice-studentov-i-akademici/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/category/kurzy/informacne-technologie/
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Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Iné významné 
činnosti katedry 

Workshop – Právne a technické 
aspekty zavádzania 
autonómnych vozidiel. 
https://comeniusvyskum.flaw.un
iba.sk/2021/11/19/workshop-
pravne-a-technicke-aspekty-
zavadzania-autonomnych-
vozidiel/ 

JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. 
Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. 

 

WORKSHOP – Právne aspekty 
automatizovaného 
rozhodovanie vo verejnej správe 
https://comeniusvyskum.flaw.un
iba.sk/2021/11/24/workshop-
pravne-aspekty-
automatizovaneho-
rozhodovanie-vo-verejnej-
sprave/ 

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.  

 

 

 

ÚSTAV EURÓPSKEHO PRÁVA 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 418 SB, 419 SB, 420 SB 

tel. sekr:. +421 2 9012 9338 

e-mail: nikoleta.hanakova@flaw.uniba.sk, uep@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Riaditeľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

Zástupkyňa riaditeľa: JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

Členovia ústavu: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

JUDr. Andrej Beleš, PhD. 

JUDr. Daniela Ježová, PhD. LL.M. 

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D 

JUDr. Veronika Munková, PhD. 

JUDr. Mária T. Patakyová, PhD.  

 

https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/19/workshop-pravne-a-technicke-aspekty-zavadzania-autonomnych-vozidiel/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/2021/11/24/workshop-pravne-aspekty-automatizovaneho-rozhodovanie-vo-verejnej-sprave/


162 

 

Doktorandi: Mgr. Sára Kiššová  

Mgr. Adam Máčaj 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV ÚSTAVU V ROKU 2021 

PEDAGOGICKÁ ČASŤ 

 

Ústav európskeho práva je súčasťou Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Medzi nosné predmety, 

ktorých výuku ústav zabezpečuje patria:  

1. Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva 

2. Európske právo  

3. EU Law I 

4. EU Law II  

5. Právna regulácia vnútorného trhu  

6. Európske súťažné právo a štátna pomoc 

7. Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky  

8. Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu 

9. Verejné obstarávanie 

10. Klinika verejného obstarávania 

11. Hospodárska súťaž 

12. Klinika hospodárskej súťaže 

13. Jednotný digitálny trh v európskom práve 

14. Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie 

15. Európske súťažné právo a štátna pomoc 

16. Proceedings before the Court of Justice of the European Union.  

17. Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ  

18. Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi 

19. Európsky simulovaný súdny spor 

20. CEEMC súťaž 

21. European Human Rights Moot Court Competition 

22. International Criminal Court Moot Court Competition 

Cieľom predmetov vo všeobecnosti je na pozadí uvedených problematík Európskeho práva naučiť 

študentov komplexne vnímať právo v reáliách neustále sa prehlbujúcej európskej integrácie (ale aj 

hroziacej dezintegrácie). Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce otázky (napr. 

rozdelenie právomocí medzi nadnárodné a národné orgány, vzťah vnútroštátneho a európskeho práva) 
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zdôvodňujú opodstatnenosť výučby Európskeho práva, ktorá sa opiera o inovatívne metódy výučby. Ústav 

zabezpečuje výuku vybraných predmetov aj v anglickom jazyku. 

Prechod na dištančnú formu štúdia Ústavu nespôsobil žiadne výrazné problémy, nakoľko ÚEP dlhodobo 

využíva pri výučbe svojich predmetov aplikáciu MOODLE.  

 

VEDECKÁ ČASŤ 

Členovia ústavu sa podieľajú na riešení nasledovných grantových programov: 

 

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE (Európska komisia) 

(1) Projekt Jean Monnet 620758-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-CoE: Rule of Law in the European Union 

(zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., riešitelia O. Blažo, H. Kováčiková, K. 

Kalesná, M. T. Patakyová, D. Ježová, O. Hamuľák, A. Beleš, A. Máčaj). 

JEAN MONNET NETWORK (Európska komisia) 

(2) Projekt Jean Monnet  611293-EPP-1-2019-1-CZ-EPPJMO-NETWORK „European Union and the 

Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotization, cybersecurity and 

prevention of hybrid threats)“ (riešitelia za ÚEP O. Blažo, M. T. Patakyová) 

 

JEAN MONNET MODULE (Európska komisia) 

(3) Projekt Jean Monnet 600587-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE "Clinical Education in Selected 

Areas of European Union's Internal Market" (zodpovedný riešiteľ H. Kováčiková, riešitelia O. Blažo, 

M. T. Patakyová) 

 

(4) Projekt Jean Monnet 600432-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE "Theory and Methods of 

Application of EU Law for Better Practice" (zodpovedný riešiteľ O. Hamuľák, riešiteľ M. T. Patakyová) 

 

(5) Projekt Jean Monnet 611579-EPP-1-2019-1-SKEPPJMO-MODULE „Digital Single Market as a New 

Dimension of EU Law“ (hlavný riešiteľ D. Ježová) 

 

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJ 

(6) Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-PP-COVID-20-0026: „Zotavíme sa z pandémie 

Covid19? - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy“ (hlavný riešiteľ Ing. M. 

Vávra, riešitelia na ÚEP: L. Mokrá, O. Blažo, H. Kováčiková, A. Máčaj) 
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(7) Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-17-0641 : Zefektívnenie právnej úpravy 

verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie (zodpovedný riešiteľ O. 

Blažo, riešitelia H. Kováčiková, K. Kalesná, M. T. Patakyová, D. Ježová, O. Hamuľák, A. Máčaj) 

 

(8) Grant APVV č. 15-0740 „Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení 

s možnou insolvenciou“ (hlavný riešiteľ prof. Čentéš, riešiteľ na ÚEP O. Blažo, A. Beleš) 

 

(9) Grant APVV-19-0494 – „Efektívne pozemkové úpravy“(hlavný riešiteľ prof. Vrabko, riešiteľ na ÚEP V. 

Munková) 

 

VEGA  

(10) VEGA 2/0109/16 „Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho 

prostredia“ (zodpovedný riešiteľ za PraF UK O. Blažo, spoluriešiteľ H. Kováčiková ) 

 

Pripomienkovanie legislatívy 

V rámci aplikovaného výskumu APVV-17-0641: Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a 

jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie boli predložené pripomienky k zákonu o ochrane 

hospodárskej súťaže, ktoré po spracovaní členmi výskumného tímu ÚEP boli predložené v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania, pričom viaceré z nich boli Protimonopolným úradom SR 

akceptované. Tieto pripomienky sa opierali aj o publikované výsledky výskumu členov ÚEP v oblasti 

autonómie stanovovania prioritizačnej politiky PMÚ SR a nezávislosti PMÚ.  

Ďalším zásadným výstupom bolo aj predloženie zásadných pripomienok voči novele zákona o verejnom 

obstarávaní, pričom na príprave pripomienok za PraF UK sa podieľal výskumný tím UEP. Za najzásadnejšie 

pripomienky možno považovať to, že predložený návrh zákona s ohľadom na viaceré v ňom obsiahnuté 

prvky (najmä vypustenie ustanovení o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou a 

oklieštenie rozhodovacích a dohľadových právomocí Úradu pre verejné obstarávanie) bol vyhodnotený za 

nevhodný a nekoncepčný zásah do systému verejného obstarávania. V prípade jeho schválenia by došlo k 

zvýšeniu netransparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi, podporilo by sa korupčné a klientelistické 

prostredie pri systéme zadávania verejných zákazok a otvorila by sa cesta machináciám vo verejných 

zákazkách. Zhoršilo, resp., devalvovalo by sa aj konkurenčné prostredie. Navrhovanou úpravou sa 

legislatívne ukotvuje exempcia z pôsobnosti pravidiel verejného obstarávania na všetky podlimitné 

zákazky a koncesie, v dôsledku čoho podlimitné nákupy nebudú mať jasnú legislatívnu reglementáciu a 

zároveň sa úplne eliminuje dohľad úradu nad zadávaním podlimitných zákaziek a koncesií. Ďalej 
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navrhovaná úprava berie do úvahy pri zadávaní podlimitných zákaziek výlučne cenové hľadisko, v 

dôsledku čoho absolútne deroguje možnosť pri podlimitných nákupoch zohľadňovať aj iné kritériá 

(kvalitatívne, sociálne, environmentálne, náklady životného cyklu a pod..). Pre súčasné podlimitné 

zákazky vypúšťa zákaz uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v RPVS. 

 

Významné publikácie 

AAB Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (100%): Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve 

medzinárodného obchodu,  ISBN 978-80-7160-575-1 

ACB Patakyová, Mária [UKOPAEP] (100%) : Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, 978-80-571-

0259-5 

 

Tabuľka č. 35: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚEP  

Ústav európskeho práva 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania 
Meno 
zúčastneného 

Dátum/kód 
projektu/IBAN  

Najvýznamnejšie 
vedecko-
výskumné 
projekty 

1/ Rule of Law of the European Union 
Grantová schéma: Jean Monnet Centre of 
Excellence 

 
2/ Zefektívnenie právnej úpravy verejného 
obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva 
Európskej únie 
Grantová schéma: APVV 

 
 
 

3/ Clinical Education in Selected Areas of 
European Union's Internal Market 
Grantová schéma: Jean Monnet Module 

 
 
4/ Theory and Methods of Application of EU 
Law for Better Practice 
Grantová schéma: Jean Monnet Module 

 
 

5/ Digital Single Market as a New Dimension of 
EU Law 
Grantová schéma: Jean Monnet Module 

 
 

6/ Zotavíme sa z pandémie Covid19? - sociálne, 
ekonomické a právne perspektívy pandemickej 
krízy 

1/ doc. PhDr. 
JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD., 
JUDr. Ondrej 
Hamuľák, PhD., 
doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD., doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, 
PhD., JUDr. 
Daniela Ježová, 
PhD., LL.M., 
JUDr. Andrej 
Beleš, PhD., Mgr. 
Adam Máčaj 
 
2/ doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD., prof. JUDr. 
Katarína Kalesná, 
CSc., doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, 
PhD., JUDr. 
Andrej Beleš, 
PhD., Mgr. Adam 
MáčajJUDr. 
Mária T. 

1/ 620758 
Realizačné obdobie: 
2020 – 2023 

 
 
 
 
2/ APVV-17-0641 
Realizačné obdobie: 
2018-2021 

 
 
 
 

3/ 600587-EPP-1-
2018-1-SK 
Realizačné obdobie: 
2018-2021 
 
4/ 600432-EPP-1-
2018-1-SK 
Realizačné obdobie: 

2018-2021 
 

5/ 611579-EPP-1-
2019-1-SK 
Realizačné obdobie: 
2019-2022 
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Grantová schéma: APVV 
 
 

7/ Efektívne pozemkové úpravy 
Grantová schéma: APVV 

 
 

8/ European Union and the Challenges of 
Modern Society (legal issues of digitalization, 
robotization, cyber security and prevention of 
hybrid threats) 
Grantová schéma: Jean Monnet Network 

 
 

9/ Reálna konvergencia v Európskej únii: 
empirické dôkazy a implikácie 
Grantová schéma: VEGA 

Patakyová, PhD., 
JUDr. Ondrej 
Hamuľák, PhD. 

 
3/ doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, 
PhD., doc. JUDr. 
Ing. Ondrej 
Blažo, PhD., 
JUDr. Mária T. 
Patakyová, PhD. 

 
4/ JUDr. Ondrej 
Hamuľák, PhD., 
JUDr. Mária T. 
Patakyová, PhD.  

 
5/ JUDr. Daniela 
Ježová, PhD., 
LL.M. 

 
6/ doc. PhDr. 
JUDr. Lucia 
Mokrá, PhD., 
doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD., doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, 
PhD., Mgr. Adam 
Máčaj 

 
7/ JUDr. Veronika 
Munková, PhD. 

 
8/ doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD. 
 
9/ doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD., Mgr. Sára 
Kiššová, doc. 
JUDr. Hana 
Kováčiková, PhD. 

6/ APVV-PP-COVID-
20-0026 
Realizačné obdobie: 
2020-2021 
 

 
7/ APVV-19-0494 
Realizačné obdobie: 
2020-2024 

 
8/ 611293-EPP-1-
2019-1-CZ-EPPJMO-
NETWORK 
Rrealizačné obdobie: 
2019-2022 
 
 
9/ 2/0167/19 
Realizačné obdobie: 
2019-2022 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 

Bratislavské právnické fórum 2021 

Rule of law in crises and crisis of rule of law. 
Challenges and Scenarios for European 

integration 

doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD., doc. JUDr. 
Hana 
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s aktívnou 
účasťou 
zamestnanca 

Kováčiková, 
PhD., Mgr. Sára 
Kiššová, prof. 
JUDr. Katarína 
Kalesná, CSc., 
JUDr. Mária T. 
Patakyová, PhD., 
Mgr. Adam 
Máčaj 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou 
účasťou 
zamestnanca 

1/ Názov príspevku: Procedural rules as 
harmonizing and disharmonizing impetus for 
Slovak substantial competition law 
Názov podujatia: History of Competition Law. 
Comparative Aspects and Lessons for Today 
Miesto: Segedín, Maďarsko [online] 
Organizátor: Centre for Antitrust and 
Regulatory Studies of the University of 
Warsaw and the Faculty of Law and Political 
Sciences of the University of Szeged 

 
2/ Názov príspevku: „Breaking the policy 
barrier: Examining WASH inequalities and 
vulnerabilities in High-Income Countries“ 
(panelová diskusia)  
Názov podujatia: UNC Water and Health 
Conference 2021 
Miesto: Chapel Hill, Severná Karolína, USA 
[online] 
Organizátor: The University of North Carolina 
at Chapel Hill 
 
3/ Názov príspevku: COVID-19 – an excuse to 
avoid Rule of Law? The case of Slovakia 
Názov podujatia: Round Table: International 
Organizations and State´s Response to Covid-
19. Miesto: Belehrad, Srbsko  [online] 
Organizátor: Institute of International Politics 
and Economics, Belgrade, Serbia 
 
4/ Názov príspevku: How may be COVID-19 
used as a justification for uncompetitive 
tendering? Case study of Slovakia 
Názov podujatia: 8th International Scientific 
Conference of the Faculty of Law of the 
University of Latvia. New Legal Reality: 
Challenges and Perspectives 
Miesto: Liga, Lotyšsko [online] 
Organizátor: Faculty of Law of the University 
of Latvia, Latvia 

1/ doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Mgr. Adam 
Máčaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, PhD. 
 
 
 
 
 
 
4/ doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, PhD. 

 1/ 31.08.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ 7.10.2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ 30. 3. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
4/ 21. 10 2021 
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Najvýznamnejšie 
vedecko-
výskumné 
publikácie* 

1/ Legal Challenges for the European Union 
Concerning an International Treaty on 
Business and Human Rights 
Kategória EPC: ADM Vedecké práce v 
zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Vyd. Údaje: Revista de Derecho Comunitario 
Europeo. - č. 70 (2021), s. 933-978 

 
2/ Sekundárne ciele verejného obstarávania 
Kategória EPC: AAB Vedecké monografie 
vydané v domácich vydavateľstvách 
Vyd. Údaje: Bratislava: Právnická fakulta UK , 
2021, 84 s. [online] 

1/ doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD., Mgr. Adam 
Máčaj 
 
 
 
 
 
 
2/ doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD.Mgr. Adam 
Máčaj, doc. JUDr. 
Hana 
Kováčiková, PhD. 

1/ ISSN (print) 1138-
4026 ISSN (online) 
1989-5569 

Najlepšie 
hodnotené 
diplomové práce 
študentov 

Ekonomicko-právne aspekty štátnej pomoci 
poskytovanej prostredníctvom verejného 
obstarávania a problémy uplatňovania v praxi 

Mgr. Klára 
Dašková 

  

Individuálne 
mediálne výstupy 

1/ Vzťahy Poľska a Európskej únie. Rádio 
Slovensko, Z prvej ruky. 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1668012 

 

2/ Spor s európskym súdom? Poľsko sa samo 
zahnalo do kúta, hovorí právnik. Štandard. 
https://dennikstandard.sk/140880/spor-s-
europskym-sudom-polsko-sa-podla-neho-
samo-zahnalo-do-kuta-hovori-pravnik/ 
 

3/ Pre obavy o právny štát v Poľsku a 
Maďarsku, Ek zvažuje, že stopne obom 
krajinám peniaze pre plán obnovy. Rádio 
Slovensko, Rádiožurnál o 12.  
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1639654 

doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, 
PhD. 

1/ 20.10.2021 
 
 
 
 
2/ 27.11.2021 
 
 
 
 
 
3/ 7.9.2021  

Iné významné 
činnosti katedry 

Oponovaná správa pre ÚVO    

  
 

 

ÚSTAV KLINICKÉHO PRÁVNEHO VZDELÁVANIA 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

čísla miestností: 210, 309. 

tel. sekr.: 02/592 44 471 

e-mail: dominika.vesela@flaw.uniba.sk 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1668012
https://dennikstandard.sk/140880/spor-s-europskym-sudom-polsko-sa-podla-neho-samo-zahnalo-do-kuta-hovori-pravnik/
https://dennikstandard.sk/140880/spor-s-europskym-sudom-polsko-sa-podla-neho-samo-zahnalo-do-kuta-hovori-pravnik/
https://dennikstandard.sk/140880/spor-s-europskym-sudom-polsko-sa-podla-neho-samo-zahnalo-do-kuta-hovori-pravnik/
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1639654
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PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Riaditeľka:  doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD. 

Zástupkyňa riaditeľky: JUDr. Mária Havelková, PhD. 

Členovia katedry: Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M., Mgr. Dominika Veselá (administratívny pracovník) 

Doktorandi: -  

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLNENÝCH CIEĽOV ÚSTAVU V ROKU 2021 (PEDAGOGICKÁ A VEDECKÁ 

ČASŤ) 

Ústav klinického právneho vzdelávania (ďalej len „ÚKPV“), ktorý sa v rámci svojej činnosti zameriava 

primárne na prepájanie vzdelávacieho procesu s praxou, rozvíjanie praktických zručností a spoluprácu 

s odbornou verejnosťou a zahraničnými odborníkmi  na praktické vzdelávanie, sa v roku 2021 podieľal na 

viacerých aktivitách Právnickej fakulty UK v Bratislave. 

ÚKPV zabezpečuje výučbu širokého portfólia klinických predmetov, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch 

kategórií. Prvú kategóriu tvoria predmety, ktoré majú pozitívny sociálny aspekt v podobe poskytnutia 

právnej pomoci (Študentka právna poradňa), vypracovania právnej analýzy (Právna klinika neziskového 

sektora), ovplyvňovania verejných politík (Právna klinika ochrany verejnej zelene) alebo zvyšovanie 

právneho povedomia v spoločnosti (Právna klinika pre komunity). Druhú skupinu tvoria predmety, ktoré 

pripravujú študentov pre prax v rôznych oblastiach a ich výučbe zabezpečujú odborníci v danej oblasti 

(Právna klinika realitného práva, Právna klinika mediácie, právna klinika fúzií a akvizícií a právna klinika 

pracovného práva). Ďalej ÚKPV zabezpečuje bohatý stážový program a simulované súdne spory, tzv. 

mooty.  

Od roku 2020 je v gescii Ústavu výučba povinného predmetu Zručnosti a schopnosti právnického 

povolania. Tento predmet je určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, pričom v letnom 

semestri 2021 tento predmet absolvovalo vyše 300 študentov. V rámci prednášok boli študentom 

predstavené jednotlivé právnické profesie odborníkmi z praxe (napr. Verejná ochrankyňa práv Mária 

Patakyová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave Eva Behranová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej 

republiky Eva Baricová, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta a predseda Slovenskej 

advokátskej komory Viliam Karas). V roku 2021 bol tento predmet po prvýkrát vyučovaný aj v rámci 

externého štúdia. 

V rámci ÚKPV bol v roku 2021 otvorený prvý predmet v anglickom jazyku Legal Aid Studies a v zimnom 

semestri 2021 bol otvorený predmet Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia, 

zabezpečovaný v priamej spolupráci s magistrátom hlavného mesta. 
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Realizácia klinického vzdelávania sa výrazne líši od výučby tradičných predmetov, keďže vyžaduje 

organizáciu tréningov pre študentov, ale taktiež spoluprácu s advokátmi, neziskovými organizáciami, 

rôznorodými inštitúciami a klientmi.  

Od októbra 2021 sa členom Ústavu stal Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M., ktorý sa zároveň podieľa i na chode 

Inovačného centra priemyselného vlastníctva, ktoré je zaradené v rámci organizačnej štruktúry fakulty 

pod ÚKPV. Inovačné centrum vzniklo v novembri 2021 ako spoločné pracovisko Centra vedecko-

technických informácií SR a Právnickej fakulty UK za cieľom zabezpečovania právnej podpory a 

zvyšovania povedomia vedcov pri ochrane práv priemyselného vlastníctva, ktoré vznikli pri ich vedeckej 

činnosti na slovenských univerzitách. 

Členovia Ústavu pravidelne aktívne vystupujú na domácich a zahraničných konferenciách. V roku 2021 

získala Mária Havelková Fulbrightovo štipendium na výskumný pobyt na California Western School of Law 

v San Diegu.  

 

Tabuľka č. 36: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚKPV 

Ústav klinického právneho vzdelávania 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Účasť na domácej 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

Bratislavské Právnické Fórum, 
Bratislava 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, 
PhD. 
JUDr. Mária Havelková, PhD. 
Mgr. Dominika Veselá 

22. – 23. 4. 
2021 

Účasť na 
medzinárodnej 
vedeckej 
konferencii 
s aktívnou účasťou 
zamestnanca 

1/ Global Alliance for Justice 
Education Conference (online) 
Law in Business of Selected 
 
2/ Member States of the 
European Union, Praha 

1/ JUDr. Mária Havelková, PhD. 
 
 
2/ Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M. 

1/ 16. - 18. 6. 
2021 
 
2/ 04. - 05. 
11. 2021 

Najvýznamnejšie 
vedecko-výskumné 
publikácie* 

1/ Historický vývoj inštitútu 
kolúznej väzby, súčasná právna 
úprava a perspektívy de lege 
ferenda Ondrej Laciak, Zuzana 
Mlkvá Illýová. 

2/ Relevancia správnej právnej 
formy pri prijímaní 
pandemických opatrení Mária 
Havelková 

1/ doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, 
PhD. 
 
2/ JUDr. Mária Havelková, PhD. 

1/ 1990- 
UKOPAKT 
 
2/ 1991- 
UKOPAKT 

 

Kompletný zoznam medzinárodných konferencií/ vedeckých podujatí s aktívnou účasťou členov Ústavu 

KPV je uvedený v kapitole 5.4 VEDECKÉ PODUJATIA. 
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ÚSTAV TELESNEJ KULTÚRY 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

čísla miestností: č.27 NB 

tel. sekr:. 02/9012 9471 

e-mail: dominika.vesela@flaw.uniba.sk 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Riaditeľka: Mgr. Erika Rondová, PhD. 

Zástupca riaditeľky: Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Členovia ústavu: Mgr. Martin Križan, PhD. 

Mgr. Dominika Veselá 

Doktorandi: - 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTÍ A NAPLENÝCH CIEĽOV ÚSTAVU V ROKU 2021 

Výučba výberových predmetov Telesná a športová výchova v letnom semestri AR 2020/2021 a v zimnom 

semestri AR 2021/2022 pokračovala modelom dištančnej výučby, kvôli naďalej prebiehajúcej korona kríze. 

Po zvážení a prediskutovaní dostupných možností, sa vyučujúci ÚTK zhodli na forme výučby, ktorá bola 

pre študentov dostatočne efektívna aj atraktívna a zároveň spĺňala účel predmetu. Študenti síce športovali 

samostatne, svoje výsledky však na týždennej báze prezentovali vyučujúcim. Tí na základe študentmi 

vyplneného plánu športovej prípravy poradili a odporučili, čomu by sa mali konkrétne venovať, a ako by 

mali postupovať, aby splnili stanovené ciele. 

V mesiaci máj 2021 sa podarilo ÚTK zorganizovať tradičný splav právnikov. Splavovali sme rieku Moravu 

a Dunaj. Študenti v závere letného semestra vyplnili dotazník spokojnosti, kde mali možnosť vyjadriť svoje 

názory, nápady na zlepšenie a naopak nevýhody  dištančnej formy výučby predmetu. V mesiaci jún sme 

zorganizovali splavovanie divokej rieky Soča v Slovinsku, kde si účastníci mohli okrem raftovania vyskúšať 

aj kaňoning. V novembri 2021 sa študenti právnickej fakulty zúčastnili medzinárodných majstrovstiev 

sveta univerzít v Ríme. 

Na začiatku zimného semestra AR 2021/2022 sa členovia Ústavu podieľali na príprave a organizácii 

výberového predmetu Lyžovanie. Vzhľadom na prebiehajúcu ďaľšiu vlnu korona krízi sme museli pripraviť 

niekoľko strategických plánov realizácie predmetu. Daný predmet prebiehal blokovou formou a 

uskutočnil sa v Nízkych Tatrách na Chopku-Sever. 
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V priebehu roka 2021 prebehla plánovaná revitalizácia sedenia v priestoroch šatní a boli osadené 

prechodové dvere v prístupovej chodbe do priestorov ÚTK zo suterénu. V priestoroch pohybového  štúdia 

a posiľňovne  sme osadili a doplnili zrkadlá a boxovací pytel. Ďalej prebehla revitalizácia hygienických 

náterov stien v šatniach učiteľov a v pohybovom štúdiu a taktiež revízia náradia. 

V roku 2021, pokiaľ nám to dovolila epidemiologická situácia, sme zabezpečovali využitie športovísk 

v správe ÚTK PraF UK pre externých prenajímateľov. Celková suma získaných prostriedkov bola za rok 

2021 vo výške 2240 eur. 

 

Ciele ústavu na rok 2022 

1. Realizácia športových aktivít v prírode v mesiacoch máj a jún (splav Dunaja, Slovinsko, revitalizácia 

športových hier zamestnancov) 

2. Revitalizácia a príprava výberových predmetov Lyžovanie a Turistika  

3. Realizácia a úprava získaných priestorov ÚTK (kabinet učiteľov, skladové priestory) 

4. Zvýšenie publikačnej činnosti  a zvyšovanie odbornej kvalifikácie členov ÚTK 

5. Obnovenie  reprezentačných družstiev vysokoškolskej ligy (futsal, florbal, basketbal, volejbal a 

plávanie) a znovuzapojenie sa do vysokoškolských súťaží 

6. Realizácia priebežných tréningov a kompenzačných cvičení počas celého semestra a poskytovanie 

zázemia pre individuálne tréningy zamestnancom PraF UK 

 

Tabuľka č. 37: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚTK 

Ústav telesnej kultúry 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Individuálne 
mediálne výstupy 

Keď máš kila navyše, eliminácia 
váhového rozdielu pri páde 
prvolezca na jednodĺžkových 
cestách 
Horolezec. - Roč. 53, č. 3 (2021), 
s. 76-77 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

ISSN (print) 
1335-3896 
ISSN 
(online) 
1335-390X 
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Ústav telesnej kultúry 

Aktivita/Výstup Názov a miesto konania Meno zúčastneného 
Dátum/kód 
projektu/IB
AN 

Kurzy ďalšieho 
vzdelávania 

1/ Workshop SM systém, 
Stupava 

 
2/ Inštruktor tradičného 
skialpinizmu 2 

 
3/ Záchranársky kurz a prvá 
pomoc adolescentov 

 
4/ Trénerská licencia stupeň A – 
športová a kondičná príprava 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 
Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 
 
Mgr. Martin Križan, PhD. 
Mgr. Martin Križan, PhD. 

UKOAP21 

Iné významné 
činnosti katedry 

1/ Realizácia športových aktivít 
v prírode -splav Morava - Dunaj, 
splav Soča -Slovinsko 

 
2/ Zabezpečenie využitia 
športovísk v správe ÚTK pre 
externých prenajímateľov 

 
3/ Revitalizácia sedenia 
v priestoroch šatní a  
hygienických náterov v šatniach 
učiteľov a v pohybovom štúdiu, 
osadenie dverí v prístupovej 
chodbe do priestorov ÚTK, 
revízia náradia 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 
Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 
Mgr. Martin Križan, PhD. 

 
máj, jún 
2021 
 
 
 
 
február až 
december  
2021 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.5.3 KNIŽNICA 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE  

Knižnica Právnickej fakulty UK  

Riaditeľka knižnice od 1. 12. 2021    Ťažká Veronika, Mgr.  

 

 

Knihovník        Boriová Blanka  

Danišovičová Anna  

Dranačková Daniela, Mgr.  

Garajová Katarína, Mgr. 
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Martanovičová Jaroslava  

Mirgová Jana, Ing.  

Rausová Katarína   

Štibraná Eva  

 

Služby: Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Knižnica PraF UK) 

sprístupňuje informačné zdroje registrovaným používateľom v súlade s Knižničným výpožičným 

poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Knižnice Právnickej fakulty 

UK v Bratislave. Knižnica tak aj v roku 2021 vytvárala informačné zázemie výučbe a vedeckej činnosti na 

Právnickej fakulte UK, pričom pokračovala v plnení funkcií a úloh, vyplývajúcich z jej štatútu, a to:  

a) zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné 

vedecké a odborné knižničné dokumenty,  

b) poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, a to najmä učiteľom, 

vedeckým pracovníkom, študentom a verejnosti v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom,  

c) uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce obhájené na fakulte,  

d) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a 

doktorandov dennej a externej formy štúdia na fakulte,  

e) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.  

 

Knižničné fondy a ich doplňovanie: Fond Knižnice PraF UK bol v roku 2021 rozšírený o 908 knižničných 

jednotiek, z toho 719 kníh, 18 seriálov (vo väzbe), 85 tlačených záverečných prác a 86 elektronických 

záverečných prác.  

V priebehu roka do knižnice dochádzalo 127 titulov periodík, z toho 42 slovenskej a 85 zahraničnej 

proveniencie. Z toho 14 titulov periodík (12 slovenskej a 2 zahraničnej proveniencie) dochádzalo priamo 

pre katedry. 4 časopisy dochádzali v elektronickej forme. V počte 2 ks knižnica odoberala 2 odborné 

právnické časopisy v elektronickej forme  

K 31. decembru 2021 tvorilo fond Knižnice PraF UK 125 051 knižničných jednotiek, z toho:  

• 106 941 kníh a viazaných periodík,  

• 290 audiovizuálnych a elektronických dokumentov a  

• 17 820 záverečných prác.  
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Bibliograficko-informačné služby : Knižnica PraF UK sa podieľa na budovaní súborného knižničného 

online katalógu, ktorý kumuluje informácie o knižničných jednotkách, nachádzajúcich sa v knižničnom 

fonde jednotlivých fakultných knižníc UK.  

Za Knižnicu PraF UK bolo do súborného online katalógu spracovaných 907 bibliografických záznamov 

dokumentov. Stav automatizovane spracovaných dokumentov súbornom online katalógu k 31.12.2021 

je 88 227, knižnica PraF UK má v databáze 55 090 titulov.  

Do súborného online katalógu pribudlo tiež 348 bibliografických záznamov analytických častí z časopisov 

a zborníkov vo fonde Knižnice PraF UK. Ide o články z nasledovných právnických periodík: Justičná revue, 

Právny obzor, Policajná teória a prax, Acta Facultatis Iuridicae, Časopis pro právní vědu a praxi, 

Jurisprudence, Právník, Právni rozhledy, Správní právo, American Journal of Comparative law, 

International and Comparative Law Quarterly, International Journal of Legal Informartion, Bratislava Law 

Review.  

Súčasťou bibliografických-informačných služieb je Evidencia publikačnej činnosti (EPC). Do databázy 

EPC v priebehu roka 2021 pribudlo 879 bibliografických záznamov, popisujúcich publikačné výstupu 

pedagogických zamestnancov PraF UK. Okrem nich bolo v rámci databázy EPC pripísaných 2160 ohlasov 

na práce zamestnancov fakulty, bez ohľadu na rok ich vydania.  

 

Knižničné služby :  

Poskytovanie knižničných služieb sa v roku 2021 podriaďovalo aktuálnej epidemiologickej situácii, ktorá 

mala dopad na otváracie hodiny, rozsah poskytovaných služieb ako i počet registrovaných používateľov.  

Knižnica PraF UK poskytovala v roku 2021 služby 593 registrovaným čitateľom, z toho 121 z nich bolo bez 

vzťahu k Univerzite Komenského. Počet realizovaných výpožičiek bol 6 198 (z toho 123 prezenčných 

výpožičiek a 6 075 absenčných výpožičiek). Celkovo knižnicu navštívilo a jej služby využilo 10 125 

návštevníkov, webovú stránku knižnice navštívilo 17 865 užívateľov. V rámci medziknižničnej výpožičnej 

služby knižnica poskytla 13 dokumentov čitateľom z iných slovenských knižníc.  

 

Okrem literatúry dostupnej vo fonde Knižnice PraF UK sú registrovaným čitateľom k dispozícii aj 

elektronické informačné zdroje. V spolupráci s Akademickou knižnicou Univerzity Komenského v 

Bratislave sprístupňuje Knižnica PraF UK 16 elektronických informačných zdrojov (databáz) viď. tabuľka 

č. 38. Využívanie vybraných elektronických informačných zdrojov. Elektronické databázy sú čitateľom 

dostupné z priestorov univerzity, resp. formou vzdialeného prístupu. Čitatelia knižnice PraF UK využívali 

predovšetkým databázu Oxford Journals, EBSCO a ProQuest Central a Springer.  
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Tabuľka č. 38: Využívanie vybraných elektronických informačných zdrojov 

Využitie EIZ 2021 Vyhľadávania Úplné texty 

1. Platforma Web of Science 167 587  
2. SCOPUS 164 890  
3. EBSCO eBook 19 511 10 274 
4. ProQuest Ebook 36 144 14 044  
5. ProQuest Central 13 921 12 136 
6. Springer 11 190 77 632 
7. Nature 433 37 567 
8. Science Direct 49 341 208 083 
9. Oxford Journals 2 279 14 938 
10. JSTOR 14 049 24 431 
11. Wiley 4 884 53 165 
12. Statista 5 746 7 611 
13. Knovel 369 3 164 
14. APA 27 749 13 126 
15. ATLA 5 878 821 
16. Cambridge Core (skúšobný 

prístup) 

1 523 3 205 
 

   

Personál a účasť na školeniach  

K 31. 12. 2021 mala knižnica 9 zamestnancov vykonávajúcich knižničné činnosti, pričom 4 disponujú 

knihovníckym vzdelaním.  

V septembri sa 7 z nich zúčastnilo školenia v Centre vedecko-technických informácií SR pre spracovateľov 

a spracovateľky evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ (Centrálny register evidencie 

publikačnej činnosti).  V novembri sa 3 pracovníčky, vrátane novej riaditeľky knižnice, zúčastnili školenia 

na evidenciu publikačnej činnosti v knižnično-informačnom systéme VTLS Virtua, ktoré zastrešovali 

pracovníčky Akademickej knižnice Univerzity Komenského.  
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4 VZDELÁVANIE 

 

4.1 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

 
REFORMA ŠTÚDIA A ROZVOJ ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

V akademickom roku 2017/2018 bola spustená zásadná reforma právnického vzdelávania na PraF UK, na 

základe ktorej sú študijné programy poskytované našou fakultou jedinečné nie len v slovenskom meradle, 

ale nemajú obdobu ani v Česku. 

 

1. bakalársky študijný program v odbore právo poskytujúci komplexný súbor predmetov zo všetkých 

oblastí slovenského práva, 

2. magisterský študijný program v odbore právo zameraný na európske a medzinárodné súvislosti 

práva, právnu komparatistiku a klinické formy vzdelávania, 

3. magisterský študijný program v anglickom jazyku – zameraný na právo Európskej únie a na 

medzinárodné právo, 

4. magisterský študijný program právo a ekonómia, ktorý okrem predmetov z práva a národného 

hospodárstva obsahuje aj medziodborové predmety predstavujúce skutočné prepojenie dvoch 

študijných odborov. 

 

V akademických rokoch 2018/2019 a 2019/2020 fakulta pokračovala v implementácii tejto reformy a 

sústredila sa na pokračovanie v skvalitňovaní vzdelávacieho procesu v reformovaných programoch, ako aj 

na lepšiu koordináciu pracovísk pri zabezpečovaní týchto programov. V akademickom roku 2020/2021 

bola implementovaná ďalšia fáza reformy spočívajúca v tom, že po prvýkrát začali študenti študovať aj 

reformovaný študijný program právo v druhom stupni štúdia. V akademickom roku 2021/2022 príde 

k zavŕšeniu reformy, keďže sa očakávajú prví absolventi.  

PraF UK v roku 2021 (od akademického roka 2020/2021) rozšírila svoje portfólio poskytovaných 

študijných programov o medziodborový bakalársky študijný program „Manažment a právo“ v anglickom 

jazyku (poskytovaný v spolupráci s Fakultou managementu UK v Bratislave) a magisterský študijný 

program „kánonické právo“ v externej forme. 

 

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA VZDELÁVACIU ČINNOSŤ 

V roku 2021 pretrvávala pandémia COVID-19, pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom bola fakulta 

na online výučbu pripravená. Vzhľadom na túto skutočnosť už nebolo potrebné viac prijímať osobitné 

opatrenia týkajúce sa harmonogramu štúdia, či odstraňovania tvrdosti študijného poriadku.  
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Výučba bola zabezpečovaná dištančne v súlade s novelou zákona o vysokých školách prostredníctvom 

online vedenia seminárov s použitím aplikácie Microsoft Teams v kombinácii s moodle. Tieto nástroje boli 

následne využívané aj v rámci skúšania a štátnych skúšok. 

 

USKUTOČŇOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V PRVOM A DRUHOM STUPNI ŠTÚDIA 

V roku 2021 bolo vzdelávanie v prvom stupni štúdia uskutočňované v študijných programoch 

akreditovaných v rôznych obdobiach: študijné programy akreditované v rámci komplexnej akreditácie 

v roku 2015 (v prípadoch prekročenia štandardnej dĺžky štúdia),  a v novoakreditovanom reformovanom 

študijnom programe (akreditácia 2017), ako aj v bakalárskom programe Manažment a právo (od 

akademického roka 2020/2021) v anglickom jazyku, ktorý je uskutočňovaný v študijných odboroch právo 

a ekonómia a manažment.   

Taktiež Právnická fakulta UK v Bratislave v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, 

Národohospodárskou fakultou, začala od septembra 2014 zabezpečovať výučbu spoločného študijného 

programu „ekonómia a právo“ a to v I. stupni v dennej a externej forme, pričom študenti, ktorí boli na 

štúdium spoločného študijného programu prijatí, sú počas štúdia študentami obidvoch univerzít.  

V roku 2021 bolo vzdelávanie v druhom stupni štúdia uskutočňované v študijných programoch 

akreditovaných v rôznych obdobiach: študijné programy akreditované v rámci komplexnej akreditácie 

v roku 2015 paralelne s novoakreditovaným reformovaným študijným programom, a to aj v anglickom 

jazyku, a tiež v študijnom programe v dennej forme „právo a ekonómia“ poskytovaného spoločne 

s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 
Tabuľka č. 39 – študijné stupne, programy, odbory a formy štúdia na fakulte 2021 

ŠTUDIJNÉ STUPNE, PROGRAMY, ODBORY A FORMY ŠTÚDIA NA FAKULTE V 
AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 

Denná forma 

I. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium): 

Študijný odbor Študijný program 

Ročník 

1 2 3 

Právo Právo (kód bPRV17) X X X 

Ekonómia 
a manažment 
Právo Ekonómia a právo (kód bEP_15) X X X 

Ekonómia 
a manažment 
Právo Manažment a právo (kód ENbMP19) X X  

Externá forma 

I. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium): 

Študijný odbor Študijný program 

Ročník 

1 2 3 4 
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Právo Právo (kód bPRVx17) X X X X 

Ekonómia 
a manažment 
Právo Ekonómia a právo (kód bEPe_15)  X X X 

Denná forma 

II. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

Študijný odbor Študijný program 

Ročník 

1 2 

Právo Právo (kód mPRV17) X X 

Právo Právo (kód mPRV15) X X 

Ekonómia 
a manažment 
Právo Právo a ekonómia (kód mPEK17) X X 

Právo Právo (kód ENmPRV17) X X 

Externá forma 

II. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

Študijný odbor Študijný program 

Ročník 

1 2 3 

Právo Právo (kód mPRVx15) X X X 

Právo Kánonické právo (kód mKANPx19)  X  

Právo Právo (kód mPRVx17) X   

 
 
CIELE VZDELÁVANIA A PROFILY ABSOLVENTOV 
 
Novoakreditovaný študijný program „právo“ (bPRV17, bPRVx17) priniesol nasledujúce zmeny: 

Absolvent študijného programu právo v  1. stupni absolvuje všetky zásadné právne disciplíny 

vnútroštátneho právneho poriadku, pričom tieto majú významný teoretický základ. Ovláda  právo 

Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok. Dokáže analyticky uvažovať 

a riešiť problémy praxe na solídnej úrovni. 

Z praktického hľadiska je použiteľný: pri vykonávaní prípravných prác v rámci súdnictva, ako odborný 

pracovník vo verejnej správe, v oblasti podnikového práva, právneho manažmentu a práva mimovládneho 

sektoru. Absolvent je spôsobilý pripravovať normatívne právne akty a vydávať individuálne správne akty 

v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a riešiť súkromnoprávne nesporové vzťahy fyzických 

a právnických osôb vrátane podnikateľských subjektov. 

Absolvent študijného programu právo v 1. stupni je schopný analyticky i synteticky uvažovať vo všetkých 

právnych odvetviach vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré tvoria právny systém, s hlbokými 

a trvalými teoretickými, filozofickými a etickými základmi a základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. 

Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na 

jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi. 
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Nový magisterský študijný program „Právo“ v odbore právo (mPRV17) nadväzuje na reformovaný 

bakalársky študijný program. 

Absolvent študijného programu právo v  2. stupni rozvíja znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré 

získal v prvom stupni štúdia. Na jednej strane zasadzuje tieto znalosti do interdisciplinárneho kontextu 

a získava praktické zručnosti s aplikáciou práva, ale tieto znalosti sa zasadzujú aj do európskych 

a medzinárodno-právnych súvislostí. 

Absolventi dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, 

primárne komerčnej sfére; sú schopní pracovať ako kandidáti právnických povolaní (súdnictvo, 

prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolventi dokážu 

komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným 

zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. Absolventi majú okrem medzinárodného a 

európskeho práva tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, vrátane problematiky základných 

ľudských práv a slobôd, dokážu spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom 

procese. Sú zároveň schopní samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretnú. 

Nadobudnuté poznatky dokážu samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolventi druhého stupňa práva 

dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a 

zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania sú schopní reflektovať postavenie 

a úlohy právnikov v spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie v národných 

a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych 

organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho 

spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Značné využívanie konceptu klinického právnického 

vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie 

prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych 

prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické 

myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy. 

Absolvent študijného programu „Právo“ v anglickom jazyku rozvíja znalosti zo všetkých právnych 

disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia. Na jednej strane zasadzuje tieto znalosti do 

interdisciplinárneho kontextu, a tým získava praktické zručnosti s aplikáciou práva, zároveň tieto znalosti 

zasadzuje aj do európskych a medzinárodno-právnych súvislostí. Absolvent magisterského študijného 

programu právo je schopný analyticky a synteticky uvažovať vo všetkých právnych odvetviach s hlbokými 

a trvalými teoretickými, filozofickými a etickými základmi, so širokými vedomosťami o práve Európskej 

únie a medzinárodnom práve. Aj keď počas štúdia pracuje prevažne s platným právom, ktoré sa učí 

používať, zmysel výučby spočíva v interpretácii práva a používaní právnych argumentov, či už v rovine 
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teoretickej alebo v kontexte jednotlivých právnych odvetví. Absolvent magisterského študijného 

programu právo dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, 

primárne komerčnej sfére; je schopný pracovať ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, 

prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolvent dokáže 

komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných, ako aj nadnárodných kontextoch s dôrazom na 

právo Európskej únie a medzinárodné právo. Absolvent má okrem medzinárodného a európskeho práva 

tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, 

dokáže spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom procese. Je zároveň schopný 

samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania môže stretnúť. Nadobudnuté poznatky 

dokáže samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolvent magisterského študijného programu právo 

v anglickom jazyku je po ukončení štúdia plne využiteľný v praxi. Dokáže metodicky analyzovať 

programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a zručnosti pri poskytovaní 

právneho poradenstva. Pri výkone povolania je schopný reflektovať postavenie a úlohy právnikov v 

spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre jeho pôsobenie v národných a nadnárodných 

korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré 

vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a 

nadnárodného kontextu práva.  Veľký dôraz je kladený na získavanie zručností počas štúdia, preto sa dôraz 

kladie na povinné absolvovanie simulovaného súdneho sporu (tzv. moot court) v rôznych oblastiach počas 

štúdia a rovnako aj na zabezpečenie možností stáží študentov počas štúdia. Značné využívanie konceptu 

klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety 

zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie 

simulovaných právnych prípadov) reflektuje dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva 

analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné 

právnické výstupy.  

 Spoločný študijný program „Ekonómia a právo“ predstavoval v čase jeho vzniku novinku v oblasti 

vzdelávacích služieb v SR. Zameraný je na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto 

študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore Národné hospodárstvo a právo 

s akademickým titulom Bc. (bakalár). Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického 

základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia 

ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou 

sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v 

riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, 

v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach. 
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Absolvent spoločného študijného programu „Ekonómia a právo“: 

•  získa univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore Národné hospodárstvo a v odbore Právo s 

akademickým titulom Bc. (bakalár), 

•  nadobudne súčasne poznatky zo všeobecného ekonomického a právneho základu, pričom si 

osvojí právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života, 

•  osvojí si schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- 

a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva 

v štátnej a miestnej správe, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov, 

•  dokáže porozumieť obsahovým a procedurálnym problémom právnej praxe, ovláda základy pre 

poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva a čiastočne občianskeho a obchodného 

práva,  

•  teoretické východiská výučby študijného odboru právo sú základom pre získanie zručností pri 

interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čím dosiahnuté Bc. vzdelanie umožňuje 

absolventovi správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych 

názorov, 

•  nadobudne predpoklady pre analytické schopnosti a schopnosť syntézy právnych myšlienok a 

právnych textov, logicky sa orientuje v systéme právnych predpisov a správne aplikuje právne normy, 

pričom riešenú problematiku posudzuje komplexne a berie do úvahy všetky ekonomické a právne aspekty,  

•  efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s 

judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie 

a práva,  

•  všetky získané poznatky je schopný sformulovať do uceleného ústneho a písomného prejavu, 

•  nájde uplatnenie prakticky v každej oblasti národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach 

všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych a 

miestnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach. 

 

Nadväzujúci spoločný magisterský študijný program „Právo a ekonómia“ bol vytvorený v spolupráci našej 

fakulty a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zameraný je na prípravu 

odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzitné vzdelanie druhého 

stupňa v odbore Národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Mgr. (magister). Nadobudnú 

poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu 

a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. 

Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych 
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oblastiach národného hospodárstva a v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a 

medzinárodných vládnych a  mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných 

pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva a ekonómie 

a súčasne môžu vykonávať všetky právnické profesie, vrátane regulovaných. 

Absolventi štúdia magisterského študijného programu „Kánonické právo“ v študijnom odbore právo 

dokážu vykonávať prípravné práce v rámci cirkevného súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní 

pracovníci v cirkevnej administratíve. Absolventi odboru majú znalosti o kánonickom práve, katolíckej 

teológii, latinčine, filozofii a sú schopní používať ich v otázkach základnej životnej orientácie a pri riešení s 

tým súvisiacich úloh v oblasti kánonického práva. Získajú aj schopnosť adaptovať sa na meniace sa 

podmienky na trhu práce a budú mať prehľad o príbuzných povolaniach. Absolventi druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia študijného programu v študijnom odbore kánonické právo majú možnosť 

pokračovať v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore kánonické právo a následne sa 

uplatniť ako výskumní pracovníci alebo vysokoškolskí učitelia. 

 

Absolventi druhého stupňa štúdia študijného programu v študijnom odbore kánonické právo sú spôsobilí 

vykonávať tieto profesie: cirkevný advokát, cirkevný notár, cirkevný sudca, cirkevný obhajca, cirkevný 

sekretár, tajomník, administratívny pracovník, a pod. 

Z hľadiska teoretických vedomostí absolventi štúdia študijného programu v študijnom odbore kánonické 

právo (2. stupeň): 

− získajú poznatky zo základov kánonického práva, 

− nadobudnú poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti v cirkevnej správe, 

− osvoja si základné inštitúty cirkevného správneho poriadku. 

 Z hľadiska praktických schopností a zručností vynikajú absolventi štúdia študijného programu v 

študijnom odbore kánonické právo (2. stupeň) schopnosťou: 

− aplikovať právne normy v cirkevnej správe a praktické postupy a riešenia právnych situácií, 

− vedieť uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti v cirkevnej správe; 

− kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, pedagóg a pod.). 

 Z hľadiska doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností absolventi štúdia študijného programu 

v študijnom odbore kánonické právo (2. stupeň): 

− sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu, 

− majú predpoklady pokračovať v doktorandskom štúdiu. 
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PRIJÍMACIE KONANIE 

V prijímacom konaní pre akademický rok 2021/2022 bol v bakalárskom študijnom programe právo na 

fakulte aplikovaný spôsob prijatia na štúdium všetkých tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre 

prijatie na štúdium v zmysle zákona o vysokých školách a kritérií pre prijímacie konanie. Podobne sa 

postupovalo v magisterských študijných programoch uskutočňovaných v slovenskom jazyku. Prijímacia 

skúška sa nekonala.  

V študijnom programe ekonómia a právo sa uskutočňovala prijímacia skúška, ktorej vykonanie 

zabezpečovala Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity. 

 

Tabuľka č. 40: Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na bakalársky študijný program  v dennej 
a v externej forme štúdia za roky 2007/2008 – 2021/2022 
 

 POČET PRIHLÁSENÝCH UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM (PRÁVO) 

ROK/FORMA 
ŠTÚDIA 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia SPOLU 

2007/2008 2019 875 2894 

2008/2009 1746 921 2667 

2009/2010 1195 574 1769 

2010/2011 1292 482 1774 

2011/2012 1272 312 1584 

2012/2013 1074 211 1285 

2013/2014 905 207 1112 

2014/2015 635 199 834 

2015/2016 534 207 741 

2016/2017 689 192 881 

2017/2018 782 180 962 

2018/2019 999 206 1205 

2019/2020 1076 173 1247 

2020/2021 1076 237 1313 

2021/2022 1046 174 1220 
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Tabuľka č. 41: Počet prijatých  uchádzačov o štúdium na bakalárske študijné program v rokoch 2007 až  2021 

 POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM (PRÁVO) 

ROK/FORMA 
ŠTÚDIA 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia Spolu 

2007/2008 350 151 501 

2008/2009 339 204 543 

2009/2010 301 154 455 

2010/2011 402 201 603 

2011/2012 450 217 667 

2012/2013 400 168 568 

2013/2014 401 165 566 

2014/2015 400 147 547 

2015/2016 422 166 588 

2016/2017 637 178 815 

2017/2018 690 172 862 

2018/2019 879 198 1077 

2019/2020 979 162 1140 

2020/2021 837 217 1054 

2021/2022 944 170 1114 

 
Tabuľka č. 42: Počet novoprijatých zapísaných študentov (do 1. ročníka Bc.) v rokoch 2007 až 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 T.j. študenti, ktorí predtým neštudovali žiadnu vysokú školu na Slovensku. 

 POČET ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOV - NOVOPRIJATÍ1  (DO 1. 
ROČNÍKA BC.) (PRÁVO) 

ROK/FORMA 
ŠTÚDIA 

Denná forma štúdia Externá forma štúdia Spolu 

2007/2008 325 145 477 

2008/2009 208 140 348 

2009/2010 264 55 319 

2010/2011 226 127 353 

2011/2012 380 171 551 

2012/2013 315 96 411 

2013/2014 311 115 426 

2014/2015 296 86 382 

2015/2016 307 133 440 

2016/2017 403 102 505 

2017/2018 364 97 461 

2018/2019 487 94 581 

2019/2020 548 68 616 

2020/2021 572 133 705 

2021/2022 593 87 680 
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Porovnaním údajov o počte prihlásených uchádzačov, počte prijatých uchádzačov, počtu zapísaných 

študentov v prvom ročníku a počtu novoprijatých zapísaných študentov možno identifikovať nasledujúce 

trendy: 

- v minulosti dlhodobo rastúci počet prihlášok v dennej forme štúdia, v posledných troch rokoch 

ide o stabilizáciu počtu, 

- rastúci počet novoprijatých študentov, 

- rastúci počet študentov v prvom ročníku, ktorí nie sú novoprijatí, 

- pokles prihlášok a študentov v externej forme štúdia, respektíve kolísanie počtu prihlášok. 

 

Zároveň treba poukázať na to, že fakulta je vzdelávacou inštitúciou v oblastí práva celoslovenského 

významu. Podľa údajov o prijímacom konaní je zrejmý vyšší počet uchádzačov z Bratislavského kraja, 

avšak títo predstavujú približne 25 % z celkového počtu. 

 

Tabuľka č. 43: Údaje o prijímacom konaní podľa jednotlivých krajov 
 

Kraj Spolu prihlášky  Prijatí  Zapísaní  

 20
18 

201
9 

202
0 

202
1 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

Bratislavský kraj 273 26
9 

370 399 234 24
4 

315 359 153 170 26
4 

283 

Trnavský kraj 121 89 110 151 107 82 85 141 70 51 70 92 
Trenčiansky kraj 12

4 
98 144 157 113 92 116 148 68 57 78 124 

Nitriansky kraj 173 112 163 218 165 104 131 205 93 72 100 150 
Žilinský kraj 103 138 141 186 93 123 112 176 61 79 76 105 
Banskobystrický 
kraj 

10
8 

91 110 144 93 85 88 133 67 51 68 90 

Prešovský kraj 14
9 

156 139 177 138 145 118 169 87 83 77 112 

Košický kraj 10
2 

96 85 117 91 86 61 109 55 49 40 80 

   
 
POČTY ŠTUDENTOV 
Právnická fakulta sa postupným znižovaním počtu študentov zaraďuje medzi stredne veľké fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Tabuľky ilustratívne ukazujú základné údaje od roku 2007.  
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Tabuľka č. 44: Počet študentov bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10)  
BC. PRÁVO BC. EKONÓMIA A PRÁVO 

ROČNÍK/ 
ROK 

1.  2.  3.  SPOLU 1.  2.  3.  SPOLU  

2007 332 319 357  1008 
    

2008 213 330 320  863 
    

2009 264 210 325  799 
    

2010 226 252 211  689 
    

2011 386 214 263  863 
    

2012 406 365 225  996 
    

 2013 313 320 363   996 
    

2014 309 288 361  958 62 0 0 62 

2015  310  281  326 917 62 48 0 110 

2016 403 282 314 999 68 51 44 163 

2017 410 311 302 1026 59 49 60 168 

2018 540 253 333 1126 64 51 66 181 

2019 613 325 246 1184 50 50 64 164 

2020 626 410 324 1360  73  43  68  184 

2021 617 427 392 1436 59 68 53 180 

 
 
Tabuľka č. 45: Počet študentov bakalárskeho štúdia v externej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10)  

BC. PRÁVO BC. EKONÓMIA A PRÁVO 

ROČNÍK  1.  2.  3. 4. SPOLU 1.  2.  3.  4.  SPOLU  

2007  157 114 237   508 
     

2008  143 112 103   358 
     

2009  70 77 123   270 
     

2010  127 51 68   246 
     

2011  174 87 70   331 
     

2012  123 112 80   315 
     

2013  118 87 110   315 
     

2014  107 87 100   294 10 0 0 0 10 

2015  133 87 94    314 12 5 0 0 17 

2016  134 88 96   318 0 7 4 0 11 

2017 143 67 89   299 16 0 4 4 24 

2018 127 60 77   264 14 8 0 5 27 

2019 93 53 35 43 224 8 5 8 1 22 

2020 155 48 39 36 278  15  2  5  8  30 

2021 113 63 34 43 253 0 7 0 9 16 
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Tabuľka č. 46: Počet študentov magisterského štúdia v dennej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10)  

PRÁVO PRÁVO A EKONÓMIA PRÁVO (AJ) 
 

ROČNÍK/ROK  1. 2.  1. 2.  1. 2.  SPOLU 

2007 321 414 0 0 0 0 735 

2008 327 483 0 0 0 0 810 

2009 341 447 0 0 0 0 788 

2010 323 372 0 0 0 0 695 

2011  207 349 0 0 0 0 556 

2012 247 236 0 0 0 0 483 

2013 231 283 0 0 0 0 514 

2014 289 265 0 0 0 0 554 

2015   341  311 0 0 0 0 652 

2016 276 374 0 0 0 0 650 

2017 264 339 15 0 4 0 618 

2018 260 318 31 13 5 4 631 

2019 275 299 29 30 4 5 645 

2020 218  320 20    34 3 4  599 

2021 265 261 33 30 4 5 598 

 
 
Tabuľka č. 47: Počet študentov magisterského štúdia v externej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10)  

PRÁVO 
  

KÁNONICKÉ PRÁVO 

ROČNÍK  1. 2. 3. 1. 2.  SPOLU 

2007  137 173 372    682 

2008  100 107 288    495 

2009  79 115 188    382 

2010  81 69 169    319 

2011  63 71 97    231 

2012  61 61 102    224 

2013  99 51 102    252  

2014  73 78 71    222 

2015  95 66 79    240 

2016  65 86 71    222 

2017 91 53 94    195 

2018 68 40 92    200 

2019 26 59 70    155 

2020 43 20 82 6 
 

151 

2021 26 39 43 0 2 110 
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POČTY ABSOLVENTOV 
Právnickú fakultu každoročne absolvuje vo všetkých formách štúdia väčší počet študentov než počet 

študentov, ktorí riadne postúpili do končiaceho ročníka. Je to spôsobené tým, že v končiacich ročníkoch 

sa sústreďujú  študenti opakujúci posledný rok štúdia, študenti, zapísaní na štúdium po ukončení doby 

prerušenia štúdia a  podobne.  

Nasledujúce tabuľky podávajú súhrnný prehľad o počte absolventov v uplynulých rokoch, tj. 2010 – 2021  

v študijnom programe právo. 

 
Tabuľka č. 48: Absolventi bakalárskych programov (študijný program právo) 

ROK DENNÁ 
FORMA 
ŠTÚDIA (SK)  

EXTERNÁ 
FORMA 
ŠTÚDIA (SK) 

ZAHR. 
(DENNÁ/EXTERNÁ) 

SPOLU 

2010 305 137 2/0 444 
2011 203 76 0 279 
2012 263 58 1 322 
2013 214 54 0 268 
2014 286 60 0  346 
2015 297 53 2/0 352 
2016 240 40 1/0 281 
2017 233 41 2/1 277 
2018 232 52 2/0 286 
2019 240 14 7/0 261 
2020 198 35 7/2 242 
2021 262 24 2/1 289 

Tabuľka č. 49: Absolventi magisterských  programov (študijný program právo v slovenskom jazyku 
a program právo a ekonómia) 
 

ROK DENNÁ 
FORMA 
ŠTÚDIA 
– 
PRÁVO 
(SK) 

DENNÁ 
FORMA 
ŠTÚDIA – 
PRÁVO 
A EKONÓMIA 
(SK)  

EXTERNÁ 
FORMA 
ŠTÚDIA 
(SK) 

ZAHR. 
(DENNÁ/EXTERNÁ) 

SPOLU 

2010 346  86 1/0 433 
2011 300  100 0 400 
2012 306  52 1 359 
2013 193  44 1/0 238 
2014 215  51 2/0 268 
2015 219  44 10/0 273 
2016 265  62 8/0 335 
2017 278  43 6/7 334 
2018 248  41 3/2 294 
2019 240 12 36 4/3 295 
2020 233 23 30 3/2 291 
2021 227 23 35 7/0 292 
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4.2 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 

4.2.1 Študijné programy 

Doktorandské štúdium sa na UK v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej „PraF UK“) uskutočňuje v dennej 

a externej forme štúdia v akreditovaných študijných programoch. PraF UK mala k 31.12.2021 pre 

doktorandské štúdium (III. stupeň štúdia) akreditované nasledovné študijné programy: 

 

denná forma štúdia 

študijný program      jazyk výučby 

teória a dejiny štátu a práva     slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

ústavné právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

správne právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

pracovné právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

trestné právo        slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

medzinárodné právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

obchodné a finančné právo      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

občianske právo       slovenský jazyk 

kánonické právo      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

rímske právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

právo Európskej únie      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

 

externá forma štúdia: 

študijný program      jazyk výučby 

teória a dejiny štátu a práva     slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

ústavné právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

správne právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

pracovné právo      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

trestné právo       slovenský jazyk 
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        anglický jazyk 

medzinárodné právo      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

obchodné a finančné právo     slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

občianske právo      slovenský jazyk 

kánonické právo      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

rímske právo       slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

právo Európskej únie      slovenský jazyk 

        anglický jazyk 

 

Postup pri prijímaní na doktorandské štúdium a ďalšie uskutočňovanie štúdia sa organizuje v zmysle 

ustanovení § 54 a § 56 – 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s Dlhodobým zámerom PraF UK na roky 2021 – 2027 sa zvýšil počet školiteľov v rámci 

jednotlivých študijných programoch doktorandského štúdia, keďže v roku 2021 sa habilitovali viacerí 

akademickí zamestnanci PraF UK. Táto skutočnosť má zabezpečiť, aby sa postupne navyšoval počet 

školiteľov tak, aby na jedného školiteľa pripadli najviac 2-3 doktorandi, čo má tiež posilniť kvalitu vedenia 

doktorandov. 

 

4.2.2 Výučba v rámci doktorandského štúdia 

 

Výučba prebieha v priestoroch PraF UK na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave. Štúdium je zabezpečované 

Oddelením vedy a doktorandského štúdia a príslušnými katedrami pod gesciou garantov jednotlivých 

akreditovaných doktorandských študijných programov. Výučba predmetov sa realizuje formou 

prednášok, seminárov a individuálnych konzultácií. Štandardná dĺžka doktorandského programu v dennej 

forme štúdia sú 3 akademické roky a v externej forme štúdia 4 akademické roky.  

 

Doktorandi na príslušných katedrách PraF UK absolvujú činnosti v troch oblastiach: 

• študijná   

• pedagogická 

• vedecká  
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Doktorandský študijný program, ako študijný program tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, sa 

zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na 

vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej 

činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú akademický titul 

„philosophiae doctor“ (v skratke „PhD“.).  

 

V súlade s Dlhodobým zámerom PraF UK na roky 2021 – 2027 boli jednotlivé študijné programy 

doktorandského štúdia v študijnej časti posilnené v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy a 

metodológie pedagogického procesu, čím sa posilnila aj interdisciplinarita. 

 

4.2.3 Štatistické údaje 

 

Tabuľka č. 50: Prehľad počtu prijatých doktorandov na akademický rok 2020/2021 a počet absolventov 

doktorandského štúdia za kalendárny rok 2021 

 

Rok  

Počet prijatých v 

dennej forme štúdia 

Počet prijatých v 

externej forme 

štúdia 

Počet 

absolventov 

v dennej 

forme 

štúdia 

Počet absolventov v 

externej forme 

štúdia 

Slovenskí 

uchádzači 
Cudzinci 

Slovenskí 

uchádzači 
Cudzinci 

Slovenskí 

absolventi 
Cudzinci 

2021 9 - 9 - 17 13 - 

 

Tabuľka č. 51: Prehľad počtu doktorandov za rok 2021 v dennej a externej forme 

 

Študijný odbor 

Počet doktorandov v 

dennej forme štúdia 

Počet doktorandov v 

externej forme štúdia 

Slovenskí 

doktorandi 
Cudzinci 

Slovenskí 

doktorandi 
Cudzinci 

teória a dejiny štátu a práva 9 - 5 - 

ústavné právo 4 - 4 - 

správne právo 6 - 6 - 

pracovné právo 3 - 3 - 

trestné právo 3 - 11 1 

medzinárodné právo 2 - 5 1 

obchodné a finančné právo 4 - 7 - 
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občianske právo 5 - 5 - 

rímske právo 2 - 2 - 

kánonické právo 1 - 1 - 

právo Európskej únie 2 - - - 

Spolu 41 0 51 2 

 

Tabuľka č. 52: Vývoj počtu doktorandov v rokoch 2010 – 2021 

Rok 
Počet doktorandov v dennej 

forme štúdia 

Počet doktorandov v externej forme 

štúdia 

2010 65 57 

2011 71 80 

2012 67 71 

2013 60 60 

2014 53 58 

2015 55 56 

2016 51 57 

2017 48 63 

2018 51 62 

2019 59 68 

2020 51 61 

2021 41 53 

 

Tabuľka č. 53: Vývoj počtu prijatých doktorandov v rokoch 2010 – 2021 

Rok 
Počet prijatých v dennej 

forme štúdia 

Počet prijatých v externej forme 

štúdia 

2010 13 11 

2011 14 8 

2012 15 11 

2013 12 9 

2014 12 7 

2015 13 13 

2016 16 16 

2017 15 19 

2018 17 22 
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2019 19 13 

2020 10 18 

2021 9 9 

Tabuľka č. 54: Vývoj počtu absolventov doktorandského štúdia v rokoch 2010 – 2021 

Rok 
Počet absolventov v dennej 

forme štúdia 

Počet absolventov v externej forme 

štúdia 

2010 5 30 

2011 4 7 

2012 13 6 

2013 12 12 

2014 15 10 

2015 8 8 

2016 18 10 

2017 13 10 

2018 12 6 

2019 15 7 

2020 16 12 

2021 17 13 

 

Tabuľka č. 55: Vývoj počtu prijatých študentov a absolventov doktorandského štúdia 2010 – 2021 

Rok 
Počet prijatých študentov v 

oboch formách štúdia 

Počet absolventov v oboch formách 

štúdia 

2010 24 35 

2011 22 11 

2012 26 19 

2013 21 24 

2014 19 25 

2015 26 16 

2016 32 28 

2017 34 23 

2018 39 18 

2019 32 22 
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2020 28 28 

2021 18 30 

 

1.2.4 Legislatívne zmeny týkajúce sa odborovej komisie podľa nového Študijného poriadku PraF UK 

Aktuálne zloženie odborovej komisie bolo v roku 2021 nasledovné: 

Predseda odborovej komisie je prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Členmi odborovej komisie sú v abecednom poradí: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ján 

Duda PhD., prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc., prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., doc. Dr. iur. Angelika 

Mašurová, MLE, prof. JUDr. Matúš Nemec PhD., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prof. JUDr. Miroslav 

Slašťan, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD., prof. JUDr. Ján Svák 

DrSc., prof. JUDr. Marek Števček PhD., doc. JUDr. Jozef Vozár CSc. 

 

1.2.5 Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom štátu a práva 

Aj v roku 2021 pokračovala spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom štátu a práva (ďalej len 

„ÚŠaP SAV“), ktorá bola zahájená v roku 2020, kedy PraF UK uzavrela s ÚŠaP SAV Rámcovú dohodu o 

spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandských študijných programov v 

študijnom odbore 30. Právo (ďalej len „Rámcová dohoda“) podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom Rámcovej 

dohody je spolupráca PraF UK a ÚŠaP SAV pri realizácii doktorandského štúdia v študijných programoch 

v odbore 30. Právo uskutočňovaných na PraF UK v dennej a externej forme v slovenskom, resp. v inom 

jazyku podľa platnej akreditácie študijného programu. 

Na základe Rámcovej dohody sa PraF UK zaviazala 

a) predložiť na schválenie do Akademického senátu PraF UK a do Vedeckej rady PraF UK návrhy 

riaditeľa ÚŠaP SAV na primerané zastúpenie členov ÚŠaP SAV v spoločnej odborovej komisii pre 

akreditovaný odbor 30. Právo po ich predchádzajúcom schválení dekanom; ak je v spoločnej 

odborovej komisii aspoň jeden zástupca ÚŠaP SAV, považuje sa táto povinnosť za splnenú; 

b) predložiť na schválenie do Akademického senátu PraF UK a do Vedeckej Rady PraF UK návrhy 

riaditeľa ÚŠaP SAV na školiteľov doktorandského štúdia po ich predchádzajúcom schválení 

dekanom PraF UK; 

c) zaradiť v zmysle vnútorných predpisov PraF UK a po schválení dekanom PraF UK pred začatím 

prijímacieho konania na doktorandské štúdium medzi vypísané témy dizertačných prác (spolu s 

menami školiteľov) aj témy, ktoré boli vypísané ÚŠaP SAV, pričom ÚŠaP SAV je oprávnený 

zverejniť tieto témy dizertačných prác aj samostatne; spolu s vypísanou témou sa uvedie aj 
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' 

skutočnosť, že ide o tému, ktorá sa bude realizovať v spolupráci s ÚŠaP SAV; 

d) zabezpečiť primerané zastúpenie členov ÚŠaP SAV určených riaditeľom tejto inštitúcie 

a schválených a menovaných dekanom PraF UK v prijímacej komisii na doktorandské štúdium, ak 

ide o prijímanie uchádzača hlásiaceho sa na tému vypísanú ÚŠaP SAV; 

e) zabezpečiť paritné zastúpenie členov ÚŠaP SAV určených riaditeľom tejto inštitúcie a schválených 

dekanom PraF UK v komisiách na dizertačnú skúšku a v komisiách na obhajoby dizertačných prác, 

ak bol doktorand prijatý na tému vypísanú ÚŠaP SAV; 

f) konkretizovať program a podmienky doktoranda prijatého na témy vypísané ÚŠaP SA do 

individuálnej dohody o doktorandskom štúdiu doktoranda (ďalej aj: „individuálna dohoda“), ktorú 

podpisuje dekan PraF UK, riaditeľ ÚŠaP SAV, školiteľ a budúci doktorand; dohoda musí obsahovať 

najmä: 

- meno študenta a školiteľa, príp. konzultanta, 

- študijný program prijatého uchádzača, 

- konkretizáciu študijnej časti doktorandského štúdia, ktorá bude realizovaná na ÚŠaP SAV alebo 

PraF UK, 

- konkretizáciu vedeckej časti doktorandského štúdia, ktorá bude realizovaná na ÚŠaP SAV alebo 

PraF UK, 

- konkretizáciu výkonu pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s 

pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický rok, v 

ktorom prebieha výučba na PraF UK, 

- počet kreditov priznávaných za výkony doktoranda pri plnení tých povinností študijnej časti 

realizovaných na ÚŠaP SAV, ak ich plnenie podľa individuálnej dohody poskytuje ÚŠaP SAV, 

-  spôsob registrácie publikačnej činnosti doktoranda na príslušných internetových stránkach ÚŠaP 

SAV a PraF UK, 

- spôsob úhrady nákladov na doktorandské štúdium v zmysle § 54 ods. 12 zákona o vysokých 

školách; predmetné náklady bude hradiť ÚŠaP SAV, 

- spôsob uvádzania inštitucionálnych afiliácií na prácach a ich registrácia v evidencii publikačnej 

činnosti; 

g) prijať na štúdium prijímacou komisiou odporúčaného uchádzača hlásiaceho sa na tému vypísanú 

ÚŠaP SAV až po podpísaní individuálnej dohody o doktorandskom štúdiu doktoranda všetkými 

zmluvnými stranami individuálnej dohody; 

h) poskytnúť doktorandovi prijatému na tému vypísanú ÚŠaP SAV možnosť plnenia študijnej časti 

doktorandského štúdia (prednášky, semináre, individuálne štúdium a pod.); 
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i) umožniť doktorandovi prijatému na tému vypísanú ÚŠaP SAV vykonávať požadovanú 

pedagogickú prax na svojom pracovisku; 

j) evidovať a archivovať doklady o priebehu štúdia doktoranda prijatého na tému vypísanú ÚŠaP SAV 

a o plnení jeho študijných a ďalších povinností podľa študijného programu, 

k) informovať ÚŠaP SAV o časovom harmonograme štúdia na začiatku každého akademického roka; 

l) vyhodnocovať na konci každého akademického roka, či doktorand prijatý na tému vypísanú ÚŠaP 

SAV splnil minimálne podmienky kladené na doktorandov podľa vnútorných predpisov PraF UK, 

alebo či sú dané dôvody na vylúčenie doktoranda v zmysle vnútorných predpisov PraF UK; pokiaľ 

existujú dôvody na vylúčenie doktoranda v zmysle vnútorných predpisov PraF UK, je dekan PraF 

UK oprávnený doktoranda prijatého na tému vypísanú ÚŠaP SAV z doktorandského štúdia vylúčiť; 

m) vystaviť a odovzdať úspešným absolventom doktorandského štúdia diplom o získaní 

akademického titulu „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.; vo vysokoškolskom diplome sa uvedie 

aj názov ÚŠaP SAV. 

 

Na základe Rámcovej dohody sa ÚŠaP SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia zaviazala: 

a) poskytnúť PraF UK overené printové kópie dokladov, a to osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj; 

b) poskytnúť Vedeckej rade PraF UK vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov v príslušnom 

odbore a vedecko-pedagogické charakteristiky osôb, ktoré zodpovedajú za kvalitu poskytovaného 

doktorandského programu v štruktúre, ako to vyžaduje zákon o vysokých školách a súvisiace 

vnútorné predpisy UK, PraF UK a SAV; 

c) poskytnúť PraF UK pred začatím prijímacieho konania v predpísanej forme a v stanovenom 

termíne zoznam vypísaných tém dizertačných prác s navrhovanými školiteľmi a s uvedením formy 

doktorandského štúdia; 

d) nominovať a zabezpečiť účasť svojich zástupcov v komisiách na prijímacie skúšky a vyjadriť sa k 

návrhu prijímacej komisie na prijatie uchádzačov na témy, ktoré ÚŠaP SAV vypísal; 

e) uzavrieť individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda podľa čl. 2 ods. 2 písm. f); 

f) včas poskytovať PraF UK informácie pre register študentov o plnení študijného plánu doktoranda 

a o získaní kreditov za výkony, ktoré doktorand prijatý na tému vypísanú ÚŠaP SAV urobil podľa 

individuálnej dohody na ÚŠaP SAV; počet kreditov za jednotlivé výkony bude určený podľa 

vnútorných predpisov PraF UK; 

g) informovať PraF UK o účasti doktoranda prijatého na tému vypísanú ÚŠaP SAV na stážach, 

študijných a pracovných pobytoch a iných podobných povinnostiach, vyplývajúcich z plnenia jeho 
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študijného programu; 

h) poskytovať doktorandovi prijatému v dennej forme štúdia na tému vypísanú ÚŠaP SAV štipendium 

v zmysle § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách z finančných zdrojov vyčlenených na tento účel 

vo svojom rozpočte; za vyplácanie štipendia a jeho administráciu nesie výlučnú zodpovednosť 

ÚŠaP SAV a tieto sa riadia jeho vnútornými predpismi. 

V akademickom roku 2021/2022 boli v rámci uvedenej spolupráce prijatí na denné štúdium na PraF 

UK dvaja doktorandi: jedna doktorandka na študijný program Obchodné a finančné právo a jeden 

doktorand na študijný program Ústavné právo. 

 

4.3 RIGORÓZNE KONANIE 

 

Strategickým cieľom v oblasti vzdelávania na PraF UK v zmysle dlhodobého zámeru UK na roky 2021 – 

2027 je vysoká kvalita poskytovaného vzdelávania ako aj  príprava kvalitných a žiadaných absolventov 

v odbore 30. Právo. 

Vnútorný predpis č. 22/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - Zásady rigorózneho 

konania na UK v Bratislave bola prijatá dňa 20.11.2018 a je účinná od 1.1.2019. 

Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce sú zakotvené vo Vnútornom predpise č. 

19/2015 -  Smernica dekana Právnickej fakulty UK v Bratislave o rigoróznom konaní na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Predmetná smernica, ako aj vzor prihlášky a zoznam 

študijných predmetov schválených Vedeckou radou Právnickej fakulty UK (ďalej len ,,PraF UK“, alebo aj 

ako ,,fakulta“) sú zverejnené na webovej stránke  PraF UK www.flaw.uniba.sk v časti štúdium/rigorózne 

konanie. Noví predsedovia rigoróznych komisií sú po schválení Vedeckou radou PraF UK priebežne 

doplňovaní do zoznamu. 

Absolventi študijného programu a absolventi vysokoškolského štúdia, ktorí získali akademický titul 

magister v odbore právo, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce 

v študijnom odbore, v  ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo      v príbuznom študijnom odbore. Po 

jej vykonaní mu vysoká škola udeľuje v právnických študijných odboroch právo akademický titul doktor 

práv (v skratke JUDr.).  Študijný odbor právo  je od 1.9.2019 evidovaný ako 30. PRÁVO. Aktualizovaný 

prehľad študijných predmetov, predsedov rigoróznych komisií a náplň rigoróznych skúšok v roku 

2021 uvádzame v samostatnej tabuľke č. 56. 

Na Oddelení ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí 

a vzťahov s odbornou verejnosťou sa všetky rigorózne prihlášky evidujú tak v elektronickej forme v 

programe Excel ako aj  súčasne v  listinnej forme. Zároveň sa všetky došlé rigorózne prihlášky evidujú hneď 

pri prijatí v akademickom informačnom systéme (AIS2). V kalendárnom roku 2021 bolo na Právnickú 
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fakultu UK v Bratislave podaných a prijatých spolu 113 prihlášok na rigoróznu skúšku (na rôzne katedry) 

a počas roka neboli žiadne prihlášky stornované zo strany záujemcov. Absolventi právnických fakúlt si 

môžu podať prihlášku na rigorózne konanie a požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky na PraF UK 

kedykoľvek počas akademického roka.  

Proces podávania prihlášky na rigorózne konanie je nasledovný: uchádzač o rigorózne konanie si zvolí sám 

ešte pred podaním rigoróznej prihlášky predsedu rigoróznej komisie (z predsedov rigoróznych komisií, 

ktorých schválila Vedecká rada PraF UK na svojom zasadnutí) a tému z tých tém, ktoré sú zverejnené pod 

katedrou/ústavom. Predseda rigoróznej komisie (v práci sa uvádza ako vedúci práce) mu pridelí k téme 

konzultanta a pred odovzdaním rigoróznej práce aj oponenta. Okrem toho je možnosť vybrať si vlastnú 

tému rigoróznej práce, ktorú mu však musí schváliť príslušný predseda rigoróznej komisie. Počas písania 

rigoróznej práce môže rigorozant v prípade potreby priebežne prácu konzultovať u svojho konzultanta aj 

elektronickou formou. Taktiež je možné (po dohode s predsedom rigoróznej komisie) napísať celú 

rigoróznu prácu v cudzom jazyku. Fakulta prihlášku prijme a rigorozant zaplatí stanovený poplatok. 

V kalendárnom roku 2021 bol tento poplatok vo výške 450,00 eur. Pre čerstvých absolventov – t. j. do 

jedného roka od ukončenia VŠ štúdia 2. stupňa v odbore „Právo“ Právnická fakulta UK v Bratislave 

poskytla zľavu z ceny vo výške  10 %, teda poplatok bol pre nich len vo výške 405,00 eur. O túto zľavu môžu 

požiadať rigorozanti rektora UK, ktorý na návrh dekana fakulty túto zľavu udelí vydaním rozhodnutia. 

Okrem toho im PraF UK poskytla na jeden rok vstup do Akademickej knižnice PraF UK zdarma.  

Rigorozant má na napísanie a odovzdanie rigoróznej práce lehotu 24 mesiacov. Z dôvodu pretrvávajúcej 

pandémie na ochorenie COVID-19 a nemožnosti navštevovať knižnice, fakulta pristúpila k zhovievavému 

riešeniu a pri rigoróznych prihláškach prijatých v rokoch 2019, 2020 a 2021 predĺžila dobu na napísanie 

a odovzdanie rigoróznych prác paušálne o šesť mesiacov.  

Po odovzdaní rigoróznej práce a jej nahratí do AIS2 systém vyhodnotí percento zhody s inými prácami 

zadanými v systéme a vytvorí tzv. „Protokol o kontrole originality z AIS2“ a „Protokol o kontrole originality 

zo systému Theses“. Oponent sa v posudku vyjadrí k percentu zhody z oboch protokolov a  nahrá posudok 

do systému AIS2. Termíny rigoróznych skúšok nie sú na fakulte vopred stanovené, ale katedry/ústavy ich 

následne určia podľa počtu prijatých rigoróznych prác v danom akademickom roku. Jednotlivé komisie pre 

rigorózne skúšky vytyčujú termíny skúšok promptne. Katedry/ústavy zasielajú rigorozantom pozvánku na 

skúšku vrátane oponentského posudku minimálne dva týždne pred termínom rigoróznej skúšky. Dodržujú 

pritom lehotu tak, aby od odovzdania rigoróznej práce uplynula lehota maximálne šesť mesiacov, resp. 

aby rigorozanti boli pozvaní na vykonanie rigoróznej skúšky najneskôr do konca príslušného 

akademického roka, v ktorom rigoróznu prácu odovzdali. Komisia pre rigorózne skúšky pracuje v zložení 

štyroch členov skúšobnej komisie, z toho je predseda rigoróznej komisie a jeden člen      (s vedecko-
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pedagogickým titulom „profesor“, alebo vedecko-pedagogickým titulom „docent“) a dvaja členovia 

komisie (s minimálne vedecko-akademickou hodnosťou „PhD“.). O výsledku rigoróznej skúšky rigorózna 

komisia hlasuje v deň rigoróznej skúšky. Hodnotenie rigoróznej skúšky je „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak 

by bol výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu. Rigorózne skúšky a obhajoby 

rigoróznych prác naplánované na obdobie, v rámci ktorého platili opatrenia prijaté na zabránenie šíreniu 

nákazy vírusu COVID -19 sa konali len dištančne,  t. j. online, ak sa na tom predseda rigoróznej komisie, 

členovia rigoróznej komisie a samotný/á rigorozant/ka dohodli. Obhajoba dištančnou formou prebiehala 

cez program MS Teams. Obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky sa týmto spôsobom mohli 

uskutočniť najskôr od 15. apríla 2020 a konali sa týmto spôsobom aj v kalendárnom roku 2021. Ak niektorí 

rigorozanti uprednostňovali uskutočnenie rigoróznej skúšky a vykonanie obhajoby rigoróznej práce 

kontaktnou formou (osobne), bude to možné až po odvolaní všetkých obmedzujúcich opatrení zo strany 

vlády, rektora univerzity a dekana Právnickej fakulty UK. Univerzita Komenského v Bratislave vydávala 

uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a v stanovenom termíne predložili potvrdenie  o úhrade 

poplatkov, diplom s uvedením študijného odboru „právo“. Udelila  im akademický titul „doktor práv“ (v 

skratke „JUDr.“). Diplomy sú generované cez elektronický systém AIS2, kde je uvedený názov témy 

obhájenej rigoróznej práce v slovenskom a aj v anglickom jazyku. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú 

situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19, rektor Univerzity Komenského v Bratislave  prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD. rozhodol o úplnom zrušení promócií v akademickom roku 2020/2021. Právnická fakulta UK 

vydáva do doby vydania diplomu „Osvedčenie“, ktoré podpisuje dekan fakulty a je zasielané každému 

absolventovi rigorózneho konania. V kalendárnom roku 2021 bolo za Právnickú fakultu UK odovzdaných  

na Rektoráte UK v Bratislave na Oddelení vzdelávania spolu 84 diplomov pre doktorov práv. Diplomy sa 

preberajú počas pandémie na Oddelení vzdelávania rektorátu UK len osobne. V odôvodnených prípadoch 

môže diplom prevziať aj iná osoba – na úradne overené splnomocnenie (overené na matrike alebo 

u notára). Originál splnomocnenia sa archivuje na UK (spolu s odpisom diplomu). V rámci rigorózneho 

konania sa ponúka absolventom  rigorózne konanie v akreditovanom odbore 30. Právo. Ako ukazovateľ 

počtu absolventov v rámci dlhodobého zámeru pre porovnanie uvádzame, že za rok 2019 mala Právnická 

fakulta UK v Bratislave 79 absolventov rigorózneho konania, v roku 2020 ich bolo 70 a v kalendárnom roku 

2021 sme mali celkovo 84 absolventov. Chronologický prehľad počtu rigoróznych skúšok v štatistickom 

vyjadrení za kalendárny rok 2021 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 57 tejto výročnej správy. Údaje sú 

uvedené v tabuľke č. 58 s vekovou štruktúrou absolventov, ktorí vykonali rigoróznu skúšku v kalendárnom 

roku 2021. Tieto údaje sú každoročne zasielané aj v elektronickej forme na CVTI SR začiatkom 

kalendárneho roka za predchádzajúci rok.  
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Tabuľka č. 56: ŠTUDIJNÉ PREDMETY, PREDSEDOVIA RIGORÓZNYCH KOMISIÍ A NÁPLŇ RIGORÓZNYCH 

SKÚŠOK – v roku 2021 

Študijný predmet: Dejiny štátu a práva 

Rigorózna skúška: 

 

Právne dejiny Slovenska I. 

Právne dejiny Slovenska II. 

Predsedovia: 

 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD. 

doc. Mgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

Študijný predmet: Rímske právo 

Rigorózna skúška: 

 

Rímske právo I. 

Rímske právo II. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

prof. doc. PaedDr. JCDr.  Róbert Brtko, CSc. 

Študijný predmet: Teória štátu a práva 

Rigorózna skúška: 

 

Teória práva I. 

Teória práva II. 

Predsedovia: 

 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.,  

Študijný predmet: Ústavné právo 

Rigorózna skúška: 

 

Ústavné právo I. 

Ústavné právo II. 

Predsedovia: 

 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

Študijný predmet: Správne právo 

Rigorózna skúška: 

 

Správne právo I. 

Správne právo III. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. 

Študijný predmet: Obchodné právo 

Rigorózna skúška: 

 

Obchodné právo I. 

Obchodné právo II. 

Predsedovia: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
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 prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Študijný predmet: Finančné právo 

Rigorózna skúška: 

 

Finančné právo I. 

Finančné právo II. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

Študijný predmet: Pracovné právo 

Rigorózna skúška: 

 

Pracovné právo I. 

Pracovné právo II. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Študijný predmet: Trestné právo hmotné 

Rigorózna skúška: 

 

Trestné právo I. 

Trestné právo II. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

Študijný predmet: Trestné právo procesné 

Rigorózna skúška: 

 

Trestné právo III. 

Trestné právo IV. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

Študijný predmet: Občianske právo hmotné 

Rigorózna skúška: 

 

Občianske právo I. 

Občianske právo II. 



203 

 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M. 

Študijný predmet: Občianske právo procesné 

Rigorózna skúška: 

 

Občianske právo III. 

Občianske právo IV.  

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M. 

Študijný predmet: Medzinárodné právo verejné 

Rigorózna skúška: 

 

Medzinárodné právo verejné I. 

Medzinárodné právo verejné II. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

Študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné 

Rigorózna skúška: 

 

Medzinárodné právo súkromné I. 

Medzinárodné právo súkromné II. 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

Študijný predmet: Európske právo 

Rigorózna skúška: 

 

Európske právo 

Európske súťažné právo 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

Študijný predmet: Právo informačných a komunikačných 

technológií   a právo duševného 

vlastníctva 

Rigorózna skúška: 

 

Právo duševného vlastníctva 

Právo informačných a komunikačných 

technológií 

Predsedovia: 

 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 
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Tabuľka č. 57: Chronologický zoznam počtu rigoróznych skúšok - štatistika za rok 2021 

 

Dátum 

rig. 

skúšky 

 

O

P

H 

 

O 

P 

P 

 

ÚP 

 

P 

P 

S 

P 

TP

H 

T 

P 

P 

 

P 

I 

K 

T 

O 

B 

CH 

TŠ 

a P 

DŠ 

a P 

EP 

 

MP 

 

FIN Súčet 

 

09.02. 

2021 

3 1             4 

24.02. 

2021 

         1     1 

26.02. 

2021 

    1          1 

17.03. 

2021 

     1 1        2 

25.03. 

2021 

            2  2 

26.03. 

2021 

      4        4 

01.04. 

2021 

      2        2 

07.05. 

2021 

       1       1 

28.05. 

2021 

    2          2 

02.06. 

2021 

         1     1 

08.06. 

2021 

        3      3 

14.06. 

2021 

     3         3 

17.06.20

21 

   1        2   3 

18.06. 

2021 

      3        3 

23.06. 

2021 

     5         5 

25.06. 

2021 

3            4  7 

30.06. 

2021 

             6 6 

23.09. 

2021 

            4  4 
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27.09. 

2021 

        3      3 

08.10. 

2021 

    4   2  4     10 

25.10. 

2021 

      3        3 

28.10. 

2021 

     3         3 

29.10. 

2021 

   3           3 

03.11. 

2021 

2 2             4 

04.11. 

2021 

             1 1 

10.11. 

2021 

 2             2 

12.11. 

2021 

       1       1 

SPOLU  8 5 0 4 7 12 13 4 6 6 0 2 10 7 84 

 

Vysvetlivky: OPH – občianske právo hmotné, OPP – občianske právo procesné, ÚP – ústavné právo, PP – 

pracovné právo, SP- správne právo, TPH – trestné právo hmotné, TPP – trestné právo procesné, PIKT – 

Právo informačných a komunikačných technológií, OBCH – Obchodné právo, TŠaP  – Teória štátu a práva, 

DŠaP – Dejiny štátu a práva, EP – Európske právo, MP – medzinárodné právo, FIN – Finančné právo 

 
 
Tabuľka č. 58: Veková štruktúra absolventov – rigorózne skúšky kalendárny rok 2021 

 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2021 

do 31.12.2021 

S P O L U 

naši 

Z toho  

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

 n + z. 

25 rokov  6 4 - - - - 

26 13 7 - - - - 

27 12 9 - - - - 

28 10 5 - - - - 

29 10 6 - - - - 

30 – 34 21     15 - - - - 

35 – 39  6  3 - - - - 

40 rokov a viac  6  2 - - - - 

S p o l u 84 51 - - - - 
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4.4 ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave za účelom prehĺbenia  a rozšírenia odborných 

vedomostí absolventov právnických fakúlt, absolventov iných fakúlt vysokých škôl, aj širokej verejnosti 

ako takej, uskutočňovala v roku 2021 ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo.  

 

Kurzy celoživotného vzdelávania 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave doteraz každoročne pravidelne ponúkala 

a realizovala odborné kurzy pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a to z rôznych špecifických oblastí. 

V roku 2021 Právnická fakulta UK ponúkala odbornej aj laickej verejnosti 43 kurzov a 3 webináre z každého 

odvetvia práva, ktoré nie sú akreditované. Z predmetnej ponuky kurzov celoživotného vzdelávania, ktorá 

bola zverejnená na webovej stránke Právnickej fakulty UK (www.comeniuskurzy.flaw.uniba.sk), sme 

evidovali za rok 2021 33 záujemcov. Minimálny počet záujemcov pre otvorenie kurzu bolo šesť účastníkov. 

Kurzy celoživotného vzdelávania, ktoré boli ponúkané v akademickom roku 2020/2021 a 2021/2022 neboli 

realizované z dôvodu nízkeho a nedostatočného počtu záujemcov potrebného na otvorenie a poskytnutie 

kurzu. Predpokladáme, že nezáujem verejnosti mohol byť spôsobený pandémiou ochorenia vírusom 

COVID-19, ktorá mala vplyv jednak na zníženie mobility obyvateľstva s čím súvisí zníženie aj ekonomickej 

stability a prosperity verejnosti. Verejnosť pravdepodobne smerovala finančné prostriedky skôr na 

zabezpečovanie základných potrieb a nie na nadstavbu rozširovaním vedomostí v podobe kurzov.  Taktiež 

na základe odporúčaní Pracovnej skupiny rektora pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a 

prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) na úrovni UK, po 

dohode s Radou predsedov odborových organizácií UK a s jej predchádzajúcim súhlasom v záujme 

predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na UK  bola od marca 2020 prerušená prezenčná 

výučba a nebol povolený vstup do priestorov UK, táto situácia pretrvávala aj v roku 2021. Právnická fakulta 

UK intenzívne pracuje na možnosti ponuky kurzov online formou a na úprave ponúkaných kurzov, 

v podobe vytvorenia viac prakticky a dopytovo orientovaných kurzov. Právnická fakulta UK si kladie za cieľ 

v roku 2022 inovovať, ako aj rozširovať rozsah aj obsah ponúkaných kurzov pre odbornú aj laickú verejnosť. 

Tabuľka č. 59: Prehľad záujmu o ponúkané kurzy CŽV  
 

Kategória Názov kurzu 
počet 
záujemcov 

Trestné právo Ochrana práv obetí trestných činov 1 

Trestné právo 
Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb 

1 

Právo informačných 
technológií 

Cezhraničné prenosy osobných údajov po rozhodnutí SDEÚ 
Schrems II 

3 
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Právo informačných 
technológií 

Základy ochrany osobných údajov I 3 

Právo informačných 
technológií 

Základy ochrany osobných údajov II 2 

Právo informačných 
technológií 

Právo a otvorené údaje 5 

Medzinárodné 
právo 

Právomoc súdov a uznávanie cudzích rozhodnutí v cezhraničných 
sporoch v rámci EÚ – Nariadenie Brusel I bis 

1 

Právo duševného 
vlastníctva 

Duševné vlastníctvo v zmluvách 2 

Právo životného 
prostredia 

Práva a povinnosti pri starostlivosti o dreviny 1 

Finančné právo Transferové oceňovanie 3 

Finančné právo Výkladové princípy v daňovom práve 1 

Finančné právo Daňová kontrola zameraná na daň z pridanej hodnoty 2 

Občianske právo Žaloba a trovy konania 1 

Občianske právo Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom 1 

Obchodné právo Start-up spoločnosti 1 

Obchodné právo Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach 3 

Ústavné právo Vybrané politické práva v teórii a praxi 1 

Správne právo Základné druhy žalôb v správnom súdnictve 1 

Spolu:   33 

 

Spolupráca s Univerzitou tretieho veku  CĎV UK 

Univerzita tretieho veku pri Univerzite Komenského bola založená v roku 1990 a stala sa prvou inštitúciou 

tohto druhu na Slovensku. Na programoch UTV participujú fakulty UK a iné spolupracujúce univerzity. 

Študijný systém UTV je prispôsobený možnostiam starších študentov, rovnako ako aj podmienkam 

Univerzity Komenského. Štúdium na UTV je ponúkané vo forme trojročného obsahovo uceleného 

programu, ktorý pozostáva zo širokej ponuky študijných odborov. Každý študijný odbor zahŕňa v jednom 

akademickom roku 14 vzdelávacích stretnutí vo forme prednášok, seminárov, cvičení, exkurzií či rozpravy 

v rozpätí  dvoch týždňov. Počas prvého roku sú študentom poskytnuté prednášky vo všeobecnom ročníku 

štúdia z väčšiny ponúkaných odborov. V nasledujúcich rokoch prebieha štúdium vo vybraných študijných 

odboroch v špecializovaných oblastiach podľa výberu frekventantov. V akademickom roku 2020/2021 

Právnická fakulta UK v Bratislave zabezpečovala online výučbu prostredníctvom Centra ďalšieho 

vzdelávania UK v študijnom odbore Právo vyučujúcimi z fakulty.  
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V tabuľkovej prílohe č. 60 uvádzame zoznam prednášok a prednášajúcich   ako online Univerzita tretieho 

veku  v odbore Právo UTV 2021/22, na ktorej sa zúčastnilo  spolu 22 seniorov z toho 18 žien. 

Tabuľka č. 60: Zoznam prednášok a prednášajúcich   ako online Univerzita tretieho veku  v odbore Právo UTV 

2021/22 

Dátum Téma Prednášajúci 

05.02.2021 
Úvod do teórie práva (právo, právna norma, pramene práva, 

právny poriadok) 

JUDr. Mgr. Tomáš 

Mészáros, PhD. 

10.02.2021 
Ústava ako základný zákon štátu, (miesto Ústavy v právnom 

poriadku, obsah Ústavy, ochrana Ústavy) 

doc. JUDr. Marek 

Domin, PhD. 

19.02.2021 
Ako nájsť ten správny zákon? (vyhľadávanie právnych 

predpisov a súdnych rozhodnutí) 

Mgr. Martin 

Daňko, PhD. 

26.02.2021 
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana, (spotrebiteľské zmluvy, 

ochrana spotrebiteľa) 

JUDr. Ing. Karin 

Raková, PhD., 

MBA 

05.03.2021 

Zamestnanec a jeho právna ochrana, (pracovná zmluva a jej 

náležitosti, výpoveď a iné spôsoby skončenia 

pracovnoprávneho 

vzťahu) 

doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. 

12.03.2021 
Úvod do práva sociálneho zabezpečenia, (zdravotné a sociálne 

poistenie, štátna sociálna podpora) 
doc. JUDr. Ján 
Matlák, CSc. 

19.03.2021 
Dedičstvo a dedičské právo, (dedenie zo zákona, dedenie zo 

závetu, dedičské konanie) 

prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD. 

26.03.2021 
Úvod do súdneho sporového konania, (civilné sporového 

konanie, jeho účastníci, žaloba 

doc. JUDr. 

Alexandra Löwy 

PhD. 

09.04.2021 

Priestupky a priestupkové konanie, (zodpovednosť za 

spáchanie priestupku, druhy priestupkov, sankcie, blokové 

konanie) 

doc. JUDr. Matej 

Horvat, PhD. 

16.04.2021 
Trestné činy a ich trestanie, (trestnoprávna zodpovednosť, 

trestný čin, tresty a iné sankcie v trestnom práve) 

prof. JUDr. Tomáš 

Strémy, PhD. 

 

PRÁVO III.  

Garant: Univerzita Komenského, Právnická fakulta       

Šafárikovo nám. 6, nová budova, učebňa č.416 

Vedúci ročníka: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
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Tabuľka č. 61: Prednášky vo štvrtok 2 x 45 min. 

Dátum Téma Prednášajúci 

08.10. 

12:35 

Rodinné právo 1  

- manželstvo a rodičovstvo 

Mgr. Tamara 

Čipková, PhD. 

22.10. 

12:35 

Rodinné právo 2 

- vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vyživovacie povinnosti 

doc. Mgr. Lenka  

Dufalová, PhD. 

05.11. 

12:35 

Obchodné právo 1 

- obchodné spoločnosti 

doc. JUDr. Peter 

Lukáčka, PhD. 

19.11. 

12:35 

Obchodné právo 2 

- podnikanie a obchodné záväzkové vzťahy 

JUDr. Jana 

Strémy, PhD. 

03.12. 

12:35 

Pracovné právo 1 - pracovnoprávne vzťahy a pracovný pomer 

politika štátu 

doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. 

17.12. 

12:35 

Pracovné právo 2  

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer 

doc. JUDr. Ján 

Matlák, CSc. 

 

 

4.5  DIPLOMATICKÁ AKADÉMIA 

 
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, Diplomatická akadémia - Inštitút medzinárodných 

vzťahov Karola Rybárika v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky ponúka štúdium na základe Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov pre absolventov vysokých škôl (ukončený II. stupeň VŠ). Vzdelávací 

program v rámci Diplomatickej akadémie - Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika je 

špecifický tým, že sa realizuje ako rozširujúce postgraduálne štúdium určené absolventom 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia.  

Dvojročné postgraduálne štúdium v teórii a praxi  medzinárodných vzťahov kladie dôraz na 

interdisciplinárnosť, implementáciu teoretických poznatkov do praxe a viacjazyčnosť. V rámci štúdia 

študenti získajú akademické, praktické a jazykové znalosti potrebné pre úspešnú kariéru na 

medzinárodnom poli. Študenti majú možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok európskeho 

a medzinárodného práva a tiež absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky. Študenti sú tiež zapojení do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov 

a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Predmety sa vyučujú aj 

v cudzích jazykoch. Štúdium prebieha prezenčnou formou zásadne v piatok a v sobotu. Celkový rozsah 
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kontaktnej výučby je cca 150-160 vyučovacích hodín za semester. Pravidelnou súčasťou výučby je 

Ambassador Forum – diskusia s pozvaným veľvyslancom. Poplatok za štúdium je 890 €/akademický rok.  

 
Tabuľka č. 62: Prehľad počtu študentov Diplomatickej akadémie za akademický rok 2020/2021 a 2021/2022. 
 

Akademický rok 1. ročník 2. ročník Absolventi 

2020/2021 24 6 2 

2021/2022 11 20 0* 

*Pozn.: Štúdium ukončia študenti 2. ročníka záverečnými skúškami v júni 2022.  

 

V akademickom roku 2020/2021 sa zapísalo na štúdium 30 študentov, do prvého ročníka 24 študentov a 

do druhého ročníka 6 študentov. Štúdium úspešne ukončili dvaja študenti. Traja študenti pristúpia 

k opravnej záverečnej skúške v júni 2022. Jeden študent štúdium prerušil.  

V akademickom roku 2021/2022 sa zapísalo na štúdium 31 študentov, do prvého ročníka 11 študentov a 

do druhého ročníka 20 študentov.  

Rok 2021 bol tak ako aj predchádzajúci rok poznačený pandémiou vírusového ochorenia COVID - 19. 

Diplomatická akadémia sa musela tejto nepriaznivej situácii prispôsobiť a preto sa štúdium realizovalo 

hybridnou formou, tzn. časť výučby prebiehala prezenčne a časť výučby online.  

V priebehu roka 2021 úspešne pokračovali diskusie s veľvyslancami v rámci Ambassador Fora, ktorí boli 

ochotní sa podeliť sa o svoje skúsenosti, zážitky, zručnosti, vedomosti nielen zo svojich vyslaní v zahraničí, 

ale aj zo svojho pôsobenia v ústredí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a to 

formou prezenčnou resp. dištančnou  v podobe videohovoru. Hosťami Ambassador fora v rámci letného 

semestra akademického roka 2020/2021 boli pán veľvyslanec Roman Bužek, pán veľvyslanec Michal 

Slivovič, pán veľvyslanec Róbert Kirnág, pán veľvyslanec Pavol Ivan. Hosťami Ambassador fora v rámci 

zimného semestra akademického roka 2021/2022 boli pán veľvyslanec Rudolf Michalka, pani 

veľvyslankyňa Eva Ponomarenková, pán veľvyslanec František Kašický a pani veľvyslankyňa Andrea 

Elscheková Matisová. 

 Diplomatická akadémia však musela pre pandemickú situáciu prerušiť uskutočňovanie stáží, ktoré by za 

normálnych okolností mohli poslucháči absolvovať na Ministerstve zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky.  

Vynakladáme maximálne úsilie na kvalitné obsadenie lektorského kolektívu, medzi ktorými bol aj bývalý 

viacnásobný minister zahraničných vecí SR a skúsený diplomat, pán Eduard Kukan; ktorý zároveň zastával 

aj pozíciu čestného predsedu Diplomatickej akadémie, mnohí lektori boli alebo aj aktuálne sú 



211 

 

veľvyslancami; mnohí pôsobia na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo v iných 

medzinárodných organizáciách.  

 

Do budúcna je potrebné uvedené trendy zachovať a ďalej pracovať na rozvíjaní spomenutých aktivít. Ako 

žiaduce sa javí zastabilizovať akadémiu tak, aby mohla aj v ďalších rokoch prinášať kvalitnú výučbu pre 

ďalších študentov. Veríme, že ďalšie akademické roky sa vrátia do starých koľají a štúdium bude môcť 

pokračovať výslovne v prezenčnej forme. Prezenčná forma predstavuje pre študentov pridanú hodnotu, 

vzhľadom na možnosť sa osobne stretnúť s veľvyslancami, ako aj zamestnancami MZVEZ SR, ako aj iných 

organizácií a tak nadobudnúť v prvom rade od lektorov hodnotné vedomosti, zručnosti, informácie, 

a v neposlednom rade aj cenné kontakty. 
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5 VEDA A VÝSKUM 

 

5.1 Prehľad publikačnej činnosti vykázanej v roku 2021 

 

Tabuľka č.: 63 Štatistika ohlasov (k 31. 01. 2022)  

ŠTATISTIKA OHLASOV   2019 2020 2021 

[o1]  Citácie v zahraničných publikáciách registrované 

v citačných indexoch  

122 89 53 

[o2]  Citácie v domácich publikáciách registrované 

v citačných indexoch  

6 6 11 

[o3]  Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované 

v citačných indexoch   

389 295 225 

[o4]  Citácie v domácich publikáciách neregistrované 

v citačných indexoch  

976 982 1195 

[o5]  Recenzie v zahraničných publikáciách  5 1 7 

[o6]  Recenzie v domácich publikáciách  7 19 8 

SPOLU:  1505 1392 1499 

 

 

Tabuľka č. 64: Štatistika publikačnej činnosti (k 31.01.2022) 

Kategória publikačnej činnosti 

Počet 

výstupov 

za rok 

2019 

Počet 

výstupov 

za rok 

2020 

Počet 

výstupov 

za rok 

2021 

AAA 
Vedecké monografie vydané 

v zahraničných vydavateľstvách   
6 2 8 

AAB 
Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  
12 13 12 

ABA 

Štúdie charakteru vedeckej monografie 

v časopisoch a zborníkoch vydané 

v zahraničných vydavateľstvách  

12 2 2 

ABB 

Štúdie charakteru vedeckej monografie 

v časopisoch a zborníkoch vydané 

v domácich vydavateľstvách  

15 11 26 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách  
9 1 2 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v domácich vydavateľstvách  
8 2 12 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané 

v zahraničných vydavateľstvách  
- - - 
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ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané 

v domácich vydavateľstvách   
4 7 7 

ACC 

Kapitoly vo vysokoškolských 

učebniciach vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  

5 
2 

 
4 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

vydané v domácich vydavateľstvách  
54 33 38 

ADC 
Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch  
1 3 1 

ADD 
Vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch  
1 3 1 

ADE 
Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch  
32 55 35 

ADF 
Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch  
143 136 149 

ADM 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  

14 24 19 

ADN 

Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web 

od Science alebo SCOPUS  

1 1 - 

AEC 

Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách  

47 41 52 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách  
85 64 85 

AFA 
Publikované pozvané príspevky 

na zahraničných vedeckých konferenciách  
- - - 

AFB 
Publikované pozvané príspevky 

na domácich vedeckých konferenciách  
2 - 3 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách  
55 67 56 

AFD 
Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách  
264 304 225 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných 

vedeckých konferencií  
- 2 1 

AFH 
Abstrakty príspevkov z domácich 

vedeckých konferencií 
- - 2 

BAB 
Odborné knižničné publikácie vydané 

v domácich vydavateľstvách   
1 2 - 

BBA 

Kapitoly v odborných knižných 

publikáciách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách  

- - - 
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BBB 

Kapitoly v odborných knižných 

publikáciách vydané v domácich 

vydavateľstvách  

1 3 - 

BCI Skriptá a učebné texty  1 - 4 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch  - 13 - 

BDA 

Heslá v odborných terminologických 

slovníkoch a encyklopédiách vydaných 

v zahraničných vydavateľstvách.  

1 2 - 

BDE 
Odborné práce v ostatných zahraničných 

časopisoch  
2 2 1 

BDF 
Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch   
48 109 32 

BEE 
Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných)  
10 15 8 

BEF 
Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných)  
5 18 13 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných 

podujatí (konferencie,...)  
- -  

CBB 

Kapitoly v umeleckých monografiách, 

kapitoly umeleckých prekladov publikácií 

vydaných v domácich vydavateľstvách 

- 1 - 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  15 9 1 

EAJ Odborné preklady publikácií  1 1 - 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  18 17 15 

EDJ 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady 

noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch  

7 3 1 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce 

knižného charakteru  
25 33 26 

GAI Správy  - - - 

GHG 
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup  
1 4 23 

GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 

nemožno zaradiť do žiadnej 

z predchádzajúcich kategórií  

12 9 15 

SPOLU:   918 1014 879 

 

 

EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ 2021 

Potreby Právnickej fakulty vo vydávaní knižných a učebných materiálov pre skvalitnenie pedagogického 

procesu v roku 2021 organizačne pomáhal zabezpečovať Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK 

(ďalej Referát EVČ). Predovšetkým išlo o organizačné zabezpečenie vydávania monografií, učebníc, 
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cvičebníc, zborníkov a ďalších publikácií v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer, ako aj 

zabezpečenie vydávania vedeckého časopisu ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS 

COMENIANAE (skrátene AFI). 

Referát EVČ zabezpečoval pre autorov neperiodických publikácií Právnickej fakulty vyžiadanie čísel ISBN 

(International Standard Book Number – Medzinárodné štandardné číslo knihy) aj pre publikácie vydávané 

mimo spolupráce s Wolters Kluwer, najmä pre publikácie vydávané a zverejňované online (učebnice, 

monografie, zborníky) na webovej stránke fakulty a na stránkach jednotlivých katedier a ústavov. 

 

Spolupráca s vydavateľstvom Wolters Kluwer 

Od roku 2015 PraF UK spolupracuje pri vydávaní neperiodických publikácií s vydavateľstvom Wolters 

Kluwer SR, s. r. o. (ďalej WK), ktoré zabezpečuje redakčné a grafické spracovanie, tlač, distribúciu a predaj 

týchto publikácií. Spolupráca bola v roku 2021 dočasne prerušená a pokračovala po uzavretí novej 

rámcovej zmluvy na jeseň 2021. 

Nastavenie spolupráce medzi PraF UK a WK umožňuje pohotovo reagovať na požiadavky vydávania 

učebníc a iných neperiodických publikácií. Referát EVČ zabezpečoval v rámci tejto spolupráce  

komunikáciu medzi autormi a zostavovateľmi neperiodických publikácií, ktorí sú zamestnancami PraF UK 

a vydavateľstvom, 

uzatváranie autorských zmlúv medzi autormi, Wolters Kluwer a PraF, 

zostavenie Edičného plánu. 

Edičný plán pripravovaných publikácií na základe tzv. bezodplatnej zmluvy (náklady na vydanie a 

distribúciu znáša vydavateľstvo Wolters Kluwer) sa pripravuje na jeseň v roku predchádzajúcom vydaniu a 

vychádza z požiadaviek katedier na zabezpečenie výučby študijnou literatúrou (edičný rad učebnice a 

cvičebnice), ako aj z potreby kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov (edičný rad monografie a 

edičný rad zborníky). 

V edičnom pláne PraF UK sa evidujú pravidelne aktualizované údaje o plánovaných tituloch katedier a 

ústavov v štruktúre: 

autori a názov publikácie, 

plánovaný počet normostrán, 

plánovaný termín dodania hotového rukopisu, 

požadovaný počet výtlačkov, 

edičný rad, 

pri učebniciach a cvičebniciach aj kategória predmetu – povinný/povinne voliteľný predmet alebo 

výberový predmet. 
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Edičné rady predstavujú kategórie vydávaných publikácií: učebnice a cvičebnice, komentáre, monografie, 

zborníky. Každý edičný rad má svoju charakteristickú grafiku a farebnosť obálky. 

Edičný plán sa nezostavuje pre publikácie vydávané z grantov a projektov. Ich realizácia prebieha podľa 

aktuálnej potreby na základe objednávky a riadi sa tzv. odplatnou rámcovou zmluvou medzi PraF UK a 

WK. 

Predaj starších titulov vydaných do roku 2015 sa aj v roku 2021 uskutočňoval prostredníctvom siete 

kníhkupectiev v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici.  

V roku 2021 (aj v r. 2020) významne poklesol počet vydaných titulov v spolupráci PraF UK a Wolters Kluwer 

oproti predchádzajúcim rokom, pravdepodobne predovšetkým v súvislosti s pandémiou Covid 19. Počet 

titulov zaradených do edičného plánu na rok 2021 bol približne 40, v skutočnosti sa realizovali (boli dodané 

rukopisy na vydavateľské spracovanie a následne vyšli) len 4 plánované tituly. 

Elektronicky – online vydávané publikácie vykazujú mierny medziročný nárast. 

 

Tabuľka č. 65: Vydané tituly za rok 2021 v spolupráci s Wolters Kluwer 

Rok 2021 Monografie Učebnice Zborníky Spolu 
Náklad 
spolu € 

Na základe bezodplatnej 
rámcovej zmluvy 

0 4 0 4 1 260 

Hradené z grantov 
a projektov (odplatná 
zmluva) 

2 0 2 4 400 

Spolu 2 4 2 8 1 660 

 

Okrem toho bola vydaná tlačou jedna monografia, kde autori využili len možnosť tlače, prostredníctvom 

univerzitnej zmluvy s tlačiarňou KOKA. 

 

Tabuľka č. 66: Tituly vydané online za rok 2021 zverejnené na stránkach fakulty, katedier a ústavov 

Rok 2021 Monografie Učebnice Zborníky Príručky Praktikum spolu 

Elektronické 
publikácie 

5 1 27 2 1 36 

 

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 

Vedecký časopis AFI UC vychádza dvakrát ročne s dôrazom na publikovanie príspevkov z vedeckého 

výskumu a je otvorený aj pre autorov pôsobiacich mimo Právnickej fakulty UK. Pokrýva problematiku 

všetkých disciplín práva a poskytuje priestor na prezentáciu plurality názorov. Rozsah príspevkov je 
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minimálne 10 normostrán. Články okrem hlavného textu obsahujú abstrakt, kľúčové slová a zoznam 

použitej literatúry. Abstrakty (aj s názvom článku) a kľúčové slová sú v slovenskom/českom, nemeckom, 

anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku. Každý vedecký príspevok je recenzovaný dvoma 

recenzentmi. 

AFI UC vychádza v náklade 120 kusov. Čísla sú nepredajné. Referát EVČ zabezpečuje distribúciu tlačenej 

verzie vybraným inštitúciám, knižniciam a vysokým školám na Slovensku, v Česku a v zahraničí. Časopis 

je publikovaný aj v online verzii, ktorá je prístupná na adrese: https://afi.flaw.uniba.sk/. 

Referát EVČ zabezpečuje prijímanie a evidenciu príspevkov a v spolupráci s autormi dbá na to, aby boli 

splnené požiadavky na ich formálnu stránku. Oslovuje recenzentov schválených Redakčnou radou 

časopisu. Po sústredení recenzných posudkov ich Referát EVČ zasiela  autorom, aby mohli pripomienky a 

návrhy recenzentov do svojich príspevkov zapracovať. Následne Referát EVČ oslovuje recenzentov znova, 

aby príspevok doplnený/skorigovaný autorom znova posúdili a vyjadrili sa, či ho odporúčajú na 

publikovanie v AFI. V prípade, že autor neakceptuje pripomienky a návrhy recenzentov, alebo recenzenti 

vyhodnotia zapracovanie pripomienok k vedeckému článku ako nedostatočné, o publikovaní resp. 

nepublikovaní príspevku rozhoduje Redakčná rada AFI. Redakčná rada časopisu zasadá spravidla dvakrát 

ročne. Okrem riešenia otázok spojených s aktuálnym číslom sa zaoberá rôznymi aspektami spojenými s 

vydávaním a smerovaním časopisu. Po ukončení recenzného procesu Referát EVČ skompletizuje 

príspevky, zjednotí ich formálnu stránku a pripraví obsah čísla. Podklady sú zadané  na zalomenie a tlač do 

Vydavateľstva UK.  

 

V roku 2021 sme realizovali vydanie dvoch čísel časopisu AFI: 

číslo: Acta Facultatis Iuridicae UC, ročník 40, 1/2021, 288 strán 

číslo: Acta Facultatis Iuridicae UC, ročník 40, 2/2021, 246 strán 

 

5.2 HODNOTENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 

PRÁVNICKEJ FAKULTE ZA ROK 2021 

 

Vedecko-výskumná činnosť na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PraF UK) v roku 2021, tak ako 

aj v predchádzajúcom roku, vychádzala z Dlhodobého zámeru rozvoja UK v Bratislave na obdobie 2014-

2024 (Zámer UK) a Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

na obdobie rokov 2017-2024 (ďalej len Zámer PraF UK).  
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Uvedené materiály prezentujú kľúčové strategické ciele v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov, vedy 

a výskumu, pričom predpokladajú naplnenie svojich cieľov predovšetkým zintenzívnením medzinárodnej 

spolupráce. To sa má následne prejaviť aj v kvalite publikovaných výstupov.  

 

V roku 2021 bolo v rámci vykazovacieho obdobia evidencie publikačnej činnosti 2021 zverejnených 

a zaevidovaných celkovo 879 publikačných výstupov (49 z týchto výstupov bolo vydaných s vročením 

2020).  

62 z týchto výstupov bolo radených v skupine A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

(kategórie publikačnej činnosti AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) a 21 z nich je radených v skupine B – 

Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (kategórie publikačnej 

činnosti ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN).  

 

Uvedené predstavuje značný pokles v porovnaní s predchádzajúcimi vykazujúcimi obdobiami evidencie 

publikačnej činnosti, a to pokles o 13,31 % oproti minulému roku ako i pokles o 9,47 % oproti roku 2019. 

V roku 2021 teda nastalo prerušenie trendu stúpajúceho počtu evidovaných výstupov publikačnej činnosti, 

ktorý započal vykazovacím obdobím publikačnej činnosti 2018 keď oproti roku 2017 došlo k zvýšeniu počtu 

výstupov z 791 na 1054, teda nastal nárast o 263 výstupov, čo predstavuje 33,25 %.  

 

Počet výstupov publikovaných v karentovaných časopisoch, resp. v časopisoch indexovaných 

v databázach Web of Science a Scopus bol k 31. 1. 2022 (koniec vykazovacieho obdobia EPC 2021) 21. 

Treba však poznamenať, že v máji 2022 sa v dôsledku oneskorenej indexácie výstupu v databáze bolo už 

výstupov v daných kategóriách 30. Bez ohľadu na to, však aj v kategóriách publikačnej činnosti ADC, ADD, 

ADM, ADN bolo publikovaných menej výstupov oproti roku 2019, keď bol sumárny počet pre dané 

kategórie 40 a teda v roku 2021 nastal voči roku 2020 pokles o 25 %. Predchádzajúci rok 2020 však v tomto 

smere predstavoval značný nárast oproti rokom 2017-2019, keď v daných kategóriách bolo celkovo 

publikovaných 21, 14, 24 výstupov.  

 

V rámci vykazovacieho obdobia evidencie publikačnej činnosti 2021 bolo k 31. 1. 2022  k publikačným 

výstupov zamestnancov pôsobiacich na PraF UK zaevidovaných 1498 ohlasov s rokom ohlasu 2021, čo 

predstavuje oproti 1392 ohlasom evidovaným v roku 2020 nárast o 7,69 %. V roku 2019 bolo však 

evidovaných 1505 ohlasov, a teda je tu badateľný pokles medzi rokmi 2019 a 2020, konkrétne o 7,51 %. 

V roku 2018 bolo evidovaných až 2 136 ohlasov, kedy nastal nárast oproti 1983 ohlasom evidovaných 

v roku 2017 o 153 ohlasov, predstavujúcich 7,72 %.  
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Pokles nastal i v počte ohlasov v zahraničných a domácich publikáciách registrovaných v citačných 

indexoch (kód ohlasu o1 a kód ohlasu o2). V rámci roka 2021 bolo v týchto kategóriách evidovaných 64 

citácií, pričom v roku 2020 to bolo 95 citácií a v roku 2019 128 citácií, čo bol značný nárast oproti roku 2018 

o 39,13 % (36 citácií v daných kategóriách). V roku 2017 bolo citácií v publikáciách registrovaných 

v citačných indexoch WoS/Scopus 45. Míľnik z roku 2019 sa teda v posledných dvoch rokoch podarilo 

prekonať, a je opäť nutné skonštatovať, že aj tu sa prejavuje klesajúci trend.  

Vo všeobecnosti teda v celej oblasti výstupov publikačnej činnosti musíme konštatovať, že od roku 2019 

nastal negatívny-klesajúci trend v počte výstupov i ohlasov.  

 

Môžeme skonštatovať, že je potrebné zintenzívniť snahu o rastúci kvantitatívny i kvalitatívny trend pri 

publikačnej činnosti. Osobitne je nutné zvyšovať počet prác vydávaných v karentovaných časopisoch a 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS.   

Pokiaľ ide o spolupracovníkov a zamestnancov, ktorí nesplnili kritériá Smernice dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 1/2018), ktorá upravuje hodnotenie 

vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len ako „Smernica č. 1/2018“), tí sa budú 

musieť podrobiť pohovoru s dekanom, vrátane sankcie, a to najmä v tých prípadoch, kde prichádza k 

opakovanému nesplneniu smernice. Stabilne nie je veľa zamestnancov, ktorí by túto podmienku nespĺňali 

a najmä klesá počet zamestnancov, ktorí túto podmienku neplnia opakovane. Dekan a príslušní vedúci 

katedier a riaditelia ústavov budú podľa potreby riešiť nápravu u dotknutých zamestnancov.  

V zmysle daného vnútorného predpisu bolo spracované bodové hodnotenie výstupov publikačnej činnosti 

a ohlasov na publikačnú činnosť všetkých zamestnancov, ktorí mali v roku 2021 na fakulte uzatvorený 

100 % pracovný pomer.  

 

Na základe bodov za jednotlivé publikačné výstupy sa na prvých pätnástich  miestach umiestnil nasledovní 

zamestnanci:  

 

Tabuľka č. 67: 15 najlepších hodnotení publikačných výstupov zamestnanci (jednotlivé hodnotenie) 

PČ Priezvisko a meno 

zamestnanca 

Počet bodov za výstupy 

publikačnej činnosti 

1. Andrej Beleš  500 

2. Matúš Mesarčík 483 

3. Matej Horvat 475 
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4. Jozef Čentéš 470 

5. Ján Svák 358 

6. Tomáš Strémy 325 

7. Stanislav Mihálik 313 

8. Jozef Andraško 295 

9. Lucia Kurilovská  295 

10. Mária Srebalová 260 

11. Marián Giba 250 

12. Andrej Démuth 245 

13. Peter Rakovský 215 

14. Marek Domin 213 

15. Martin Turčan  210 

 

 

Na prvých pätnástich miestach sa podľa súčtu bodov (publikačné výstupy + ohlasy) umiestnili nasledovní 

zamestnanci:   

 

Tabuľka č. 68: Prvých 15 najlepších hodnotení publikačných výstupov zamestnancov (výstupy a ohlasy) 

PČ Meno a priezvisko 

zamestnanca 

Počet bodov za 

publikačnú činnosť 

Počet bodov za 

ohlasy 

Počet bodov 

spolu 

1. Jozef Čentéš 470 213 683 

2. Matej Horvat 475 94 569 

3. Andrej Beleš 500 47 547 

4. Matúš Mesarčík 483 60 543 

5. Tomáš Strémy 325 83 408 

6. Ján Svák 358 26 384 

7. Lucia Kurilovská  295 78 373 

8. Mária Srebalová 260 77 337 

9. Jozef Andraško 295 35 330 

10. Stanislav Mihálik  313 9 322 

11. Marek Kordík 200 106 306 

12. Andrej Démuth 245 59 304 

13. Marek Domin 213 78 291 

14. Eduard Burda 180 97 277 

15. Mária Patakyová 190 85 275 

 

Proces hodnotenia vedeckej činnosti je každoročne zavŕšený posudzovaním dvoch najlepších výstupov na 

každej katedre či ústave. Z nich je následne Radou pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia PraF UK 

v Bratislave vybraných päť najhodnotnejších publikácií. V roku 2021 boli vybrané 3 knižné publikácie a dva 

články:  

 

Ústava Slovenskej rebubliky: komentár: 1. zväzok / Ladislav Orosz, Ján Svák a kol. – Bratislava : Wolters 

Kluwer, s. r. o., 2021. – 892 s. – ISBN 978-80-571-0380-6.  
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Trestný poriadok : komentár (2 zväzky) / Jozef Čentéš, Lucia Kurilovská, Ivan Šimoveček, Eduard Burda 

a kol. – Bratislava : C. H. Beck, 2021. – 2568 s. – ISBN 978-80-89603-88-6.  

 

Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov / Martin Gregor. – Praha : Leges, 

2021. – 363 s. – ISBN 978-80-7502-485-5.  

 

Na obranu vágnosti / Andrej Démuth, Marek Števček. In: Filozofia. – Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251.  

 

Legal challenges for the European union concerning an International treaty on business and human rights. 

In: Revista de derecho comunitario Europeo. – č. 70 (2021), s. 933-978.  

Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov / Martin Gregor. – Praha : Leges, 

2021. – 363 s. – ISBN 978-80-7502-485-5.  

V tomto roku opätovne hodnotíme aj prácu doktorandov v dennom štúdiu. Následne po vyhodnotení 

výsledkov na fakultnej úrovni budeme hodnotiť ich výsledky aj na úrovni jednotlivých programových 

komisií. V jednotlivých programových komisiách bude nevyhnutné vyhodnotiť aj výstupy externých 

doktorandov.  

Obdobne ako pri vysokoškolských učiteľoch a výskumných pracovníkoch, aj každý doktorand fakulty je v 

zmysle článku 6 ods. 2 Smernice č. 1/2018 povinný dosiahnuť v celkovom hodnotení za hodnotené obdobie 

(1 kalendárny rok) za publikačnú činnosť určitý počet bodov. Pokiaľ ide o doktoranda fakulty v dennej 

forme štúdia, ten je povinný za hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť 

hodnotenie minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia, ten je povinný 

dosiahnuť minimálne 20 bodov za publikačnú činnosť.  

Na prvých 15 miestach sa po súčte bodov za jednotlivé výstupy publikačnej činnosti ako i ohlasy na 

publikačnú činnosť umiestnili  nasledovní doktorandi:  

Tabuľka č. 69: Prvých 15 miest v hodnotení publikačných výstupov doktorandov (výstupy a ohlasy) 

PČ 
Meno a priezvisko 

doktoranda 

Počet bodov za 

publikačnú 

činnosť 

Počet bodov za 

ohlasy 

Počet bodov 

spolu 

1. Vincent Filip 210 9 219 

2. Máčaj Adam 170 1 171 

3. Ozoráková Lilla 130 0 130 

4. Lisanský Tomáš 120 0 120 

5. Ivančík Ján 110 3 113 

6. Gyurász Zoltán 75 2 77 

7. Tarabová Nina 75 2 77 

8. Radosa Matúš 75 0 75 
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9. Slovák Igor 70 1 71 

10. Baďo Timotej 70 0 70 

11. Jakušová Viera 63 0 63 

12. Pintérová Dominika 60 3 63 

13. Šuška Marian 55 0 55 

14. Kiššová Sára 50 0 50 

15 Sedliak Vladimír 50 0 50 

Stabilne nie je veľa doktorandov, ktorí by nespĺňali túto podmienku a najmä klesá počet doktorandov, 

ktorí túto podmienku neplnia opakovane. Predsedovia programových komisií a školitelia budú podľa 

potreby riešiť nápravu u dotknutých doktorandov.  

Doktorandi majú rozvrh, ktorý je spoločný pre všetky odbory – ten je v menšine. Väčšinovo je rozvrh 

zostavený podľa programov. Pre bližšie informácie pozri podstránku doktorandského štúdia na stránke 

fakulty, dostupnú na internete tu: https://www.flaw.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/, ako aj bod 

4.2 tejto výročnej správy.  

Skĺbenie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti doktorandov si bude vyžadovať viac aktivít na 

podporu rozvoja pedagogického majstrovstva, a to tak, aby tieto aktivity boli zabezpečené v rozhodujúcej 

miere na fakultnej úrovni.  

Tabuľka č. 70: Návrhy najlepších publikácií zo strany katedier a inštitútov PraF UK 

 

Katedra teórie práva a filozofie práva 

Andrej Démuth, Marek Števček: Na obranu vágnosti 

Kategória EPC: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

Vyd. Údaje: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251 

Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes 

Kategória EPC: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Vyd. údaje: Praha : Advent-Orion , 2021, 228 s. [16,6 AH] [online], ISBN: 978-80-7172-525-1 

 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

Gregor, Martin, Historiografia rímskeho práva na Slovensku príbeh štyroch profesorov 

Kategória EPC: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Praha : Nakladatelství Leges , 2021, 363 s. [print], ISBN: 978-80-7502-485-5. 

Brtko, Róbert: The Concept of Natural Law according to Classical Roman Lawyers and 

Justinian Compilers 

Kategória EPC: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

Vyd. Údaje: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. - č. 4 (2021), s. 123-

133 

ISSN (print) 2235-2007 



223 

 

 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

Podolec, Ondrej: The End of Political Repression Changes in Criminal Law after November 

1989 

Kategória EPC: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Vyd. Údaje: ́Annus Mirabilis` 1989 and Slovakia [elektronický dokument] : From a 

Totalitarian Regime to Democracy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8257-001-7. - Bratislava : Ústav 

pamäti národa, 2021. - S. 613-646 [online] 

Matej Mlkvý, Zuzana Illýová Mlkvá: Vývoj inštitútu vlastníctva od rímskeho práva po 

súčasnú úpravu  

Kategória EPC: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Vyd. Údaje: Historia et theoria iuris. - Roč. 13, č. 3 (2021), s. 84-128 

ISSN (print) 1338-0133 ISSN (online) 1338-0753 

 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

OROSZ,L., SVÁK, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. I. zväzok (základné princípy a 

ľudské práva). Bratislava, Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, s. 892 
https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/ustava-slovenskej-republiky-komentar-zvazok-i.p5013.html 

SVÁK, J., Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. Ochrana súkromia a majetku. III. 

zväzok. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, strán 504. ISBN: 978-80-7160-586-7 

Kategória EPC: ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách. 

 

Katedra ústavného práva 

OROSZ,L., SVÁK, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. I. zväzok (základné princípy 

a ľudské práva). Bratislava, Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, s. 892 

https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/ustava-slovenskej-republiky-komentar-zvazok-i.p5013.html 

Ľalík, T. (ed.) Obmedzovanie ľudských práv. Bratislava: Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2021. 

zborník z konferencie konanej na Praf UK v rámci grantu VEGA zameraného na 

obmedzovanie ľudských práv v riadnych a mimoriadnych situáciách. Opäť participovalo 

viacero členov KÚP 

ISBN 978-80-223-5331-1 

 

Katedra správneho a environmentálneho práva 

Horvat, Matej, Piatek, Wojciech, Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, Krisztina: Simplification of 

administrative procedure on the example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and 

Hungary (V4 countries)  

Kategória EPC: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Vyd. Údaje: Administrative Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2021), s. [1-13] 

[online] 

https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/ustava-slovenskej-republiky-komentar-zvazok-i.p5013.html
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Róbert Jakubáč, Ľudovít Máčaj, Anton Martvoň, Matúš Michalovič, Maroš Pavlovič, 

Marián Vrabko: Praktikum pozemkového práva. – 1.vyd. ISBN 978-80-571-0452-0. – 

Bratislava: Wolter Kluwer SR, 2021. UKOAP21. 

Kategória: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

 

Katedra finančného práva 

Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní Právne následky 

Kategória EPC: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Bratislava : C.H. Beck , 2021, 208 s. ISBN: 978-80-8232-000-1 

Rakovský, Peter: Digitalisation of the value added tax great challenges 

Kategória EPC: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Vyd. Údaje: Bratislava law review. - Roč. 5, č. 1 (2021), s. 111-120 

ISSN (print) 2585-7088 ISSN (online) 2644-6359 

 

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 

Angelika Mašurová: Schutz der Minderheitsaktionäre bei innerstaatlichen 

Verschmelzungen nach slowakischem Recht  

Kategória EPC: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Bratislava : Právnická fakulta UK , 2021, 186 s. [online], ISBN: 978-80-7160-598-

0 

Mojmír Mamojka a kol.: Obchodné právo I. Všeobecná časť, súťažné právo, právo 

obchodných. Bratislava : C.H. Beck, 2021. 

Typ Publikácie: Učebnice 

ISBN: 978-80-8232-007-0 

Počet strán:832 

https://www.beck.sk/obchodne-pravo-i-vseobecna-cast-sutazne-pravo-pravo-

obchodnych-spolocnosti-a-druzstva 

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Mária Nováková, Eduard Burda, Silvia Capíková 

Measures introduced in the Slovak Republic in response to the public health crisis caused by 

the COVID-19 pandemic  

Kategória EPC: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

Vyd. Údaje: Responses to COVID crisis in Central and Eastern European countries : new 

frontiers of health law. - ISBN 978-86-7093-242-5. - Belgrade : Institute of social sciences, 

2021. - S. 13-13. 

Denisa Nevická, Juraj Hamul’ák, Mikuláš Krippel 

Parental Leave in the Czech Republic and Slovakia - where is it more favourable to become 

a father ?  

Kategória EPC: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Vyd. Údaje: Danube [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 109-120 [print] ISSN 
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Katedra občianskeho práva 

Smyčková, Romana: Zastúpenie v civilnom procese Romana Smyčková 

Kategória EPC: ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 

vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Zastúpenie v súkromnom práve. - : 2. preprac. vyd. ISBN 978-80-7400-836-8. - 

Praha : C.H. Beck, 2021. - S. 263-332 

Andrej Démuth, Marek Števček: Na obranu vágnosti 

Kategória EPC: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

Vyd. Údaje: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251 

 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Jozef Čentéš, Lucia Kurilovská, Ivan Šimovček, Eduard Burda a kol.: Trestný poriadok. 

Komentár (2 zväzky) 

Typ Publikácie: Komentáre 

Bratislava : C.H. Beck, 2021, s. 2568, ISBN: 978-80-89603-88-6 

Strémy, T., Popélyová, K., Ozoráková, L.: Prokuratúra v podmienkach Európskej únie. 

Bratislava : C. H. Beck, 2021, 184 s. ISBN978-80-8232-008-7. 

 

ÚSTAVY 

Ústav európskeho práva 

Ondrej Blažo, Adam Máčaj: Legal Challenges for the European Union Concerning an 

International Treaty on Business and Human Rights  

Kategória EPC: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

Vyd. Údaje: Revista de Derecho Comunitario Europeo. - č. 70 (2021), s. 933-978 

ISSN (print) 1138-4026 ISSN (online) 1989-5569 

Poznámka doc. Blaža: Článok vo WoS/Scopus (ešte nie je uploadovaný v databáze ale 

mám potvrdenie z redakcie) 

Ondrej Blažo, Adam Máčaj, Hana Kováčiková: Sekundárne ciele verejného obstarávania 

Kategória EPC: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Bratislava : Právnická fakulta UK , 2021, 84 s. [online] 

 

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 

Jozef Andraško, Matúš Mesarčík, Ondrej Hamuľák: The regulatory intersections between 

artifcial intelligence, data protection and cyber security challenges and opportunities for the 

EU legal framework 

Kategória EPC: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Vyd. Údaje: AI & Society [elektronický dokument]. - č. January (2021), s. 623-636 [print] 

ISSN (print) 0951-5666 ISSN (online) 1435-5655 
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Jozef Andraško, Ondrej Hamuľák, Matúš Mesarčík, Tanel Kerikmäe, Aleksi Kajander: 

Sustainable data governance for cooperative, connected and automated mobility in the 

European union  

Kategória EPC: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Vyd. Údaje: Sustainability [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 19 (2021), s. [1-25] [online] 

ISSN (online) 2071-1050 

 

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

Lenka Procházková, Jarmila Brtková: Aspekt kultúry a rozvoj interkultúrnej 

kompetentnosti vo vyučovaní odborného anglického jazyka  

Kategória EPC: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

Vyd. Údaje: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 8 [elektronický dokument] : 

recenzovaný zborník vedeckých prác. - : 1. vyd. ISBN 978-80-228-3283-0. - Zvolen : 

Technická univerzita vo Zvolene, 2021. - S. 42-49 [CD-ROM] 

Lysý, Jozef: Modernisation potential of Milan Hodža’s Central European Federation Jozef 

Lysý 

Kategória EPC: ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Milan Hodža : thinking on Europe and acting for Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-80-

224-1902-4. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - S. 88-100 

[1,02 AH] 

 

Ústav ekonomických vied 

Erika Neubauerová, Nadiya Dubrovina, Oksana Tulai: V4 countries in the context of the 

development of the process of fiscal decentralization in the EU  

Kategória EPC: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

Vyd. Údaje: Visegrad Group [elektronický dokument] : a form of establishment and 

development of European Integration. - : 1. vyd. ISBN 978-9941-33-188-6. - Tbilisi : Universal, 

2021. - S. 207-264 [online] 

Tomáš Černěnko, Erika Neubauerová, Alena Zubaľová, Impact of the COVID-19 pandemic 

on the budget of slovak local governments much cry and little wool?  

Kategória EPC: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Vyd. údaje: Scientific Papers of the University of Pardubice [elektronický dokument]. - Roč. 

29, č. 1 (2021), s. 1-14 [print] 

ISSN (print) 1211-555X ISSN (online) 1804-8048 

 

Ústav klinického právneho vzdelávania 

MLKVÁ ILLÝOVÁ, Z.: Láme kúpa nájom? Proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva 

po súčasnosť, Praha : Wolters Kluwer ČR , 2021, 168 s. 
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5.3 GRANTOVÁ ČINNOSŤ 

 

Riešenie vedeckovýskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom 

grantov zohrávalo na Právnickej fakulte UK aj v roku 2021 významnú úlohu pri rozvoji vedeckej, 

výskumnej a pedagogickej činnosti. 

GRANTY UK 

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sa na základe 

podaných žiadostí udeľovali Granty Univerzity Komenského aj v roku 2021. 

Študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a mladí vedeckí pracovníci do 30 rokov PraF UK 

podali spolu 6 žiadostí o granty UK, z toho fakulte boli pridelené 3 granty UK, čo predstavuje v porovnaní 

s minulým rokom pokles. V roku 2020 bolo pridelených 7 grantov UK. 

Tabuľka č. 71: Zoznam podaných žiadostí o Grant UK v roku 2021 

P.Č. 
Číslo 
žiadosti 

Meno žiadateľa Katedra Názov projektu 

1. UK/325/2021 
Pétiová 
Veronika, Mgr., 
JUDr. 

Katedra rímskeho 
práva, kánonického 
a cirkevného práva 

Reakcia Druhého 
vatikánskeho koncilu na 
problémy vo farnostiach 

2. UK/117/2021 
Pintérová 

Dominika JUDr. 

Katedra 

obchodného práva a 

hospodárskeho 

práva 

Zmluva o výkone funkcie 

medzi obchodnou 

spoločnosťou a členmi 

orgánov obchodnej 

spoločnosti v právnych 

úpravách vybraných 

štátov 

3. UK/247/2021 
Sabján Nikolas, 

Mgr. 

Katedra teórie práva 

a sociálnych vied 

Architektúra ako 

materiálna stránka 

ideológie práva 

4. UK/229/2021 
Jakušová Viera, 

Mgr. 

Katedra správneho a 

environmentálneho 

práva 

Výskum prevalentného 

spôsobu výkonu 

rozhodnutia 

nariaďujúceho 

odstránenie stavby 

5. UK/368/2021 
Magdolen 

Martin, Mgr. 

Katedra právných 

dejín a právnej 

komparatistiky 

Praktická argumentácia v 

práve 

6. UK/293/2021 
Šuška Marián, 

Mgr. 

Katedra teórie práva 

a sociálnych vied 

Právne problémy 

záchrany zrúcanín v 

podmienkach SR 
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Tabuľka č. 72: Zoznam schválených žiadostí o grant UK v roku 2021 

P.Č. Číslo žiadosti Meno žiadateľa Pridelená dotácia € 

1.  UK/325/2021 Pétiová Veronika, Mgr., JUDr. 1000 

2. UK/117/2021 Pintérová Dominika. JUDr. 1000 

3. UK/247/2021 Sabján Nikolas, Mgr. 1000 

Pridelené finančné prostriedky spolu: 3000 eur 

 

Tabuľka č. 73: Prehľad počtu Grantov UK riešených v rokoch 2012-2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Počet 

projektov 

9 11 11 7 13 9 11 11 7 3 

 

GRANTY APVV 

V roku 2021 sa Právnická fakulta UK podieľaľa na realizácii 15 APVV projektov, z ktorých vystupovala v 3 

projektoch ako spoluriešiteľ.  

Projekt č. APVV-0740-15 s názvom Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní 

v spojení s možnou insolvenciou, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., bol úspešne 

ukončený a je od roku 2021 v monitorovacom období. 

 

Tabuľka č. 74: Riešené projekty APVV v roku 2021 

P.Č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Pridelená 
dotácia (€) 

1. 
APVV-
16-0471 

Sexuálne zneužívanie detí 
a zverených osôb 

Prokeinová, 
Margita, prof. 
JUDr., PhD. 

39 629 

2. 
APVV-
16-0499 

Zabezpečenie efektívneho 
výberu daní v kontexte 
informatizácie 

Kačaljak, Matej, 
doc. JUDr. Ing., 
PhD. 

22 000 

3. 
APVV-
16-0553 

Premeny a inovácie konceptu 
kapitálových spoločnosti 
v podmienkach globalizácie 

Patakyová, Mária, 
prof. JUDr., CSc. 

50 098 

4. 
APVV-

17-0403 

 

Vplyv vzájomného uznávania 

prostriedkov elektronickej 

identifikácie na elektronické 

služby verejnej správy 

Škrobák, Ján, doc. 

Mgr., PhD. 

 

48 030 

5. 
APVV-

17-0641 

 

Zefektívnenie právnej úpravy 

verejného obstarávania a jej 

aplikácie v kontexte práva 

Európskej únie 

Blažo, Ondrej, doc. 

JUDr. Ing., PhD. 

 

44 748 

6. APVV-

17-0123* 
Sebapoškodzovanie. 
vymedzenie, prevalencia, 

za PraF UK: 
Démuth, Andrej, 

12 349 
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*projekt 
spoločný 
s UCM 
Trnava 

ovplyvňujúce faktory a 
implikácie pre klinické 
intervencie 

prof. Mgr. Mgr., 
PhD. 

7. APVV-

18-0199 

Nové výzvy v oblasti vecných 

práv na Slovensku 

Lysý, Miroslav, 

doc. Mgr., PhD. 
56 949 

8. 

APVV-

18-0417 

Historický vývoj terminológie 

súkromného práva na 

Slovensku pre potreby 

rekodifikácie slovenského 

občianskeho práva 

Števček, Marek, 

prof. JUDr., PhD. 
44 458 

9. APVV-

18-0534 

Právna úprava nakladania s 

vyhoretým jadrovým palivom 

Srebalová, Mária, 

prof. JUDr., PhD. 
54 552 

10. APVV-

19-0102 

Efektívnosť prípravného 

konania - skúmanie, 

hodnotenie, kritériá a vplyv 

legislatívnych zmien 

Čentéš, Jozef, prof. 

JUDr., PhD. 
69 160 

11. APVV-

19-0494 
Efektívne pozemkové úpravy 

Vrabko, Marián 

prof. JUDr., CSc. 
47 673 

12. APVV-

19-0166 

Analýza konceptuálnych a 

kvalitatívnych domén 

estetických a morálnych emócií 

Démuth, Andrej 

prof. Mgr. Mgr., 

PhD. 

31 520 

13. APVV-

20-0346 

Právne a technické aspekty 

zavádzania autonómnych 

vozidiel 

Kurilovská Lucia, 

prof. JUDr., PhD. 
24 454 

14. APVV-

20-0076 

*projekt 

spoločný 

s SPU 

v Nitre 

Odpady a stavby - modelovanie 

efektívnosti alternatívnych 

možností spolupráce správnych 

orgánov 

Michalovič, Matúš 

JUDr., PhD. 
2 644 

15. PP-

COVID-

20-0026 

*projekt 

spoločný 

s FSEV 

UK 

Zotavíme sa z pandémie Covid 

19? - sociálne, ekonomické a 

právne perspektívy 

pandemickej krízy 

Blažo, Ondrej, doc. 

JUDr. Ing., PhD. 
15 505 

Pridelené finančné prostriedky spolu: 563 769 eur 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila aj v roku 2021 verejnú výzvu na predkladanie 

žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 
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2021, o ktorej všetkých zamestnancov informovalo Oddelenie grantov a rozvoja prostredníctvom e-mailu. 

Výzva bola vyhlásená dňa 10. 9. 2021 a dátum ukončenia výzvy bol 11. 11. 2021. 

Na základe zverejnenej výzvy boli za Právnickú fakultu UK podané nasledovné žiadosti o dotáciu na 

nové projekty APVV: 

• Katedra finančného práva – 1 žiadosť 

• Katedra správneho a environmentálneho práva – 1 žiadosť 

• Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky spolu – 1 žiadosť 

• Katedra ústavného práva – 1 žiadosť 

 

Tabuľka č. 75: Podané žiadosti so začiatkom riešenia v roku 2022 

P.Č. Číslo projektu Názov projektu Výskum 
Zodpovedný 

riešiteľ 

1. APVV-21-0392 

Zvyšovanie efektivity 
územnej samosprávy - 
potenciál funkčných 
mikroregiónov 

Aplikovaný 
Kačaljak, Matej, 
doc. JUDr. Ing., 
PhD. 

2. 
APVV-21-
0240 

Výkladové problémy 
ústavnej úpravy rozpočtovej 
zodpovednosti 

Aplikovaný 
Giba, Marián, doc. 
JUDr., PhD. 

3. 
APVV-21-

0248 

Efektívna kontrola a účinné 
vyvodzovanie 
zodpovednosti za 
environmentálne delikty 

Aplikovaný 
Srebalová Mária,  

prof. JUDr., PhD. 

4. APVV-21-0519 
Trestnoprávne a 
kriminologické aspekty 
radikalizácie a extrémizmu 

Základný 
Blažek Radovan 

doc. JUDr., PhD. 

 

 

Tabuľka č. 76: Prehľad počtu grantov APVV riešených v rokoch 2012-2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

projektov 

3 4 4 2 2 5 6 10 14 15 

 

V rokoch 2012 až 2016 sa počet projektov pohyboval v rozmedzí dva až štyri projekty APVV riešené 

v jednom roku. Od roku 2017 až 2018 je možné badať pozitívny trend navyšovania počtu projektov, pričom 

v roku 2021 sa na fakulte riešil až sedemnásobne vyšší počet projektov v porovnaní s rokmi 2015 a 2016, 

čo sa pozitívne prejavilo na získaných finančných prostriedkoch (údaje sú zaznamenané v tabuľke č. 77), 

pričom do fakultného rozpočtu priniesli viac ako 550 000 eur. Nakoľko ide pri projektoch APVV o finančne 
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„najvýraznejšie“ projekty, predstavuje to značný nárast v možnostiach financovania vedy a výskumu pre 

fakultu. 

 

Tabuľka č. 77: Prehľad financií v rámci projektov APVV za všetky projekty APVV spolu (v €). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

130 426 190 808 197 177 87 454 64 380 145 129 218 816 396 069 479 489 563  769 

 

GRANTY KEGA 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR ako grantová agentúra ministerstva školstva je 

zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia.  

Právnická fakulta v roku 2021 implementovala 4 žiadosti KEGA, pričom 1 z nich bola implementovaná 

v spolupráci s UMB Banská Bystrica.  

Tabuľka č. 78: Riešené projekty KEGA v roku 2021 

P.Č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci projektu 

Pridelená 
dotácia v 

kategórii BV 
(€) 

1. 
091UK-
4/2021 

Internacionalizácia a 
informatizácia výučby a 
učebných materiálov v 
študijnej oblasti 
medzinárodné právo 
súkromné 

Slašťan  Miroslav, 

prof. JUDr.,PhD. 
3688 

2. 

077UK-

4/2019 

Digitalizácia a inovatívne 

formy vo výučbe Finančného 

práva 

Kačaljak Matej, 

doc. JUDr. Ing. 

PhD. 

 

 

6152 

3. 
081UK-

4/2019 

Inovatívna výučba práva a 

prepojenie s právnou praxou 

Hamuľák Juraj , 

doc. JUDr. PhD. 

 

5505 

4. 
030UMB-

4/2021 

Inteligentná učebnica 

daňového práva 

Kačaljak Matej, 

doc. JUDr. Ing. 

PhD. 

0 

Pridelené finančné prostriedky spolu: 15 345 eur 
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Aj v roku 2021 vyhlásilo MŠVVaŠ SR výzvu na podávanie žiadostí na riešenie nových projektov 

KEGA, pričom Právnická fakulta UK podala tri žiadosti o túto dotáciu, pričom ani jeden z nich nebol 

schválený zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.  

Tabuľka č. 79: Podané žiadosti o granty KEGA zo začiatkom riešenia v roku 2021 

P.Č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 

1. 
061UK-
4/2022 

Rozvíjanie akademickej etiky 
prostredníctvom nástrojov e-learningu 

doc. JUDr. Ing. Matej 
Kačaljak, PhD. 

2. 
018UK-
4/2022 

Implementácia klinických foriem 
vzdelávania vo výučbe práva 

doc. JUDr.Zuzana Illýová 
Mlkvá, PhD. 

3. 
048UK-
4/2022 

Inovatívne a komplexné vzdelávanie 
v práve EÚ 

doc. JUDr. Ing. Ondrej 
Blažo, PhD. 

 

 

Tabuľka č. 80: Prehľad počtu grantov KEGA riešených v rokoch 2012-2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

projektov 
1 3 3 2 0 0 2 5 4 3 

 

Tabuľka č. 81: Prehľad financií v rámci projektov KEGA za všetky projekty KEGA spolu 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    4 772 €      10 169 €      12 046 €      8 017 €  
                    
-   €  

                    
-   €     7 977 €    27 977 €  7 105 € 

          
15 345 € 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky je možné badať viacnásobné navýšenie finančných prostriedkov na projekty 

KEGA za posledné tri roky oproti ostatným rokom. 

 

GRANTY VEGA 

Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) poskytuje dotácie na projekty základného výskumu, pri 

ktorých si tému volí žiadateľ o dotáciu. Projekty môžu mať charakter odborového alebo medziodborového 

projektu. V roku 2021 riešila fakulta 13 projektov typu VEGA (8 pokračujúcich a 5 nových projektov VEGA). 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje riešené projekty VEGA vedeckopedagogickými a výskumnými 

zamestnancami fakulty. 
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Tabuľka č. 82: Riešené projekty VEGA v roku 2021 

P.Č. 
Číslo 

projektu 
Názov projekt Vedúci projektu 

Pridelená 
dotácia v 

kategórii BV (€) 

1. 1/0138/18 

Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu 

učenia K. Marxa v súčasnom právnom a 

ekonomickom myslení. 

Chovancová 

Jarmila, prof. 

PhDr., CSc. 

7948 

2. 1/0824/21 

Zabezpečenie chodu ústavných 

orgánov SR počas krízových situácií: 

aktuálne možnosti, limity a možné 

riešenia 

Giba Marián, doc. 
JUDr., PhD. 

4997 

3. 1/0350/21 

Trans- Identita pri mladistvých Etické 

a právne otázky spojené 

s terapeutickými postupmi 

Batka Ľubomír, 

prof. Mgr. 

Dr.theol. 

8496 

4. 1/0455/21 
Efektívny systém bezplatnej právnej 

pomoci v civilných veciach 

Havelková Mária, 

JUDr. PhD. 
2871 

5. 1/0610/21 
Zásadná reforma dedičského práva-

nevyhnutnosť či nepodstatnosť 

Ficová Svetlana, 

prof. JUDr. PhD. 
7701 

6. 1/0585/21 
Obmedzovanie ľudských práv 

v riadnych a mimoriadnych situáciách 

Ľalík Tomáš, doc. 

JUDr., PhD. 
10857 

7. 2/0167/19 
Reálna konvergencia v Európskej únii: 
empirické dôkazy a implikácie 

Blažo Ondrej, 
doc. Ing. Mgr., 
PhD. 

2497 

8. 1/0530/20 
Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové 
kritérium v civilnom práve 

Lӧwy Alexandra 
doc. JUDr., PhD. 

2014 

9. 1/0409/20 
Hľadanie a nachádzanie práva podľa 
Varadínskeho registra 

Lysý Miroslav, 
doc. Mgr., PhD. 

3978 

10. 1/0757/20 
Prostriedky priamej demokracie v 
podmienkach inteligentných miest a 
obcí 

Trellová Lívia, 
doc. JUDr., PhD. 

2643 

11. 1/0791/20 
Zásady trestného práva hmotného vo 
víre času - 15 rokov od rekodifikácie 
trestných kódexov 

Strémy Tomáš, 
prof. JUDr., PhD. 

8813 

12. 1/0579/20 
Ozbrojené konflikty a kybernetické 
hrozby - výzvy pre medzinárodné 
právo 21. storočia 

Valuch Jozef, doc. 

JUDr., PhD. 
5026 

13. 1/0228/20 
Sociálna ochrana osôb so zdravotným 
postihnutím v pracovnom práve a 
práve sociálneho zabezpečenia 

Hamuľák Juraj, 
doc. JUDr., PhD. 

4 639 

Pridelené finančné prostriedky spolu: 72 480 eur 
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Na základe zverejnenej výzvy bolo za Právnickú fakultu UK podaných nasledovných 12 žiadostí o dotáciu 

na nové projekty VEGA: 

• Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov – 2 žiadosti 

• Ústav európskeho práva – 1 žiadosť 

• Katedra finančného práva – 1 žiadosť 

• Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva –  2  žiadosti 

• Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva - 2 žiadosti 

• Katedra teórie práva a sociálnych vied – 3 žiadosti 

• Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky – 1 žiadosť 

Tabuľka č. 83: Podané žiadosti o granty VEGA zo začiatkom riešenia v roku 2021 

P.Č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 

1. 1/0533/22 
Zodpovednosť za škodu očami 
komparatistiky 

Mĺkvy Matej, doc. Mgr. 
PhD. 

2. 1/0450/22 
Efektívne a legálne formy oponovania 
štátnej moci (nielen) v období krízy 

Turčan Martin, doc. JUDr. 
Mgr.PhD. 

3. 1/0329/22 
Právny štát ako hodnota chránená 

v európskom nadnárodnom priestore 

Svák Ján, prof. JUDr. 

DrSc. 

4. 1/0211/22 Disciplinárna zodpovednosť 
Gajdošová Martina, doc. 

JUDr.Mgr. PhD. 

5. 1/0378/22 

Regulačné výzvy pre finančné 

technológie a inovácie (nielen v kontexte 

pandémie COVID-19) 

Heseková Simona, JUDr. 

PhD. 

6. 1/0349/22 
Reštrukturalizácia ako preventívny 

nástroj riešenia hrozby úpadku 

Duračinská Jana, doc. 

JUDr. PhD. 

7. 1/0463/22 

Perspektívy vývoja právnej úpravy 

zodpovednostných vzťahov štatutárnych 

orgánov obchodných spoločností a jej 

aplikačné úskalia 

Lukáčka Peter, JUDr. PhD. 

8. 1/0120/22 
Kognitívne aspekty sociálnych 

a morálnych emócií 

Démuth Andrej, prof. 

Mgr. Mgr. PhD. 

9. 1/0158/22 
Rekodifikácia zákona o medzinárodnom 

práve súkromnom a procesnom 

Slašťan Miroslav, prof. 

JUDr.PhDr.PhD. 

10. 1/0343/22 
Status človeka v rímskom práve od 

principiátu po Justiniána 

Nemec Matúš, prof. JUDr. 

PhD. 

11. 1/0753/22 
Podnikanie a ochrana ľudských práv 

v kontexte práva EÚ 

Blažo Ondrej, doc. JUDr. 

Ing. PhD. 

12. 1/0548/22 
Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické 

riešenia 

Vladár Vojtech, prof. 

JUDr. Mgr. PhD. 
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Tabuľka č. 84: Prehľad počtu grantov VEGA riešených v rokoch 2012–2021 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

projektov 
8 7 7 10 19 16 16 14 11 13 

 

 

V roku 2016 mala fakulta najvyšší počet projekotv VEGA (19), pričom v rokoch 2017 až 2020 prišlo k 

poklesu tohto typu projektov, ktorých počet sa znížil na 11 v roku 2020. V roku 2021 bolo podaných 

celkovo 12 projektov VEGA čo znamená stúpajúci trend v počet podávaných žiadostí. 

 

Tabuľka č. 85: Prehľad financií v rámci projektov VEGA za všetky projekty VEGA spolu (v €). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

23 914 22 218  27 273 37 557 36 717 66 362 76 955  72 453  58 187 72480 

 

 

INÉ GRANTY 

 

Tabuľka č. 86: Podané žiadosti v roku 2021 v rámci iných grantových schém 

 

P.Č. Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 
Objem fin. 

prostriedkov 
(€) 

1. 
Grant mladých 
UK 2022 

Nástroje zjednodušenia 
prístupu spravovaných 
subjektov k elektronickému 
výkonu verejnej správy 

Radosa Matúš, 
JUDr. 

1000 

2. 
Grant mladých 
UK 2022 

Ochrana práv nadobudnutých 
v dobrej viere s dôrazom na 
nadobudnutie nehnuteľnosti 
od nevlastníka 

Sedliak Vladimír 
Mgr. 

1000 

3. 
Grant mladých 
UK 
2022  

Nadobúdanie vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam od 
nevlastníka v kontexte právnej 
úpravy nemeckej právnej 
kultúry 

Meňhartová                     
Sandra Mgr. 

1000 

 

 

ZAHRANIČNÉ GRANTY 

Počas roka 2021 bola Právnická fakulta UK zapojená do riešenia nasledovných zahraničných projektov. 
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Tabuľka č. 87: Prehľad zahraničných grantov riešených v roku 2021 

P.Č. 
Typ 

projektu 
Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Zodpovedný 
riešiteľ 

Doba 
riešenia 
projektu 

Objem fin. 
prostriedko

v 
(€) 

1. 

Jean 
Monnet 
Activities 

600432-
EPP-1-
2018-1-
SK-
EPPJMO
-
MODUL
E 

Theory and 

Methods of 

Application of EU 

Law for Better 

Practice 

 

Hamuľák, 
Ondrej, JUDr. 
PhD. 

2018-2021 9 000 

2. 

Jean 
Monnet 
Activities 

600587-
EPP-1-
2018-1-
SK-
EPPJMO
-
MODUL
E 

Clinical Education 

in Selected Areas 

of European 

Union‘s Internal 

Market 

Kováčiková, 
Hana, JUDr. 
PhD. 

2018-2021 0 

3. E.MA 
Z- 07-
104/001-
00 

European 
Master´s Degree in 
Human Righst and 
Democratisation 

Patakyová, 
Mária, prof., 
JUDr., CSc. 

2008 –
neurčito 

0 

4. 
Jean 
Monnet 
Activities 

611579-
EPP-1-
2019-1-
SK-
EPPJMO
-
MODUL
E 

Digital Single 
Market as a New 
Dimension in EU 
Law 

Ježová, 
Daniela, 
JUDr., PhD. 
LL.M. 

2019-2022 0 

5. 
Jean 
Monnet 
Activities 

611974-
EPP-1-
2019-1-
SK-
EPPJMO
-
MODUL
E 

Environmental and 
Climate Change 
Education for Law 
Students 

Michalovič, 
Matúš, JUDr., 
PhD. 

2019-2022 9 000 

6. 

Jean 
Monnet 
Network
s 

611293-
EPP-1-
2019-1-
CZ-
EPPJMO
-
NETWO
RK 

European Union 
and the Challenges 
of Modern Society 
(legal issues of 
digitalization, 
robotization, cyber 
security and 
prevention of 
hybrid threats) 

za PraF UK: 
Blažo, Ondrej, 
doc. Ing. 
JUDr., PhD. 

2019-2022 0 
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7. 
Visegrad 
fund 

2191009
1 

Simplification of 
Administrative 
Procedure 

Horvat, Matej, 
doc. JUDr., 
PhD. 

2019-2021 0 

8. 
Horizon 
2020 

881910 

Rights, Equality 
and Citizenship 
Programme - We 
project 

Horvat, Matej, 
doc. JUDr., 
PhD. 

2020-2021 0 

9. 

Jean 
Monnet 
Centre 
of 
Excellen
ce 

620758-
EPP-1-
2020-1-
SK-
EPPJMO
-CoE 

REUNION (Rule of 
Law in the 
European Union) 

Mokrá, Lucia, 
doc. PhDr. 
JUDr., PhD. 

2020-2023 0 

10. 
D.R.A.M.
P  

N. 
1010154
06 

D.R.A.M.P. Project 
, “Diversion, 
restorative and 
mediation 
procedures in PIF 
crimes”, 

Blažek 
Radovan, 
doc. JUDr. 
PhD. 
Kordík Marek, 
doc.JUDr. 
PhD. 

2021-2022 0 

11. 
EK DG 
FISMA 

(FISMA/
2020/OP
/0005) 

Civil Society 
Advancing 
Beneficial 
Ownership 
Transparency in 
the European 
Union (CSEBOT) 

Konzorcium: 
Transparency 
International, 
Tax Justice 
Network, 
Trans Civil 
Society 
Advancing 
Beneficial 
Ownership 
Transparency 
in the 
European 
Union 
(CSEBOT)crim
e – Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore a 
Government 
Transparency 
Institute, 
riešiteľ 
 
Kordík Marek, 
doc.JUDr. 
PhD. 

2022 0 

12. 
EK DG 
JUST 

 

Study to support 
an implementation 
report on the basis 
of Article 18(4) of 

 
Konzorcium 
Tipik (hlavný 
riešiteľ) a 

2022 0 
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Directive (EU) 
2017/1371 of 5 July 
2017 on the fight 
against fraud to the 
Union’s financial 
interests by means 
of criminal law 

Spark Legal 
Network, 
riešiteľ 
Kordík Marek, 
doc. JUDr. 
PhD. 

 

 

Tabuľka č. 88: Podané žiadosti v roku 2021 o zahraničný grant 

P.Č. Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ 

1. 
VV Srbsko-SK-
UA 

Význam právneho štátu v európskom 
verejnom priestore 

Blažo Ondrej, doc. JUDr. 
Ing., PhD. 

2. 
VV Ukrajina-
SK-SRB 

Právny štát-skutočný posilňovač 
prístupového procesu do EÚ 

Svák Ján, prof. JUDr., 
DrSc. 

3. 
Fulbright 
Visiting Scholar 
Program 

Promoting Legal Aid as a Commitment 
of a State and Future Lawyers 

Havelková Mária, JUDr., 

PhD. 

  

Tabuľka č. 89: Pridelené financie na riešenie zahraničných projektov za všetky zahraničné projekty spolu (v 
€). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

78 132,15 38 604,31 57 555,42  19 566,00 - - 42 000,00 42 000,00 84 764,36 18 000 

 

PREHĽAD GRANTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2021 

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského bolo v roku 2021 riešených spolu 47 grantov, čo predstavuje 

o 2 projekty viac ako v predošlý rok.  

Tabuľka č. 90: Prehľad domácich a zahraničných grantov riešených v roku 2021 

Kód projektu/ 
Zodpovedný 

riešiteľ 

Názov projektu 
 

Objem 
poskytnutýc

h 
finančných 

prostriedkov 
(€) 

Začiatok 
riešenia 
Projektu 

Ukončenie 
riešenia 
Projektu 

APVV-16-0471 
Sexuálne zneužívanie detí 
a zverených osôb 

39 629 2017 2021 

APVV-16-0499 
Zabezpečenie efektívneho 
výberu daní v kontexte 
informatizácie 

22 000 2017 2021 
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APVV-16-0553 

Premeny a inovácie 
konceptu kapitálových 
spoločnosti v podmienkach 
globalizácie 

50 098 2017 2021 

APVV-17-0403 

 

Vplyv vzájomného 

uznávania prostriedkov 

elektronickej identifikácie 

na elektronické služby 

verejnej správy 

 

48 030 2018 2022 

APVV-17-0641 

Zefektívnenie právnej 

úpravy verejného 

obstarávania a jej aplikácie 

v kontexte práva Európskej 

únie 

44 748 2018 2021 

APVV-17-0123* 

*projekt 
spoločný s UCM 
Trnava 

Sebapoškodzovanie. 
vymedzenie, prevalencia, 
ovplyvňujúce faktory a 
implikácie pre klinické 
intervencie 

12 349 2018 2022 

APVV-18-0199 
Nové výzvy v oblasti 
vecných práv na Slovensku 

56 949 2019 2022 

APVV-18-0417 

Historický vývoj 
terminológie súkromného 
práva na Slovensku pre 
potreby rekodifikácie 
slovenského občianskeho 
práva 

44 458 2019 2023 

APVV-18-0534 
Právna úprava nakladania s 
vyhoretým jadrovým 
palivom 

54 552 2019 2022 

APVV-19-0102 

Efektívnosť prípravného 

konania - skúmanie, 

hodnotenie, kritériá a vplyv 

legislatívnych zmien 

69 160 2020 2024 

APVV-19-0494 
Efektívne pozemkové 

úpravy 
47 673 2020 2024 

APVV-19-0166 

Analýza konceptuálnych a 

kvalitatívnych domén 

estetických a morálnych 

emócií 

31 520 2020 2024 

APVV-20-0346 

Právne a technické aspekty 

zavádzania autonómnych 

vozidiel 

24 454 2021 2023 

APVV-20-0076 
Odpady a stavby - 

modelovanie efektívnosti 
2 644 2021 2024 
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*projekt 

spoločný s SPU 

v Nitre 

alternatívnych možností 

spolupráce správnych 

orgánov 

PP-COVID-20-

0026 

*projekt 

spoločný s FSEV 

UK 

Zotavíme sa z pandémie 

Covid 19? - sociálne, 

ekonomické a právne 

perspektívy pandemickej 

krízy 

15 505 2020 2021 

Blažo, Ondrej, 
doc. Ing. Mgr., 
PhD. 

Reálna konvergencia v 
Európskej únii: empirické 
dôkazy a implikácie 

2497 2019 2022 

Chovancová, 

Jarmila, prof. 

PhDr., CSc. 

Marxizmus stále živý? K 

prehodnoteniu učenia K. 

Marxa v súčasnom 

právnom a ekonomickom 

myslení. 

7948 2018 2021 

Giba Marián, doc. 

JUDr., PhD. 

Zabezpečenie chodu 

ústavných orgánov SR 

počas krízových situácií: 

aktuálne možnosti, limity 

a možné riešenia 

4997 2020 2021 

Batka Ľubomír, 

prof. Mgr. 

Dr.theol. 

Trans- Identita pri 

mladistvých Etické a právne 

otázky spojené 

s terapeutickými postupmi 

8496 2021 2023 

Havelková Mária, 

JUDr. PhD. 

Efektívny systém 

bezplatnej právnej pomoci 

v civilných veciach 

2871 2021 2023 

Ficová Svetlana, 

prof. JUDr. PhD. 

Zásadná reforma 

dedičského práva-

nevyhnutnosť či 

nepodstatnosť 

7701 2021 2023 

Ľalík Tomáš, doc. 

JUDr. PhD. 

Obmedzovanie ľudských 

práv v riadnych 

a mimoriadnych situáciách 

10857 2021 2022 

Lӧwy, Alexandra 

doc. JUDr., PhD. 

Najlepší záujem dieťaťa ako 

hodnotové kritérium v 

civilnom práve 

2014 2020 2022 

Lysý, Miroslav, 

doc. Mgr., PhD. 

Hľadanie a nachádzanie 

práva podľa Varadínskeho 

registra 

3978 2020 2023 
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Trellová, Lívia, 

doc. JUDr., PhD. 

Prostriedky priamej 

demokracie v podmienkach 

inteligentných miest a obcí  

2643 2020 2022 

Strémy, Tomáš, 

prof. JUDr., PhD. 

Zásady trestného práva 

hmotného vo víre času - 15 

rokov od rekodifikácie 

trestných kódexov 

  

813 020 2022 

Valuch, Jozef, 

doc. JUDr., PhD. 

Ozbrojené konflikty a 

kybernetické hrozby - výzvy 

pre medzinárodné právo 

21. storočia 

5026 2020 2022 

Hamuľák, Juraj, 

doc. JUDr., PhD. 

Sociálna ochrana osôb so 

zdravotným postihnutím v 

pracovnom práve a práve 

sociálneho zabezpečenia 

639 2020 2022 

Kačaljak, Matej, 

doc. JUDr. Ing. 

PhD. 

Digitalizácia a inovatívne 

formy vo výučbe 

Finančného práva 

6152 2019 2021 

Hamuľák, Juraj , 

doc. JUDr. PhD. 

Inovatívna výučba práva a 

prepojenie s právnou 

praxou 

5505 2019 2021 

Slašťan, Miroslav, 

prof. JUDr., PhD. 

Internacionalizácia a 

informatizácia výučby a 

učebných materiálov v 

študijnej oblasti 

medzinárodné právo 

súkromné 

3688 2021 2022 

Kačaljak Matej, 

doc. JUDr. Ing. 

PhD. 

Inteligentná učebnica 

daňového práva 
0 2021 2022 

Hamuľák, Ondrej, 
JUDr., PhD. 

Theory and Methods of 

Application of EU Law for 

Better Practice 

9000 2018 2021 

Kováčiková, 

Hana, JUDr., 

PhD. 

Clinical Education in 

Selected Areas of European 

Union's Internal Market 

 

9000 2018 2021 

Ježová, Daniela, 

JUDr., PhD. 

LL.M. 

Digital Single Market as a 
New Dimension in EU Law 

0 2019 2022 
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Michalovič, 
Matúš, JUDr., 
PhD. 

Environmental and Climate 
Change Education for Law 
Students 

0 2019 2022 

za PraF UK: 

Blažo, Ondrej, 

doc. Ing. JUDr., 

PhD. 

European Union and the 
Challenges of Modern 
Society (legal issues of 
digitalization, robotization, 
cyber security and 
prevention of hybrid 
threats) 

0 2019 2022 

Mokrá, Lucia, 

doc. PhDr. JUDr., 

PhD. 

REUNION (Rule of Law in 
the European Union) 

0 2020 2023 

Horvat, Matej, 

doc. JUDr., PhD. 
Simplification of 
Administrative Procedure 

0 2019 2021 

Patakyová, 
Mária, prof. 
JUDr., CSc. 

European Master´s Degree 
in Human Righst and 
Democratisation 

0 2008 Neurčito 

Horvat, Matej, 
doc. JUDr., PhD. 

Rights, Equality and 
Citizenship Programme - 
We project 

0 2020 2021 

Blažek Radovan, 
doc. JUDr. PhD. 
Kordík Marek, 
doc. JUDr. PhD. 

D.R.A.M.P. Project , 
“Diversion, restorative and 
mediation procedures in 
PIF crimes”, 

0 2021 2022 

Kordík Marek, 
doc. JUDr. PhD. 

Civil Society Advancing 
Beneficial Ownership 
Transparency in the 
European Union (CSEBOT) 

0 2021 2022 

Kordík Marek, 
doc. JUDr. PhD. 

Study to support an 
implementation report on 
the basis of Article 18(4) of 
Directive (EU) 2017/1371 of 
5 July 2017 on the fight 
against fraud to the Union’s 
financial interests by means 
of criminal law 

0 2021 2022 

Pétiová Veronika, 
Mgr., JUDr. 

UK/325/2021 1000 2021 2021 

Pintérová 
Dominika. JUDr. 

UK/117/2021 1000 2021 2021 

Sabján Nikolas, 
Mgr. 

UK/247/2021 1000 2021 2021 
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V rámci slovenských projektov (VEGA, KEGA, APVV) sme sa oproti minulému roku zlepšili v projektoch 

APVV (15) a kvantitatívne sme implementovali zahraničné granty (12), iné granty (3), KEGA (4) a VEGA 

(13) čo predstavuje náras oproti minulému roku na 47. Na celkových financiách z projektov VEGA, KEGA 

a APVV spolu sme však vykázali výrazný nárast finančných prostriedkov – vďaka navýšeniu počtu 

projektov APVV. 

 

Tabuľka č. 91: Financie (€ ) - slovenské projekty celkovo podľa typu projektu 

Projekt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Spolu 
VEGA      23 

914,00  
     22 
218,00  

     27 
273,00  

     37 
557,00  

     36 
717,00  

     66 
362,00  

     76 
955,00  

     72 
453,00  

58 
187,00  

72 
480  

494 116  

KEGA        4 
772,00  

     10 
169,00  

     12 
046,00  

       8 
017,00  

                    
-    

                    
-    

       7 
977,00  

     27 
977,00  

27 
105,00 

15 
345 

113 408  

APVV    130 
426,00  

   190 
808,00  

   197 
177,20  

     87 
454,00  

     64 
380,00  

   145 
129,29  

   218 
816,00  

   396 
069,17  

479 
489,50 

563 
769 

1 909 
749,16  

spolu    159 
112,00  

   223 
195,00  

   236 
496,20  

   133 
028,00  

   101 
097,00  

   211 
491,29  

   303 
748,00  

   496 
499,17  

564 
781,50 

651 
594€ 

3 081 
032,16  

 

 

V rámci zahraničných projektov sme vykázali zlepšenie v počte podávaných zahraničných 

projektov. Ešte podstatnejšie je, že sa projektami, ktoré boli našej fakulte tento rok schválené, 

dvojnásobne zvýšil finančný objem pridelený fakulte na zahraničné projekty. Pre úspešné riadenie 

zahraničných projektov by však bolo potrebné pristúpiť k vypracovaniu riadnej koncepcie riadenia 

a predkladania zahraničných grantov, aby boli výsledky a úspešnosť aj v týchto projektoch lepšie. 

 

5.4 VEDECKÉ PODUJATIA 

 

Tabuľka č. 92: ZOZNAM VYBRANÝCH VEDECKÝCH PODUJATÍ S AKTÍVNOU ÚČASŤOU ČLENOV 
KATEDRY/ÚSTAVU 
 

Rok 2021 

Dátum 

Názov a miesto konania 

vedeckého podujatia 
Meno zúčastneného 

Katedra/ústav 

Skratka 

12. máj 

Reforma stavebného práva, 

koniec alebo začiatok krízy?, 

MS Teams 

Mgr. Anton Martvoň, 

PhD. 
KSEP 

22. – 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

2021, Bratislava, Slovensko 
celá katedra KSEP 
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25. jún 
Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 
doktorandi KSEP KSEP 

9. – 10. 

september 

Simplifications of 

Administrative Procedures, 

Poznan, Poľsko 

JUDr. Mária Havelková, 

PhD. 
KSEP 

28. september 

Základné práva a slobody a 

ich ochrana v núdzovom 

stave a iných osobných 

právnych režimov - X. 

ústavné dní, organizátor: 

Ústavný súd Slovenskej 

republiky, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta, 

prof. JUDr. Juraj Vačok, 

PhD. 
KSEP 

14 a 15. 
október 

Všeobecne o pôsobnosti 

novej právnej úpravy 

správneho trestania 

Bratislava, Slovensko 

Členovia grantu APVV 

Nová právna úprava 

správneho trestania 

KSEP 

4. – 5. 
november 

Workshop - Simplifications of 

Administrative Procedures 

on the Example of 

Administrative Sanctioning, 

Brno 

doc. Horvat, dr. Radosa KSEP 

11.november 
Obmedzovanie ľudských 

práv, Bratislava 

Mgr. Anton Martvoň, 

PhD. 
KSEP 

19.november 

Ako zefektívniť priamu účasť 

obyvateľov na miestnej 

samospráve v podmienkach 

inteligentných miest a obcí, 

MS Teams 

Mgr. Anton Martvoň, 

PhD.; JUDr. Matúš 

Radosa 

KSEP 

19.november 

Analýzy a trendy 

v pozemkových úpravách, 

PraF UK 

Členovia grantu APVV 

Efektívne pozemkové 

úpravy 

KSEP 
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7. – 8. 
december 

Záverečná konferencia k WE 

Project, Brusel, Belgicko 

doc. JUDr. Matej 

Horvat, PhD. 
KSEP 

22.– 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

prof. JUDr. Matúš 

Nemec, PhD. 
KRPKCP 

1. október 

Rímsko-právne vplyvy na 

slovenské verejné právo 

(Medzinárodný vedecký 

workshop; Trnavská 

univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta). 

prof. JUDr. Matúš 

Nemec, PhD. 
KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

prof. doc. PaedDr. 

JCDr. Róbert Brtko, 

CSc. 

KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

JUDr. Martin Gregor, 

PhD. 
KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mons. prof. ThDr. 

ICLic. PaedDr. Ján 

Duda, PhD. 

KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mgr. Dominika Veselá KRPKCP 
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22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mgr. Valéria T. 

Dančiaková 
KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

25. jún 

Civilistické pábení 2021. 

Medzinárodná vedecká 

konferencia. Karlova 

Univerzita v Prahe. 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

22.- 24. apríl 

COFOLA 2021. 

Medzinárodná vedecká 

konferencia. Masarykova 

Univerzita Brno 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

20. september 

Whistleblowing a (nejen) 

transpoziční legislativa. 

Medzinárodná vedecká 

konferencia. Karlova 

Univerzita v Prahe 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

26. november 

Medzi právnym štátom a 

bezprávím. 10. ročník 

košických politologických 

dialógov. Medzinárodná 

vedecká konferencia. Košice, 

UPJŠ. 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

26. november 

Naděje právní vědy. „Právní 

věda v praxi“. Medzinárodná 

konferencia mladých 

vedeckých pracovníkov. 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 
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Západočeská univerzita v 

Plzni 

19. november 

Ako zefektívniť priamu účasť 

obyvateľov na miestnej 

samospráve v podmienkach 

inteligentných miest a obcí. 

Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

16. jún 

Privatizácia verejného práva 

verzus publicita súkromného 

práva. Medzinárodná 

vedecká konferencia. Košice. 

UPJŠ 

Mgr. Ján Ivančík KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mgr. Veronika Pétiová KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

prof. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. 
KRPKCP 

22.- 23. apríl 

Bratislavské právnické fórum 

2021. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Univerzita 

Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 

Mgr. Lukáš Hájek KRPKCP 

2. – 3. 

december 

In Pluribus Unitas 2021, 

Bratislava (Medzinárodná 
Mgr. Veronika Pétiová KRPKCP 
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vedecká konferencia 

doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov) 

2. – 3. 

december 

In Pluribus Unitas 2021, 

Bratislava (Medzinárodná 

vedecká konferencia 

doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov) 

JUDr. Veronika 

Čunderlík Čerbová 
KRPKCP 

2. – 3. 

december 

In Pluribus Unitas 2021, 

Bratislava (Medzinárodná 

vedecká konferencia 

doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov) 

Mgr. Valéria T. 

Dančiaková 
KRPKCP 

2. – 3. 

december 

In Pluribus Unitas 2021, 

Bratislava (Medzinárodná 

vedecká konferencia 

doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov) 

Mons. prof. ThDr. 

ICLic. PaedDr. Ján 

Duda, PhD. 

KRPKCP 

1. október 

Rímsko-právne vplyvy na 

slovenské verejné právo 

(Medzinárodný vedecký 

workshop; Trnavská 

univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta). 

prof. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. 
KRPKCP 

26. november 

Naděje právní vědy 

2021(Plzeň, Západočeská 

univerzita, Právnická fakulta) 

Mgr. Veronika Pétiová KRPKCP 

24.-25. jún 
Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 
Mgr. Veronika Pétiová KRPKCP 

28. máj 

(Varšava) 

Medzinárodná vedecká 

konferencia „Religious 

symbols in public sphere in 

the legal orders of Central 

prof. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. 
KRPKCP 
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and Eastern European 

countries“, organizátori: 

Ferenc Mádl Institute of 

Comparative Law a Institute 

of Justice in Warsaw 

28.október  

(Miškolc) 

Medzinárodný vedecký 

webinár: „The Main Stages 

of the Evolution of Law in 

East Central Europe“, 

organizátori: Faculty of Law 

of the University of Miskolc, 

the Ferenc Mádl Institute of 

Comparative Law, the Legal 

Committee of the Miskolc 

Regional Committee of the 

Hungarian Academy of 

Sciences, the Hungarian 

Association for Comparative 

Law and the Central–

European Association for 

Comparative Law 

prof. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. 
KRPKCP 

26. november 

Medzinárodná vedecká 

konferencia „The protection 

of religious freedom in 

Central and Eastern 

European Countries“, 

organizátor: Ferenc Mádl 

Institute of Comparative Law 

a Pázmány Péter Catholic 

University 

prof. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. 
KRPKCP 

22. – 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

2021, Bratislava 

JUDr. PhDr. Barbara 

Pavlíková, PhD. 
KPPaPSZ 
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24. – 25. jún 
Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 

JUDr. PhDr. Barbara 

Pavlíková, PhD. 
KPPaPSZ 

22. – 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

2021, Bratislava 

doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. 
KPPaPSZ 

22. – 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

2021, Bratislava 

JUDr. Zuzana 

Macková, PhD. 
KPPaPSZ 

16.apríl 

Zdravie pri práci v spektre 

teórie a praxe: vedecká 

online konferencia,  Katedra 

pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, 

UPJŠ, Košice 

JUDr. Zuzana 

Macková, PhD. 
KPPaPSZ 

22. - 23. 

september 

Listina základních práv 

a svobod tehdy a dnes: 

Koncepce, pojetí a realizce : 

Vědecká konference k 30. 

výročí přijetí Listiny 

základních práv a svobod. 

Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy, nám. Curieových 7, 

Praha 1. 

JUDr. Zuzana 

Macková, PhD. 
KPPaPSZ 

19. - 20. 

november 

International Law 

Conference: Current Issues 

within EU and EU Member 

States: Converging and 

Diverging Legal Trends, 4th 

edition – Brasov 

JUDr. Zuzana 

Macková, PhD. 
KPPaPSZ 

17. december 

Medicína a právo – minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť: 

medzinárodná vedecká 

konferencia. 3, Bratislava 

JUDr. Zuzana 

Macková, PhD. 
KPPaPSZ 

22. – 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

2021, Bratislava 

doc. JUDr. Lenka Freel, 

PhD. 
KPPaPSZ 



251 

 

24. – 25. jún 
Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 

doc. JUDr. Lenka Freel, 

PhD. 
KPPaPSZ 

22. – 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

2021, Bratislava 
JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

23. apríl 
COFOLA International, Brno, 

CZ 
JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

21. október 
3. odborná online 

konferencia k pracovnému 

právu 

JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

7. máj Právne rozpravy on-screen JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

21. – 22. apríl Košické dni súkromného 

práva 
JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

22. október 

Sociální dilema 2021: Nové 

přístupy k managementu 

znalostí a ochraně na 

internetu 

JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

2. – 3. 

december 

Medzinárodné vzťahy 2021: 

Aktuálne otázky svetovej 

ekonomiky a politiky 

JUDr. Pavol Rak, PhD. KPPaPSZ 

18. – 19. marec 

Medzinárodná  konferencia 

organizovaná Centre For 

Legal Research Of The 

Institute Of Social Sciences: 

Belgrade, Republic of Sebia 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 

26. máj 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná Institute of the 

State and the Law at the 

Bulgarian Academy of 

Sciences, Sofia, Bulgaria 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 

2. jún 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná School of 

Education, Universiti Utara 

Malaysia, 06010 UUM 

Sintok, Malaysia & Institute 

of Pedagogy, Rzeszów 

University, Jałowego 24, 

Rzeszów, Poland 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 

11. – 12. jún 
Medzinárodná konferencia 

organizovaná O.O. 

Bogomolets National 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 
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Medical University, Kyjev, 

Ukrajina 

24. – 25. jún 
Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 

26. – 27. 

október 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná Wydział 

Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

Poľsko. 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 

26. november 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 

2021: „Právní věda v praxi“. 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná Fakultou 

právnickej Západočeskej 

univerzity v Plzni 

Mgr. et Mgr. Silvia 

Capíková, PhD. 
KPPaPSZ 

20. apríl 

COFOLA 2021, Masarykova 

Univerzita v Brne, Právnická 

fakulta (Online) 

JUDr. Vladimír Minčič, 

PhD. 
 

20. september 

Whistleblowing a (nejen) 

transpoziční legislativa, 

Právnická fakulta, Univerzita 

Karlova, Praha 

JUDr. Vladimír Minčič, 

PhD. 
KPPaPSZ 

26.november 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 

2021, Fakulta právnická 

Zapadočeské Univerzity 

v Plzni (Online) 

JUDr. Vladimír Minčič, 

PhD. 
KPPaPSZ 

18. – 19. marec 

Medzinárodná  konferencia 

organizovaná Centre For 

Legal Research Of The 

Institute Of Social Sciences: 

Belgrade, Republic of Sebia 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 
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26. máj 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná Institute of the 

State and the Law at the 

Bulgarian Academy of 

Sciences, Sofia, Bulgaria 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 

2. jún 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná School of 

Education, Universiti Utara 

Malaysia, 06010 UUM 

Sintok, Malaysia & Institute 

of Pedagogy, Rzeszów 

University, Jałowego 24, 

Rzeszów, Poland 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 

11. – 12. jún 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná O.O. 

Bogomolets National 

Medical University, Kyjev, 

Ukrajina 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 

24. – 25. jún 
Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 

26. – 27. 

október 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná Wydział 

Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

Poľsko. 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 

26. november 

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 

2021: „Právní věda v praxi“. 

Medzinárodná konferencia 

organizovaná Fakultou 

právnickej Západočeskej 

univerzity v Plzni 

doc. JUDr. Mária 

Nováková, PhD. 
KPPaPSZ 
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18. marec 
Aktuálne otázky trestného 
práva v teórii a praxi, 
Akadémia PZ, Bratislava 

prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 
JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 
JUDr. Filip Vincent 

KTPKK 

21. apríl 
Teória a prax dokazovania vo 
vyšetrovaní, 
Akadémia PZ, Bratislava 

prof. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD. 
prof. JUDr. Margita 
Prokeinová, PhD. 
doc. JUDr. Radovan 
Blažek, PhD. 

KTPKK 

21.apríl 

Megatrends and Media 2021, 
Fakulta masmediálnej 
komunikácie, Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda, Trnava 

JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 

KTPKK 

22.-23. apríl 
Bratislavské právnické fórum 

Právnická fakulta UK, KTPKK 

prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 
prof. JUDr. Margita 
Prokeinová, PhD. 
prof. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD. 
doc. JUDr. Radovan 
Blažek, PhD. 
doc. JUDr. Eduard Burda, 
PhD. 
doc. JUDr. Iveta 
Fedorovičová, CSc. 
doc. JUDr. Marek Kordík, 
LL.M., PhD. 
doc. JUDr. Ondrej 
Laciak, PhD. 
JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 
JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 
JUDr. Lukáš Turay 
Mgr. Petra Dražová 
Mgr. Nina Tarabová 

KTPKK 

26.-27.apríl 

Protection of human rights in 
the time of pandemic 
challenges, 
Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach,  
Wydział Prawa i Nauk 
Społecznych, Instytut Nauk 
Prawnych, Poľsko 

JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 

KTPKK 

16.-17. jún 
Košické právnické dni, 
Právnická fakulta UPJŠ 

prof. JUDr. Margita 
Prokeinová, PhD. 
doc. JUDr. Ondrej 
Laciak, PhD. 
JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 

KTPKK 
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JUDr. Lukáš Turay 
JUDr. Nina Tarabová 

24.-25. jún 
Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore, 
Právnická fakulta UK 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 
JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 
JUDr. Nina Tarabová 
JUDr. Filip Vincent 

KTPKK 

 

Tvorba a výklad práva 
v podmienkach právneho 
pluralizmu 
USAP SAV 

prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 

KTPKK 

16. september 

Ochrana základných ľudských 
práv prostriedkami trestného 
práva, 
Právnická fakulta TU, Trnava 

prof. JUDr. Margita 
Prokeinová, PhD. 
doc. JUDr. Marek Kordík, 
LL.M., PhD. 
JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 

KTPKK 

23.september 

Deset let trestní odpovědnosti 
právnických osob v ČR: 
pohledy zpět i vpřed, 
Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. KTPKK 

1. október 

Rímsko-kánonické vplyvy na 
slovenské verejné právo, 
Právnická fakulta UK, 
Bratislava 

JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 

KTPKK 

14.-15. október 

Forenzná sociálna práca,  
Univerzita Komenského 
v Bratislave, Pedagogická 
fakulta 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. KTPKK 

25.-27. október 
CER 2021 - Comparative 
European Research 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. KTPKK 

4.-5. november 
Efektívnosť prípravného 
konania 
Akadémia PZ, Bratislava 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, 
PhD. 
prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 
prof. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD. 
doc. JUDr. Radovan 
Blažek, PhD. 
doc. JUDr. Marek Kordík, 
LL.M., PhD. 
JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 
JUDr. Stanislav Mihálik, 
PhD. 
JUDr. Lukáš Turay, PhD. 
JUDr. Nina Tarabová 
JUDr. Filip Vincent 

KTPKK 
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Mgr. Lucia Vasilik 
Mgr. Matúš Kováč 

12.-20. 
november 

Jesenná škola práva 
„Pramene práva (ako 
východisko právnej 
metodológie)“ 

prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 

KTPKK 

7. december 

Kriminológia v rovine vedecko-
výskumnej a výučby na 
vysokých školách v Slovenskej 
republike Českej republike 
a v Poľskej republike 
KK Akadémia PZ, Bratislava 

prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 

KTPKK 

8.-9. december 
LXI CICA Crisis Management 
KVSKM Akadémia PZ, 
Bratislava 

prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 

KTPKK 

23. marec 

Okrúhly stôl Slovenskej 

advokátskej komory k 

rozvoju rozhodcovského 

konania na Slovensku 

prof. JUDr. PhDr. 
Miroslav Slašťan, PhD. 

KMPaMV 

22.-23. apríl 
Bratislavské právnické 

fórum, Bratislava 

prof. JUDr. PhDr. 
Miroslav Slašťan, PhD. 
prof. JUDr. Ján Svák, 
DrSc. 
doc. JUDr. Jozef 
Valuch, PhD. 
doc. JUDr. Peter 
Lysina, PhD. 
JUDr. Lukáš Mareček, 
PhD. 
Mgr. Lilla Ozoráková 
Mgr. Dominka 
Gornaľová 
Mgr. Michal 
Záthurecký, PhD. 
JUDr. Ing. Dušan 
Tomka 

KMPaMV 

22.-24. apríl COFOLA 2021, Brno (Česko) JUDr. Lukáš Mareček, 
PhD. 

KMPaMV 

26.-27. apríl 

XIII. International Human 

Rights Science Conference 

(Poľsko) 

prof. JUDr. Ján Svák, 
DrSc. 

KMPaMV 

24.-25. jún 

Míľniky práva 

v stredoeurópskom 

priestore, Bratislava 

Mgr. Dominka 
Gornaľová 

KMPaMV 
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24.-25. jún 

Medzinárodná vedecká 

konferencia, konaná v rámci 

projektu VEGA č. 1/0579/20 

"Ozbrojené konflikty a 

kybernetické hrozby - výzvy 

pre medzinárodné právo 21. 

storočia 

doc. JUDr. Jozef 
Valuch, PhD. 
JUDr. Lukáš Mareček, 
PhD. 
Mgr. Lilla Ozoráková 

KMPaMV 

28. jún-2. júl 

Summer School for Young 

Researchers, Valencia 

(Španielsko) 

Mgr. Lilla Ozoráková KMPaMV 

15. október 
Protistátní trestné činy včera 

a dnes, Brno (Česko) 
JUDr. Lukáš Mareček, 
PhD. 

KMPaMV 

12. november 

Autonómia záujmovej 

korporácie vo verejnom 

a súkromnom práve, Trnava 

prof. JUDr. Ján Svák, 
DrSc. 

KMPaMV 

15. november 
Jesenná škola práva, 

Bratislava 

prof. JUDr. Ján Svák, 

DrSc. 
KMPaMV 

17.-19. 

International Conference of 

the Court of the EAEU: 

Ensuring the uniform 

application of the Eurasian 

Economic Union Law: the 

Role of the Court, Minsk 

(Bielorusko) 

JUDr. Lukáš Mareček, 

PhD. 
KMPaMV 

22. - 23. apríl 
Bratislavské právnické fórum, 
Bratislava 

doc. Mgr. Lenka 
Dufalová, PhD.; Mgr. 
Tamara Čipková, PhD.; 
Mgr. Marek Ivančo, 
PhD.; JUDr. Martin 
Križan, PhD.; Mgr. 
Vladimír Sedliak 

KOP 

27.máj 

Najlepší záujem dieťaťa ako 
hodnotové kritérium pri 
rozhodovaní v konaniach vo 
veciach starostlivosti súdu o 
maloletých, online 

doc. JUDr. Romana 
Smyčková, PhD.; doc. 
JUDr. Alexandra Löwy; 
Mgr. Tamara Čipková, 
PhD.; JUDr. Zuzana 
Klincová, PhD.; Mgr. 
Vladimír Sedliak 

KOP 
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24.– 25. jún 

Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 
2021, online 

Mgr. Vladimír Sedliak; 
Hamřik 

KOP 

6. - 9. júl 

ICON•S Mundo Conference 
2021, The Future of Public 
Law, (Still) a system of check 
and balances? The 
separation of powers to the 
test of modern times II, 
online 

Mgr. Tamara Čipková, 
PhD. 

KOP 

3. - 5. 
september 

“Vecné práva medzi 
tradíciou, reformou a 
transformáciou”- 
konferencia v Chateau Bela 

JUDr. Zuzana Klincová, 
PhD.; JUDr. Ing. Karin 
Raková, PhD.; Mgr. 
Vladimír Sedliak 

KOP 

21.-22. 
október 

Debaty mladých právníků 
2021, Olomouc 

doc. JUDr. Romana 
Smyčková, PhD.; doc. 
JUDr. Alexandra Löwy, 
PhD.; Mgr. Tamara 
Čipková, PhD. 

KOP 

21. máj 

Etika advokáta a jej limity pri 
kolektívnom uplatňovaní 
nárokov, České 
Budějovice/online 

JUDr. Martin Križan, 
PhD. 

KOP 

20. - 24. apríl Cofola, Brno/online 
JUDr. Martin Križan, 
PhD. 

KOP 

5. november 

Sociální dilema 2021: Nové 
přístupy k managementu 
znalostí a ochraně na 
internetu, Brno/online 

JUDr. Martin Križan, 
PhD. 

KOP 

8. december 
Zásadná reforma dedičského 
práva - nevyhnutnosť či 
nepodstatnosť?/online 

prof. JUDr. Svetlana 
Ficová, CSc.; doc. JUDr. 
Alexandra Löwy, PhD.; 
doc. Mgr. Lenka 
Dufalová, PhD.; JUDr. 
Martin Križan, PhD.; 
Mgr. Marek Ivančo, 
PhD.; JUDr. Ing. Karin 
Raková, PhD.; MBA; 
JUDr. Zuzana Klincová, 
PhD.; Mgr. Martin 
Hamřik, PhD.; Mgr. 
Tamara Čipková, PhD.; 
Mgr. Vladimír Sedliak; 
Mgr. Sandra 
Meňhartová 

KOP 

16. december 
Budúcnosť práva - Právo 
budúcnosti, Bratislava/online 

JUDr. Martin Križan, 
PhD.; Mgr. Laura 
Fotopulosová 

KOP 
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22. – 23. apríl 
Bratislavské Právnické 
Fórum, Bratislava 

JUDr. Mária Havelková, 
PhD. 

ÚKPV 

22. – 23. apríl 
Bratislavské Právnické 
Fórum, Bratislava 

JUDr. Zuzana Mlkvá 
Illýová, PhD. 

ÚKPV 

22. – 23. apríl 
Bratislavské Právnické 
Fórum, Bratislava 

Mgr. Dominika Veselá ÚKPV 

16. - 18. jún 
Global Alliance for Justice 
Education Conference 
(online) 

JUDr. Mária Havelková, 
PhD. 

ÚKPV 

24. – 25. jún 
Míľniky práva 
v stredoeurópskom 
priestore, Bratislava 

Mgr. Dominika Veselá ÚKPV 

3. – 5. 
september 

Vecné práva medzi tradíciou, 
reformou a transformáciou, 
Château Belá 

JUDr. Zuzana Mlkvá 
Illýová, PhD. 

ÚKPV 

21. – 22. 
október 

Olomoucké debaty mladých 
právniků, Olomouc 

JUDr. Mária Havelková, 
PhD. 

ÚKPV 

14. – 15. 
október 

Nová právna úprava 
správneho trestania, 
Bratislava 

JUDr. Mária Havelková, 
PhD. 

ÚKPV 

4. - 5. 
november 

Law in Business of Selected 
Member States of the 
European Union, Praha 

Mgr. Daniel Zigo, PhD., 
LL.M. 

ÚKPV 

25. november 

Nástroje proti obchádzaniu a 
zneužívaniu predpisov v 
súvislosti s verejným 
obstarávaním, Bratislava 

Mgr. Daniel Zigo, PhD., 
LL.M. 

ÚKPV 

 

 

Tabuľka č. 93 : Zoznam organizovaných vedeckých podujatí PraF UK – rok 2021 

Rok 2021 

Dátum konania 
Názov vedeckého podujatia Organizátor podujatia 

24.02.2021 Online prednáška cez       MS 
Teams   predsedu SAK 
Bratislava 

PraF UK + SAK 

26.03.2021 Simulovaný súdny spor 
- online 

PraF UK + ELSA 

16.04.2021 Rozprava o bloku civilnej 
mediácie - online 

Ministerstvo spravodlivosti 
SR + PraF UK 

22. – 23.04.2021 MVK – online 
Bratislavské právnické fórum  
2021 

PraF UK Bratislava 

07.05.2021 Simulovaný trestný proces – 
celoslovenské kolo - online 

PraF UK Bratislava 

20.05.2021 Meet Top Legal Minds - online PraF UK  - v spolupráci s Dr. 
Martinom Husovcom 
z London School 
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03.06.2021 Richard Dewitt – Arbitration 
Conference - online 

PraF UK 

04.06.2021 Fakultná konferencia ŠVOČ - 
online 

PraF UK Bratislava 

24. – 25.06.2021 VK –  online 
Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 

PraF UK 

16. – 17.09.2021 Česko-slovenské kolo ŠVOČ – 
hybridne (prezenčnej aj online) 

PraF UK 

10.11.2021 VK –  online 
100. výročie založenia 
ústavného súdnictva na našom 
území 

PraF UK 

19.11.2021 MVK – online 
Ako zefektívniť priamo účasť 
obyvateľov na miestnej 
samospráve v podmienkach 
inteligentných miest a obcí 

PraF UK 

19.11.2021 Odborná konferencia 
o pozemkovom práve 

PraF UK 

22.11.2021 

Odborná rozprava - Aplikácia 
alternatívnych prístupov v 
justícii na Slovensku II 
časť mediácia v civilnom práve 

Praf UK + MS SR 

23.11.2021 
Online diskusia na tému: 
„Reforma štruktúry súdov 
a právny štát 

PraF UK + Krajský súd 
v Bratislave 

25.11.2021 

VK –  online 
Nástroje proti obchádzaniu 
a zneužívaniu predpisov 
v súvislosti s verejným 
obstarávaním 

PraF UK 

02.12.2021 

Workshop – online 
Právne aspekty 
automatizovaného 
rozhodovania vo verejnej 
správe 

PraF UK 

02. – 03.12.2021 
MVK – online 
In Pluribus Unitas X., Právo a 
náboženstvo 

PraF UK 

03.12.2021 

Workshop – online 
Právne a technické aspekty 
zavádzania autonómnych 
vozidiel 

PraF UK 

09.12.2021 
VK –  online 
Súkromnoprávne aspekty 
verejného obstarávania 

PraF UK 

 

 



261 

 

5.5 ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ 

 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) patrila aj v roku 2021 v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty z 28. novembra 2017 pre roky 2017 až 2024 medzi ciele fakulty. Aj podľa nového Dlhodobého 

zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027 

(schválený 16. 12. 2021) fakulta s cieľom poskytnúť vzdelávanie previazané s vedeckovýskumnou 

činnosťou a s požiadavkami praxe podporuje zapájanie študentov všetkých študijných programov do 

výskumných aktivít, organizuje študentské vedecké konferencie a podporuje účasť študentov v domácich 

aj medzinárodných vedeckých a na prax zameraných súťažiach; predovšetkým podporuje rozvoj právneho 

myslenia prostredníctvom organizovania Študentskej vedeckej, odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte a 

zapájanie sa do československého kola a hľadanie možností na zapojenie sa do medzinárodných kôl. 

Ukazovateľom splnenia tohto cieľa v rámci dlhodobého zámeru je okrem iného aj „Študentské vedecké 

konferencie (najmä ŠVOČ) a počet na nich prezentovaných prác“. 

Zámerom Študentskej vedeckej odbornej činnosti je dať priestor talentovaným študentom, ktorí chcú 

rozvíjať a prezentovať svoje poznatky z oblasti práva a dokážu svoje názory na danú problematiku podať i 

obhájiť pred odbornou verejnosťou. ŠVOČ prináša do vzdelávacej študijnej práce nové impulzy a vytvára 

platformu pre aktívnych študentov práva a nové názory na aktuálne právne problémy. 

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súťaž, na ktorej sa prezentujú najlepšie študentské 

vedecké odborné práce študentov našej fakulty. Účelom je stimulovať vedeckú aktivitu študentov v oblasti 

práva. Prácu ŠVOČ je možné písať v rámci niektorého z výberových predmetom (bakalársky študijný 

program – v dennej i v externej forme štúdia: Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov I, Základy 

vedeckej odbornej činnosti pre právnikov II; bakalársky študijný program – v dennej i v externej forme 

štúdia: Vedecká odborná činnosť pre právnikov I, Vedecká odborná činnosť pre právnikov I). 

Predsedom Rady ŠVOČ bol prodekan fakulty doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD, jej členmi boli aj: 

- prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. - Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. - Katedra správneho a environmentálneho práva (do októbra 2021) 

- Mgr. Tamara Čipková, PhD. - Katedra občianskeho práva 

- JUDr. Andrej Beleš, PhD. – Ústav európskeho práva (od októbra 2021) 

- Mgr. Terézia Švedová – Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky (doktorandka) 

- Bc. Adam Masár – ELSA Bratislava 
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- Bc. Viktória Jančárová – študentka magisterského študijného programu, účastníčka projektu ŠVOČ 

z predchádzajúceho ročníka 

Ako tajomníčka Rady ŠVOČ pôsobila Mgr. Zuzana Kraváriková (rodená Križanová). 

Do súťaže v rámci XII. ročníka prihlásili osemnásti študenti 19 súťažných prác. Z týchto prác tri boli 

spracované mimo niektorý z vyššie uvedených výberových predmetov. Všetky práce boli posúdené 

oponentmi a následne vo vzťahu ku všetkým Rada ŠVOČ rozhodla o ich postúpení na konferenciu ŠVOČ. 

 

KONFERENCIA ŠVOČ 

V piatok 4. 6. 2021 sa uskutočnila fakultná konferencia, ktorou vyvrcholil XII. ročník súťaže „Študentská 

vedecká odborná činnosť Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ŠVOČ)" na PraF UK, a 

na ktorej v dvoch sekciách prezentovali študenti svoje odborné práce (z osemnástich účastníkov sa dvaja 

ospravedlnili). Na hodnotených miestach sa umiestnili: 

- v prvej sekcii (súkromné právo, správne právo, finančné právo, právo životného prostredia a právo 

informačných a komunikačných technológií) boli ocenení: 

1. miesto: Bc. Kristián Slovák (Aplikačné problémy zavádzania a testovania autonómnych vozidiel s 

akcentom na vybrané právne poriadky – konzultant JUDr. Jozef Andraško, PhD.) 

2. miesto: Filip Loffay (Aplikácia ustanovenia § 47 Občianskeho zákonníka a prevod vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam – konzultantka JUDr. Ing. Karin Raková, PhD.) 

3. miesto: Bc. Viktória Jančárová (Prejudiciálna otázka vs. záväznosť ako materiálna stránka 

právoplatnosti rozhodnutia – konzultantka doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.) 

- v druhej sekcii (ústavné právo, európske právo, trestné právo) sa na ocenených miestach umiestnili: 

1. miesto: Bc. Laura Fotopulosová (/Ne/dôveryhodnosť výpovede tzv. kajúcnikov v trestnom konaní a 

úskalia inštitútu spolupracujúceho obvineného – konzultant doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.) 

2. miesto: Bc. Lenka Miklóssyová (Právna regulácia kanabidiolu – konzultant JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 

3. miesto: Vladimír Kubala (Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho 

výsledkov – konzultant doc. JUDr. Marián Giba PhD.) 
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Predsedníčkami komisií na konferencii ŠVOČ boli prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. a prof. JUDr. Margita 

Prokeinová, PhD., členmi komisií boli prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doc. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. a JUDr. Martin Daňko, PhD. 

Pri organizovaní a propagácii pomáhalo aj študentské združenie ELSA Bratislava, vecné ceny okrem 

fakulty poskytlo ako sponzorský dar vydavateľstvo Wolters Kluwer. 

Odmeňovanie študentov, ktorí sa zapojili do súťaže ŠVOČ, bolo nasledovné: 

1. Finančné ceny pre študentov, ktorí sa umiestnili na oceňovaných miestach v podobe 

jednorazového mimoriadneho štipendia udeľovaného Univerzitou Komenského v Bratislave, 

Právnickou fakultou. 

2. Vecné ceny v podobe knižných publikácií od vydavateľstva Wolters Kluwer a propagačných 

predmetov PraF UK. 

3. Certifikáty o účasti a diplomy pre umiestnených študentov. 

 

ČESKO-SLOVENSKÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI 

Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021 sa uskutočnila – po druhý raz 

po sebe – na pôde našej fakulty. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 16. a 17. 9. 2022, a to hybridne – časť členov 

komisií a účastníkov bola prítomná fyzicky, časť sa zapojila on-line. Na podujatí sa zúčastnili študenti a ako 

členovia komisií pedagógovia z právnických fakúlt týchto vysokých škôl: Univerzita Karlova v Prahe 

(„CUNI“), Masarykova univerzita v Brne („MUNI“), Univerzita Palackého v Olomouci („UPOL“), 

Západočeská univerzita v Plzni („ZČU“), Univerzita Komenského v Bratislave („UK“), Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach („UPJŠ“), Trnavská univerzita v Trnave („TU“). Prihlásených bolo 70 súťažných 

prác, z toho desať prác študentov doktorandských študijných programov. 

Samotné súťažné sekcie prebehli 17.9.2021. Výsledky v rámci sekcií boli takéto: 

Sekcia A. Ľudské práva a spoločenské vedy 

3. 

Adéla Strejcová 

(dištančne) 

Právní a etické aspekty online výuky v ČR 

s důrazem na použití audiovizuálních přenosů 

ZČU 

2. 

Jan Pavlínek 

(dištančne) 

Omezení shromažďovacího práva z důvodu 

ochrany veřejného zdraví 

CUNI 

Anna Kačmaříková 

(dištančne) 

Interrupce: svobodná volba ženy?  MUNI 
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1. 

Dennis Wassouf 

(dištančne)  

Fast fashion a lidská práva  MUNI 

 

Sekcia B. Teória práva a ústavné právo 

3. 

Michal Kovalčík  Role Ústavního soudu za pandemie covidu-19  MUNI 

2. 

Jakub Stádník 

(dištančne) 

Disenty v kontextu legitimity soudních 

rozhodnutí 

CUNI 

1. 

Kristián Fischer 

(dištančne) 

Teleologická redukce: její potenciál, meze a 

odraz v judikatuře Nejvyššího soudu 

CUNI 

 

Sekcia C. Európske právo, medzinárodné právo verejné 

3. 

Iveta Krejčová Spojené království a Soudní dvůr Evropské 

unie - jak jejich budoucí vztah rozsoudil 

Brexit? 

CUNI 

2. 

Patrik Ondrejech Výzvy budúcnosti pre medzinárodné 

kozmické právo 

TU 

1. 

Tomáš Svoboda Zdravotnický non-refoulement v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva 

CUNI 

 

Sekcia D. Súkromné právo (Občianske právo hmotné a obchodné právo) 

3. 

Daniel Tůma Nabytí vlastnického práva od nevlastníka v 

rámci tzv. blokačního ustanovení u restitucí  CUNI 

2. 

Mgr. Ondřej Mach Změna pohlaví jako právní fenomén ZČU 

1. 

Bc. Michaela 

Sklenárová 

Kritéria pri určovaní výšky nemajetkovej ujmy 

sekundárnych obetí v rozhodovacej praxi súdov 

Slovenskej republiky TU 
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Sekcia E. Autorské právo, pracovné právo, rodinné právo, civilný proces, medzinárodné právo 

súkromné 

3. 

Bc. Denisa Rudžiková 

(dištančne) 

Domácka práca a telepráca UPJŠ 

 

2. 

Šimon Chvojka  Právní aspekty českého a slovenského řešení 

chytrých karantén 

MUNI 

1. 

Žaneta Hošková Problémy právní úpravy zákona o silničním 

provozu v kontextu pracovněprávního 

poměru řidiče nákladního automobilu 

ZČU 

 

Sekcia G. Trestné právo 

3. 

Bc. Lenka 

Miklóssyová  

(dištančne) 

Právna regulácia kanabidiolu UK 

2. 

Dalibor Jirda  Trestný čin šíření nakažlivé nemoci a COVID-

19 

MUNI 

1. 

Bc. Laura 

Fotopulosová  

Ne/dôveryhodnosť výpovede tzv. kajúcnikov 

v trestnom konaní a úskalia inštitútu 

spolupracujúceho obvineného 

UK 

 

Sekcia H. Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia 

3. 

Lujza Perstická Principy hospodárnosti, efektivnosti a 

účelnosti, jejich hodnocení a aplikace při 

finanční kontrole územních samosprávných 

celků 

CUNI 

2. 

Filip Lamparter  Pohovor jako klíčový důkaz v řízení o udělení 

mezinárodní ochrany 

MUNI 
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1. 

Petra Straková Právna povaha opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR nariaďovaných v súvislosti s 

pandémiou COVID-19 a ich súdny prieskum 

TU 

 

Sekcia I. Rímske právo, právne dejiny 

3.   

Dita Čoláková  Vliv omylu v pohnutce na právní účinky 

poslední pořízení v římském a domácím 

právu  

MUNI 

2.  

Veronika 

Ondrášková  

Acta correctoris cleri – agenda církevního 

trestního soudu na počátku 15. století  

MUNI 

1.  

Marie Šmejkalová Římskoprávní kořeny zákonodárství krále 

Kentu Æthelberhta 

CUNI 

 

Sekcia J. Súťažné práce prihlásené študentmi doktorandských študijných programov 

3. 

Mgr. Soňa Simić Právne limity zavedenia dane z digitálnych 

služieb 

UPJŠ 

2. 

Mgr. Eliška Marešová  

(dištančne) 

Problematika získávání informací z 

mobilních telefonů v rámci trestního řízení 

UPOL 

Mgr. Bc. Denisa 

Kotroušová 

(dištančne) 

Obcházení zákona o specifických 

zdravotních službách a občanského 

zákoníku: Achillova pata české právní úpravy 

asistované reprodukce 

ZČU 

1. 

JUDr. Josef Vacek Svobodníci a právo: případ Pavla Sládka 

jinak Cíchy z roku 1663 a krajští hejtmané 

jako soudní instance 

CUNI 

 

V rámci súťaže celkovo súťažili štyria študenti fakulty úspešní v rámci fakultného kola ŠVOČ. Dve z našich 

reprezentantiek (obe v sekcii Trestné právo) boli, ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, ocenené. 

Na zabezpečení podujatia sa v rámci fakulty podieľali 
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- tajomníčka Rady ŠVOČ, Mgr. Zuzana Kraváriková, a členovia Rady ŠVOČ, najmä  dr. Tamara Čipková, 

Mgr. Terézia Švedová a Bc. Adam Masár, prezident ELSA Bratislava, ako aj predseda Rady ŠVOČ, doc. Ján 

Škrobák, 

- ako členovia hodnotiacich komisií, prof. Lucia Kurilovská, doc. Jana Duračinská, doc. Martina Gajdošová, 

doc. Miroslav Lysý, doc. Ján Škrobák, dr. Andrej Beleš, dr. Olexij Meteňkanyč, dr. Tamara Čipková, pani 

dr. Valéria Terézia Dančiaková, dr. Vladimír Minčič, dr. Vincent Bujňák,  

- študenti, ktorí súťažili ako reprezentanti našej fakulty (bez titulov): Filip Loffay, Laura Fotopulosová, 

Lenka Miklóssyová a Vladimír Kubala, 

- prodekanka dr. Andrea Szakács a zamestnanci fakulty Ing. Magdaléna Mydliarová, Mgr. Michaela Durec 

Kahounová, Silvia Senková, Ing. Adam Labuda, Ing. Matúš Muránsky, Ing. Dušan Paško, bc. Anna 

Frlavsová. 

Poďakovať musíme všetkým doktorandom a študentom, ktorí nám pomáhali ako členovia organizačného 

a podporného tímu – menovite (bez titulov): Adamovi Köszeghymu, Adamovi Masárovi, Anne Prášilovej, 

Dane Koštovej, Diane Šablicovej, Jakubovi Boruvovi, Jozefovi Táborovi, Karine Prylepskej, Matúšovi 

Vančovi, Nikole Krjakovej, Nine Lenorákovej, Romane Oškovej, Samuelovi Hunčagovi, Simone 

Jakubčíkovej, Soni Treuerovej, Timotejovi Černákovi a Zdenke Koščákovej; ako aj členom ELSA 

Bratislava, ktorí sa venovali vo štvrtok 16. 9. 2021 študentom z hosťujúcich fakúlt. Poďakovať treba aj 

rektorátu UK za podporu a poskytnutie Auly, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za 

poskytnutie účelovej dotácie na organizovanie tohto podujatia a Komore študentov práva za poskytnutie 

priestorového zázemia. 

Ciele fakulty, uvedené v Dlhodobom zámere fakulty sa vzhľadom na zorganizovanie Konferencie ŠVOČ 

a organizovanie Česko-slovenského kola ŠVOČ podarilo v zásade naplniť.  Počet zapojených študentov 

fakulty v rámci XII. ročníka bol mierne nižší, ako rok predtým, nešlo však o štatisticky významný pokles. 

Kvalitatívna stránka prác bola rôzna, ale ocenené práce boli napospol veľmi kvalitné. 

 

Našou fakultou usporiadané česko-slovenské kolo ŠVOČ vnímame ako veľmi úspešné. Za úspech 

považujeme už to, že sa táto medzinárodná vedecká študentská konferencia uskutočnila aj napriek 

sťaženej epidemiologickej situácii, aj keď v obmedzenom „hybridnom“ režime – časť študentov a  členov 

komisií bola pripojená online, časť sa zúčastnila prezenčne v priestoroch Univerzity Komenského v 

Bratislave. Napriek všetkým problémom, ktoré pri organizácii takéhoto podujatia vyvstali, podujatie 

dosiahlo veľmi dobrú odbornú úroveň a  stretlo sa s pozitívnou odozvou zo strany účastníckych fakúlt a 

zástupcov ich vedení a učiteľov, ktorí ocenili možnosť osobne sa zúčastniť a  stretnúť diskutovať so svojich 

svojimi kolegami z iných fakúlt (vrátane študentov) na tomto tradičnom podujatí aj v dlhotrvajúcej 
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pandemickej dobe. Študenti dostali aj v tejto nepriaznivej dobe možnosť stretnúť svojich kolegov z iných 

fakúlt, prezentovať výsledky svojho výskumu, obhajovať ich a rozvíjať svoje kompetencie a v neposlednom 

rade „zasúťažiť si medzi sebou“ a zrovnať si sily. Sme presvedčení, že podujatie malo zmysel aj v rámci 

propagácie a upovedomenie študentov PraF UK a právnej vedy medzi študentmi, jednak preto, že bolo 

možné ho sledovať on-line, ale aj preto, že zúčastnení študenti - vrátane organizačného tímu - boli 

motivovaní zapojiť sa do ďalších ročníkov ŠVOČ so svojou prácou.  

 

Ako veľký úspech dvoch ročníkov česko-slovenského kola ŠVOČ organizovaných našou fakultou (2020 

a 2021) hodnotíme aj to, že po rokoch sa okrem českých právnických fakúlt a našej fakulty do týchto dvoch 

ročníkov zapojili aj ďalšie dve slovenské právnické fakulty – košická (ktorá sa zúčastnila na česko-

slovenskom kole ŠVOČ už i rok predtým v Plzni) i trnavská. 

Na organizáciu podujatia účelovou dotáciou prispelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v rámci podpory medzinárodných študentských vedeckých konferencií študentov bakalárskych 

a magisterských študijných programov. 

Žiaľ, dotáciu sme s ohľadom na okolnosti vyčerpali len z časti. Konferencia sa konala vo vlastných 

priestoroch univerzity. Ubytovanie nebolo pre účastníkov konferencie zo strany organizátorov 

zabezpečené, ale bola im poskytnutá možnosť následnej refundácie nákladov ubytovania 

prostredníctvom paušálneho príspevku na ubytovanie – 60 eur pre člena komisie a 30 eur pre študenta, 

max. však do výšky skutočne vynaložených výdavkov. Tento postup bol vopred komunikovaný a schválený 

zástupcom MŠVVŠ SR. Príspevok bol účastníkom následne po skončení podujatia vyplatený na ich účet 

na základe predloženia faktúry za ubytovanie a dokladu o zaplatení (nie všetci účastníci podujatia využili 

túto možnosť). Cateringové služby v rámci podujatia boli zabezpečené prostredníctvom vysúťaženého 

dodávateľa, rovnako ako aj materiál, ktorý bol objednávaný na podujatie (rúška a dezinfekčné 

prostriedky). Poznamenávame, že študenti doktorandského stupňa štúdia, ktorí súťažili v rámci vlastnej 

sekcie, boli z uplatnenej a nárokovanej ceny za cateringové služby a ďalšieho materiálu na súťaž vyňatí. 

Poznamenávame, že z epidemiologických dôvodov sme upustili od plánovaného rautu pre všetkých 

účastníkov, no v nadväznosti na slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnila na pôde fakulty večera pre 

tých členov komisií – učiteľov, ktorí prijali pozvanie na ňu. 

Celkovo z dotácie, ktorá bola poskytnutá vo výške 13 513 €, bolo s ohľadom na reštrikcie vyplývajúce 

z epidemickej situácie vyčerpaných 5786,15 €. 

Za poskytnutie dotácie ministerstvu touto cestou ešte raz ďakujeme. 
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ZBORNÍK Z XII. ROČNÍKA ŠVOČ 

Fakulta na sklonku roku 2022 vydala zborník prác z XII. ročníka Študentskej vedeckej odbornej činnosti. 

Išlo o tie zúčastnené práce, ktorých autori prejavili záujem o publikáciu vo forme zborníka. 

Zborník je dostupný on-line na tejto adrese: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/SVOC/Aktuality/Studentska_vedecka_odborna_cinnost

_2021_-_Zbornik_prispevkov_-_final.pdf 

Jeho zostavovateľmi boli doc. Ján Škrobák, Mgr. Zuzana Kraváriková a Bc. Viktória Jančárová. 

 

XIII. ROČNÍK ŠVOČ (AKADEMICKÝ ROK 2021/2022) 

V akademickom roku 2021/2022 si niektorý z výberových predmetov k ŠVOČ zapísalo menej študentov, 

ako v rámci XII. ročníka, možno teda žiaľ sledovať opäť trend klesajúceho záujmu. Fakulta a jej Rada ŠVOČ 

budú tento trend vyhodnocovať a pokúsia sa ho prekonať podporou záujmu študentov o projekt ŠVOČ. 

 

 

5.6 HABILITAČNÉ KONANIA O UDELENIE TITULU DOCENT A KONANIA NA VYMENOVANIE ZA 

PROFESORA (INAUGURAČNÉ KONANIA) V ROKU 2021 

 

Základným cieľom našej fakulty je ďalšie zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry učiteľov, najmä so zreteľom 

na získavanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

 

HABILITAČNÉ KONANIA O UDELENIE TITULU DOCENT 

 

a) Pokračujúce habilitačné konania z roku 2020, ukončené v roku 2021 (na PraF UK) 

 

- Mgr. Martin Husovec, PhD. 

     London School of Economics and Political Science 

Odbor:  medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.)  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/SVOC/Aktuality/Studentska_vedecka_odborna_cinnost_2021_-_Zbornik_prispevkov_-_final.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/SVOC/Aktuality/Studentska_vedecka_odborna_cinnost_2021_-_Zbornik_prispevkov_-_final.pdf
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Téma habilitačnej práce: Vybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných 

technológií. 

Téma habilitačnej prednášky:  Medzinárodné právo a technický pokrok.           

Dátum začiatku konania: 02.11.2020 

Dátum habilitačnej prednášky: 20.01.2021  

Dátum schválenia návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent vo  Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 25.02.2021 

Dátum ukončenia konania:  01.04.2021 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

 

b) Začaté habilitačné konania v roku 2021, ktoré boli aj ukončené v roku 2021 (na PraF UK) 

 

- JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Odbor:  medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8.)  

Téma habilitačnej práce: Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu. 

Téma habilitačnej prednášky:  Symetria v asymetrii integračného modelu Európskeho hospodárskeho 

priestoru. 

Dátum začiatku konania: 15.02.2021 

Dátum habilitačnej prednášky: 06.05.2021  

Dátum schválenia návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent vo  Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 13.05.2021 

Dátum ukončenia konania:  01.07.2021 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

 

- JUDr. Mária Nováková, PhD. 

            Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Odbor:  pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.6.)  

Téma habilitačnej práce: Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk. 

Téma habilitačnej prednášky: Aspekty expozície duálnej úpravy výkonu zdravotníckeho povolania na 

výučbových pracoviskách.  
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Dátum začiatku konania: 15.02.2021 

Dátum habilitačnej prednášky: 26.08.2021  

Dátum schválenia návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent vo  Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 09.09.2021 

Dátum ukončenia konania:  01.11.2021 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

 

- JUDr. Lenka Freel,  PhD. 

            Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Odbor:  pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.6.)  

Téma habilitačnej práce: Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov; podmienky zamestnávania 

zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike. 

Téma habilitačnej prednášky: Problematické otázky vzdelávania a podmienok zamestnávania  

zdravotníckych pracovníkov. 

Dátum začiatku konania: 22.02.2021 

Dátum habilitačnej prednášky: 26.08.2021  

Dátum schválenia návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent vo  Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 09.09.2021 

Dátum ukončenia konania:  01.11.2021 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

 

c) Začaté habilitačné konania v roku 2021 (na PraF UK) 

 

- JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

            Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Odbor: medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8.)  

Téma habilitačnej práce: Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž v digitálnom prostredí. Európsky 

a medzinárodný pohľad. 

Téma habilitačnej prednášky: Euro-konformný výklad vo vybranej judikatúre slovenských súdov. 

Dátum začiatku konania: 24.11.2021 
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KONANIA NA VYMENOVANIE ZA PROFESORA 

(INAUGURAČNÉ KONANIA) 

 

a) Pokračujúce konania na vymenovanie za profesora z roku 2020, ukončené v roku 2021 (na PraF 

UK) 

 

- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Odbor: teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.2.) 

Téma inauguračnej prednášky: Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných.  

Dátum začiatku konania: 16.12.2020 

Dátum inauguračnej prednášky: 25.02.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej rade Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 25.02.2021 

Spôsob ukončenia: Schválenie návrhu Právnickej fakulty UK na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej 

rade Univerzity Komenského v Bratislave: 04.10.2021 

 

b) Začaté konania na vymenovanie za profesora v roku 2021, ktoré boli aj ukončené v roku 2021 

(na PraF UK) 

 

- doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Odbor: občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.11.) 

Téma inauguračnej prednášky:  Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia. 

Dátum začiatku konania: 05.05.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 01.07.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 01.07.2021 
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Spôsob ukončenia: Schválenie návrhu Právnickej fakulty UK na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej 

rade Univerzity Komenského v Bratislave: 21.02.2022 

 

- doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Odbor: medzinárodné právo  (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8.) 

Téma inauguračnej prednášky:  Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám 

v rozhodovacej činnosti medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.  

Dátum začiatku konania: 26.04.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 30.09.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 30.09.2021 

 

- doc. JUDr. Tomáš Ľalík,  PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Odbor: ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.8.) 

Téma inauguračnej prednášky:  Vyvažovanie - nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia.                                                    

Dátum začiatku konania: 10.05.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 01.07.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesora vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 01.07.2021 

Spôsob ukončenia: Schválenie návrhu Právnickej fakulty UK na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej 

rade Univerzity Komenského v Bratislave: 21.02.2022 

 

- doc. JUDr. Juraj Hamuľák,  PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Odbor: pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.6.) 
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Téma inauguračnej prednášky: Vysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii.  

Dátum začiatku konania: 30.06.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 09.09.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesora vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 09.09.2021 

 

- doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 

 

Odbor: teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.2.) 

Téma inauguračnej prednášky: Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?  

Dátum začiatku konania: 30.06.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 09.09.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesora vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 09.09.2021 

 

- doc. JUDr. Marián Giba,  PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Odbor: ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.3.) 

Téma inauguračnej prednášky: Finančná ústava Slovenska.  

Dátum začiatku konania: 08.09.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 21.10.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesora vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 21.10.2021 

 

- doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Odbor: občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.11.) 

Téma inauguračnej prednášky:  Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax.  
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Dátum začiatku konania: 29.09.2021 

Dátum inauguračnej prednášky: 02.12.2021 

Dátum schválenia návrhu na vymenovanie za profesorku vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty: 02.12.2021 

 

Tabuľka č. 94 :   Prehľad habilitačných konaní o udelení titulu docent na  PraF UK 

 

 
Celkom  

Zamestnanci  

PraF UK 

Zamestnanci 

inej VŠ 

Habilitačné konania úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2015 
4 4 0 

Habilitačné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2016 
4 2 2 

Habilitačné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2017 
11 5 6 

Habilitačné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2018 
5 4 1 

Habilitačné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2019 
13 11 2 

Habilitačné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2020 
10 8 2 

Habilitačné konania úspešne 

ukončené na PraF UK v r. 2021 
4 3 1 

Habilitačné konania začaté na 

PraF UK v r. 2021 
1 1 0 

 

Tabuľka č. 95:      Prehľad konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konania) 

 
Celkom 

Zamestnanci  

PraF UK 

Zamestnanci inej 

VŠ 

Inauguračné  konania úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2015 
1 1 0 

Inauguračné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2016 
1 1 0 

Inauguračné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2017 
5 5 0 

Inauguračné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2018 
4 3 1 

Inauguračné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2019 
5 4 1 

Inauguračné konania  úspešne 

ukončené na  PraF UK v r. 2020 
5 5 0 

Inauguračné konania 

úspešne ukončené na 

PraF UK v r. 2021 

8 7 1 
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6 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

 

V záujme vytvárania a podpory jednotného európskeho vysokoškolského priestoru boli na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, zavedené tri oddelené stupne vysokoškolského štúdia v 

študijnom odbore právo, vrátane kreditového systému, čo vytvorilo priestor a možnosti pre výraznejšie 

zapojenie našej fakulty do europeizácie vysokoškolského štúdia, a zároveň to výrazným spôsobom 

napomáha rozvoju mobility študentov, pedagógov a pracovníkov. 

Priority a hlavné smery v oblasti medzinárodných vzťahov sa na fakulte výraznejšie nemenia. Právnická 

fakulta, ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave, sa snaží reagovať na vývoj v európskom 

vzdelávacom priestore, najmä v tých oblastiach, kde to prináša prospech jej poslucháčom, pedagogickým 

a vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty rozvíja na základe bilaterálnych a multilaterálnych 

dohôd. 

Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj v roku 2021 programy, ktoré majú význam v procese 

europeizácie a internacionalizácie výučby práva, a to Program Erasmus+, British Law Centre´s Diploma in 

English Law and Practical Legal Skills, Rakúska škola súkromného práva, magisterský študijný program 

Master's degree study programme in English, a taktiež novootvorený dvojodborový bakalársky študijný 

program Management and Law, vyučovaný v spolupráci s Fakultou managementu UK. 

Rok 2021 negatívne ovplyvnila pandémia spojená so šírením ochorenia COVID-19, čo malo samozrejme 

negatívny vplyv na realizáciu hlavne mobilitných programov (štúdium, stáž, školenia a prednáškové pobyt 

na partnerských zahraničných univerzitách), a zároveň aj na plánovanú pokračujúcu spoluprácu so 

zahraničnými univerzitami v oblasti organizovania letných škôl. Nezastavilo nás to však v snahe o rozvoj 

spolupráce v rámci tvorby nových bilaterálnych zmlúv a prípravy na nové programové obdobie Erasmus+. 

Obmedzenia spojené s pandémiou taktiež napomohli výraznejšiemu rozvoju využitia IKT v oblasti 

mobilitných programov a hľadanie vhodných a praktických alternatív v tejto sfére. 

Celkovo sa nám darí napĺňať ciele, úlohy a zámery vyjadrené v Dlhodobom zámere rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027, v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja UK v Bratislave, 

Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027, a to najmä otvorením akreditovaného magisterského 

študijného programu v odbore právo vyučovanom v anglickom jazyku v akademickom roku 2017/2018, 

otvorením nového akreditovaného dvojodborového bakalárskeho študijného programu v odbore právo a 

odbore manažment, vyučovanom taktiež v anglickom jazyku, v akademickom roku 2020/2021, ako aj 

rozšírením siete partnerských inštitúcií v rámci programu Erasmus+ a nárastom a presadzovaním 

medzinárodnej akademickej mobility, propagácia možnosti štúdia na PraF UK, vytvorenie podmienok pre 

štúdium v cudzích jazykoch tak pre slovenských, ako aj pre zahraničných študentov. 
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6.1  MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO V ANGLICKOM JAZYKU 

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvorila prvýkrát v akademickom roku 2017/2018 

akreditovaný dvojročný magisterský študijný program právo v anglickom jazyku, zameraný predovšetkým 

na právo Európskej únie a medzinárodné právo (číslo rozhodnutia 2017-11108/32660:2-15A0). 

Magisterský študijný program nadväzuje na výsledky úspešného projektu Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského „Law of European Integration and Globalization (LEIG)“, podporeného Európskym 

sociálnym fondom, ktorý sledoval inováciu právnického vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského a prebiehal v anglickom jazyku. V rámci tohto projektu boli realizované viaceré aktivity 

zamerané na vzdelávanie pedagógov PraF UK, ako aj na prípravu, spustenie a vyhodnotenie výučby 

pilotných predmetov v cudzom jazyku. V neposlednom rade bola významnou aktivitou projektu príprava 

nového uceleného cudzojazyčného magisterského študijného programu v odbore právo. Projekt 

napomohol vytvoriť inovatívne cudzojazyčné predmety a postupne ich otvoriť v rámci existujúceho už 

akreditovaného bakalárskeho a magisterského študijného programu „Právo“, a to ako výberové alebo 

povinne voliteľné predmety. Týmto spôsobom sa etablovala cudzojazyčná špecializovaná výučba práva 

na Právnickej fakulte UK. 

Spomínané rozšírenie ponuky predmetov vyučovaných v cudzom, nielen anglickom, ale aj napríklad v 

nemeckom a francúzskom jazyku, napomohlo našej snahe o internacionalizáciu a zvýšenie 

konkurencieschopnosti Právnickej fakulty v európskom vysokoškolskom priestore. Priblížili sme sa 

zahraničným štandardom v ponuke takýchto predmetov, a taktiež sa zatraktívnila ich ponuka pre 

zahraničných študentov – vďaka zvýšeniu počtu a kvality týchto predmetov sa postupne zvyšuje počet 

zahraničných študentov, ktorí prejavujú záujem u nás študovať. 

LEIG bol predprípravou na vytvorenie nového komplexného magisterského študijného programu v 

anglickom jazyku. Nadväzne v roku 2015 prebiehala ďalšia príprava, vrátane precizovania a doplnenia 

predmetov, ktorých výučba bola plánovaná v rámci pripravovaného magisterského študijného programu 

právo v anglickom jazyku, ktorej cieľom bola následná kvalitná realizácia tohto študijného programu, 

zameranom na medzinárodné právo a právo Európskej únie. V roku 2016 sa pre účely zabezpečenia výučby 

v anglickom jazyku doplnili stavy učiteľov, a súčasne sa dosiahla nevyhnutná zmena opisu študijného 

odboru právo, ako príprava pre úspešnú akreditáciu magisterského študijného programu v odbore právo 

v anglickom jazyku.  

V júli 2017 bol magisterský študijný program v odbore právo v anglickom jazyku úspešne akreditovaný 

(číslo rozhodnutia 2017-11108/32660:2-15A0) a následne na to sme začali intenzívne s prezentáciou tohto 

študijného programu - či už oslovením partnerských univerzít v zahraničí, veľvyslanectiev Slovenskej 

republiky a taktiež prípravou na aktívnu účasť na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania. Pre potreby 
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propagácie tohto študijného programu sme aj počas roka 2020 aktívne participovali na niekoľkých 

zahraničných veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania, ktorých hlavným cieľom bola prezentácia našej 

fakulty študentom, nadväzovanie kontaktov so zahraničnými vysokými školami a ostatnými inštitúciami 

a zdokonaľovanie sa pomocou príkladov z dobrej praxe. Berúc ohľad na pandemickú situáciu boli tieto 

veľtrhy organizované online, využitím platforiem na efektívnu prezentáciu participujúcich univerzít čo 

možno najširšiemu publiku. Program bol otvorený v septembri 2017 a v roku 2019 vygeneroval prvých 

absolventov. 

Magisterský študijný program sleduje inováciu právneho vzdelávania v súlade so zahraničnými, 

predovšetkým západoeurópskymi modelmi. Na rozdiel od iných programov, nový magisterský študijný 

program nie je postgraduálnym študijným programom alebo ďalším vzdelávaním, ani súčasťou 

celoživotného vzdelávania a ani magisterským programom v neprávnickom odbore, ale predstavuje 

študijný program v odbore právo. Absolvent nového magisterského študijného programu získa 

magisterský titul v odbore právo, ktorý ho bude oprávňovať na členstvo v príslušných profesijných 

stavovských komorách a na výkon klasických právnických povolaní. Program je určený aj pre zahraničných 

študentov, ktorí získali bakalársky titul v odbore právo, alebo ekvivalentný titul v programe s výučbou 

práva, resp. v príbuznom odbore. Ponúka široké spektrum predmetov, z ktorých bude mať študent si 

možnosť vybrať podľa svojich individuálnych záujmov v súlade s programovou štruktúrou. Študenti sa 

budú môcť v rámci štúdia zamerať na právo medzinárodného obchodu alebo na právo medzinárodných 

organizácií. 

Ambíciou tohto študijného programu je jednak získať študentov zo zahraničia, ako aj slovenským 

študentom poskytnúť možnosť vzdelávania v nadnárodnom práve a vyplniť tak medzeru v právnickom 

vzdelávaní, kedy mnohé nadnárodné (nielen právnické) spoločnosti ako aj verejné inštitúcie potrebujú 

práve takýto typ absolventov. 

Absolvent študijného programu bude schopný analyticky a kriticky uvažovať, vychádzajúc z takto 

nadobudnutých teoretických, filozofických a etických základov a poznatkov, osobitne však bude 

disponovať so širokými vedomosťami o práve Európskej únie a medzinárodnom práve. Bude plne 

využiteľný v praxi, najmä v nadnárodných advokátskych kanceláriách a nadnárodných obchodných 

spoločnostiach, medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ako aj ústredných orgánoch 

štátnej správy. 

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v anglickom jazyku v študijnom odbore právo 

je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo, resp. v príbuznom odbore a 

úspešné absolvovanie prijímacieho konania. 
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Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a 

medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného 

vedomostného testu, ktorý je možné realizovať na žiadosť uchádzača aj on-line. Jazykové schopnosti 

uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa 

Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností uchádzača sa akceptujú 

jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky z 15. júna 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 

Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa 

jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu, rovnako možné realizovať aj on-line na 

žiadosť uchádzača. 

 

V rámci štúdia majú študenti na výber z viac ako 20 povinne voliteľných predmetov a 15 výberových 

predmetov, s ktorých výučbou sa začalo vďaka projektu LEIG (https://www.flaw.uniba.sk/en/study/study-

programmes/masters-programmes/masters-degree-programme-in-english/programme-structure/). 

Študenti majú taktiež možnosť zapojiť sa do medzinárodných simulovaných súdnych sporov alebo stáží. 

Výberom povinne voliteľných predmetov si študent v podstate môže vybrať špecializáciu buď na 

medzinárodné obchodné právo, alebo na právo z hľadiska pôsobenia v diplomacii a medzinárodných 

organizácií. Okrem zavedenia značného počtu nových kurzov, a modernizácie súčasných výučbových 

metód, program kladie osobitný dôraz na nadobudnutie praktických zručností prostredníctvom klinického 

vzdelávania. 

Bežnou súčasťou vzdelávania sú klinické formy právnického vzdelávania, od kliník pracujúcich so 

zložitejšími simulovanými prípadmi, cez medzinárodné súťaže v simulovaných sporoch (tzv. moot courts), 

až po prácu so „živými“ prípadmi. Cieľom fakulty je pravidelná účasť na medzinárodných súťažiach v 

simulovaných sporoch, pričom fakulta má ambíciu v tomto smere napredovať a dosahovať neustále 

kvalitnejšie výsledky. 

Ako vyššie uvádzame, jedným z cieľov magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku je 

poskytnutie priestoru a príležitostí aktívnym a talentovaným študentom aplikovať svoje získané 

teoretické vedomosti a zručnosti v autentickom a náročnom prostredí medzinárodných súťaží (moot 

courts), v ktorých sa najlepší študenti práva z celého sveta stretávajú v rámci simulovaného súdneho 

konania. Študenti majú tak jedinečnú príležitosť porovnať sa s kolegami z celého sveta a predložiť svoje 

právne argumenty pred medzinárodnou skupinou významných právnikov z prostredia teórie aj praxe, 

ktorí pôsobia ako predsedajúci sudcovia. 

https://www.flaw.uniba.sk/en/study/study-programmes/masters-programmes/masters-degree-programme-in-english/programme-structure/
https://www.flaw.uniba.sk/en/study/study-programmes/masters-programmes/masters-degree-programme-in-english/programme-structure/
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Každý študent magisterského študijného programu sa počas štúdia zúčastní jedného z ponúkaných 

kurzov a cieľom programu je pripraviť a podporiť účasť študentov na nasledujúcich prestížnych 

medzinárodných súdoch: 

• The European Law Moot Court Competition (ELMC), 

• The Central and East European Moot Competition (CEEMC), 

• The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), 

• The Jessup International Law Moot Court Competition (Jessup), 

• The International Criminal Court Trial Competition (ICC Trial Competition), 

• European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC). 

 

Účasť našich študentov na spomínaných moot courtoch nám pomáha postupne napĺňať ciele uvedené v 

dlhodobom zámere Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dlhodobom zámere 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

V akademickom roku 2021/2022 nastúpili do prvého ročníka magisterského študijného programu právo v 

anglickom jazyku 4 študenti, v druhom ročníku pokračovali 3 študenti a v roku 2021 svoje štúdium 

obhajobou diplomovej práce a absolvovaním štátnej skúšky úspešne ukončili 2 študenti. 

 

6.2  BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT A PRÁVO V ANGLICKOM JAZYKU 

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s Fakultou managementu UK, otvorila 

v akademickom roku 2020/2021 nový akreditovaný trojročný bakalársky dvojodborový študijný program 

v anglickom jazyku „Management and Law“. Ako jedna z mála právnických fakúlt v strednej a východnej 

Európe ponúka práve naša fakulta takýto kompletný trojročný program v anglickom jazyku. 

Nový bakalársky program je určený pre študentov, ktorí sa rozhodnú realizovať svoje vysokoškolské 

štúdium v anglickom jazyku (napríklad prichádzajú z bilingválnych gymnázií), a taktiež aj pre zahraničných 

študentov, ktorí ukončili stredné vzdelanie a vykonali štátnu skúšku na úrovni maturitnej skúšky. 

Filozofiou bakalárskeho študijného programu Manažment a právo je ponúknuť študentom širokú 

platformu, na ktorej si môžu navrhnúť vlastný študijný program v rámci parametrov stanovených 

Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave (povinne-voliteľné a výberové predmety). 

Bakalársky študijný program ponúka inovatívne právne vzdelávanie v súlade so zahraničnými, hlavne 

západoeurópskymi modelmi. 

Uchádzači o tento program musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a zloženú štátnu záverečnú 

maturitnú skúšku. Uchádzači musia mať tiež vedomosti zo stredoškolskej matematiky a základov 
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spoločenských vied na takej úrovni, aby boli schopní pokračovať v znalostiach zo strednej školy a študovať 

predmety študijného programu. 

Predpokladom pre prijatie na štúdium je úspešná realizácia prijímacieho konania. Písomný test je 

zameraný na preverenie znalostí z matematiky a anglického jazyka. Primeranú znalosť angličtiny 

preukazuje uchádzač predložením vybraných jazykových certifikátov s minimálnou úrovňou B2 (napr. 

IELTS, ESOL, TOEFL, slovenská maturitná skúška), pokiaľ angličtina nie je materinským jazykom. V 

prípade, že uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát, bude znalosť anglického jazyka predmetom 

písomnej skúšky. Uchádzači z tretích krajín môžu požiadať o realizáciu tohto prijímacieho testu online, 

využitím IKT. 

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu je povinnosť úspešne absolvovať a získať 

minimálne 180 kreditov, sumárne za tri roky štúdia, vrátane napísania a obhajoby bakalárskej práce a 

absolvovania štátnej skúšky. Povinné predmety vyučované PraF UK sú v celkovej kreditovej záťaži 76, 

predmety z Fakulty manažmentu zahŕňajú 78 kreditov. Povinne-voliteľné predmety si študent vyberá 

postupne, počas jednotlivých semestrov štúdia. Výberové predmety si môžu študenti navoliť buď zo 

slovenského študijného programu (slovenskí študenti, resp. študenti ovládajúci slovenský jazyk), 

zahraniční študenti majú možnosť vybrať si štúdium slovenského jazyka na Filozofickej fakulte UK, resp. 

predmety ponúkané Ústavom cudzojazyčnej právnej komunikácie PraF UK na zlepšenie znalostí právnej 

terminológie, ktorú využijú aj v priebehu svojho štúdia (https://www.flaw.uniba.sk/en/study/study-

programmes/bachelors-programmes/bachelors-degree-programme-in-english/programme-structure/). 

Bakalársky študijný program nie je o memorovaní vedomostí, ale o využití všetkých relevantných zdrojov 

práva, vrátane komentárov, knižných a online právnych zdrojov, aby ich mohli správne aplikovať do praxe. 

Program bol úspešne otvorený a štúdium zahájené v septembri 2020 – vzhľadom na pandemickú situáciu 

a dištančné vzdelávanie na našej fakulte a univerzite, štúdium prebieha online. Musíme podotknúť, že aj 

napriek tomu, že naši noví študenti neabsolvovali počas prvého roka štúdia a počas zimného semestra 

druhého ročníka klasickú prezenčnú výučbu a neboli v priamom kontakte s vyučujúcimi a spolužiakmi, 

naša fakulta dokázala naplno využiť prostriedky IKT a svojim študentom ponúka adekvátne prostriedky a 

podmienky na realizáciu plnohodnotného vzdelávania aj v tomto náročnom období. 

Pre potreby propagácie tohto nového bakalárskeho študijného programu sme počas roka 2020 aktívne 

participovali na niekoľkých zahraničných veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania, ktorých hlavným cieľom 

bola prezentácia našej fakulty a našich anglických študijných programov. Berúc ohľad na pandemickú 

situáciu boli tieto veľtrhy organizované online, využitím platforiem na efektívnu prezentáciu 

participujúcich univerzít čo možno najširšiemu publiku. 

https://www.flaw.uniba.sk/en/study/study-programmes/bachelors-programmes/bachelors-degree-programme-in-english/programme-structure/
https://www.flaw.uniba.sk/en/study/study-programmes/bachelors-programmes/bachelors-degree-programme-in-english/programme-structure/
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Absolventi nášho dvojodborového bakalárskeho programu v anglickom jazyku môžu následne pokračovať 

v štúdiu tak na našej fakulte, ako aj na Fakulte manažmentu a môžu si vybrať, či chcú rozširovať znalosti 

oblasti práva alebo manažmentu. 

V akademickom roku 2021/2022 nastúpilo do prvého ročníka bakalárskeho študijného programu 

manažment a právo v anglickom jazyku 10 študentov a v druhom ročníku pokračovali 2 študenti. 

 

6.3 PROGRAM ERASMUS+ 

 

Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý je 

zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej 

prípravy a systémov práce s mládežou. Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ 

pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov 

medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s 

industrializovanými krajinami). 

Poskytnutím grantu počas programového obdobia, podporuje tento nový program aktivity v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V oblasti vysokoškolského vzdelávania je zameraný na 

modernizáciu a zvyšovanie kvality vzdelávania v Európe a vo svete. Umožňuje vysokým školám 

spolupracovať a vymieňať si svoje skúsenosti, ale rovnako aj študentom a zamestnancom zlepšiť svoje 

znalosti a zručnosti, a v neposlednom rade aj rozšíriť študentom možnosti uplatnenia po skončení štúdia. 

V rámci tohto programu sa na fakulte v roku 2021 naďalej intenzívne venovala pozornosť najmä 

študentskej a učiteľskej mobilite, uskutočňovanej na základe bilaterálnych zmlúv – samozrejme, s 

prihliadnutím na obmedzenia, ktoré súviseli s pandemickou situáciou. 

V rámci programu Erasmus+ je, tak z pohľadu mobility vysielaných študentov, ako aj tých zahraničných 

študujúcich na PraF UK, v plnej miere akceptovaný a implementovaný európsky systém na transfer a 

akumuláciu kreditov ECTS. 

Vzhľadom k tomu, že od akademického roka 2022/2023 sa začne realizovať nové programové obdobie 

Erasmus+, v rámci administratívy s tým spojenej pristúpila fakulta k revidovaniu a opätovnému 

uzatvoreniu bilaterálnych zmlúv so zahraničnými partnerskými univerzitami na toto nové programové 

obdobie. Tieto zmluvy sú priebežne aktualizované a obnovované v rámci cieleného prehlbovania 

internacionalizácie štúdia. Aktuálne má fakulta uzatvorených 103 bilaterálnych zmlúv. Ich podrobný 

prehľad je uvedený v tabuľke č. 96. 

Pre akademický rok 2017/2018 sa nám podarilo uzavrieť zmluvu s University of Novi Sad, Srbsko, v rámci 

Erasmus+ mobility KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – KA107 – Mobility jednotlivcov medzi 
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krajinami programu a partnerskými krajinami, ktorá na obdobie 2 rokov zahŕňala mobility študentov, 

pedagógov a administratívnych pracovníkov. 

Rovnaký typ zmluvy sme mali uzatvorený s japonskou Kobe University, platnou pre akademické roky 

2019/2020 – 2021/2022 – pôvodne bola zmluva uzatvorená na dva roky, avšak z dôvodu pandemickej 

situácie a prípravy na nové programové obdobie boli všetky zmluvy automaticky predĺžené o jeden 

akademický rok, teda až do konca 2021/2022. 

Zároveň máme uzatvorených niekoľko zmlúv o spolupráci so zahraničnými právnickými fakultami z 

Poľska, Srbska, Kazachstanu a Ukrajiny. 

 

Prostredníctvom každoročného uzatvárania nových a aktualizácie existujúcich bilaterálnych zmlúv 

napĺňame dlhodobý zámer Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vo vzťahu k ďalšiemu 

rozvoju programu Erasmus+ a ďalších mobilitných programov, rozšírenie siete partnerských inštitúcií a na 

základe toho odvodený nárast vysielaných a prijímaných študentov a vysokoškolských učiteľov. 

 

Tabuľka č. 96: Zoznam bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci programu Erasmus+ 

Krajina Univerzita ID Kód 

Belgicko 
Université Saint-Louis Bruxelles B BRUXEL02 

Universiteit Gent B GENT01 

Česká republika 

Masarykova univerzita CZ BRNO05 

Západočeská univerzita v Plzni CZ PLZEN01 

Univerzita Karlova CZ PRAHA07 

Dánsko University of Copenhagen DK KOBENHA01 

Estónsko 
Tallinn University of Technology EE TALLINN04 

University of Tartu EE TARTU02 

Fínsko University of Helsinki SF HELSINK01 

Francúzsko 

Université de Bourgogne F DIJON01 

Université Grenoble Alpes UGA F GRENOBL55 

Université de Lille F LILLE103 

Université Jean-Moulin Lyon 3 F LYON03 

Catholic University of Lyon F LYON10 

Université de Lorraine F NANCY43 

Université de Nantes F NANTES01 

Université de Paris Cité (Université de Paris) F PARIS482 

Université Paris X Nanterre F PARIS010 

Université Paris 13 (Université Sorbonne Paris Nord) F PARIS013 

Université de Poitiers F POITIER01 

Université de Rennes I F RENNES01 

Université de Strasbourg F STRASBO48 

Université Toulouse I Capitole F TOULOUS01 

Holandsko Erasmus University Rotterdam NL ROTTERD01 
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Tilburg University NL TILBURG01 

University of Groningen NL GRONING01 

Chorvátsko 

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek HR OSIJEK01 

University of Rijeka HR RIJEKA01 

University of Zagreb HR ZAGREB01 

Írsko Maynooth University IRL MAYNOOT01 

Island University of Iceland IS REYKJAV01 

Litva 
Kazimiero Simonaviciaus Universitetas LT VILNIUS24 

Mykolas Romeris University LT VILNIUS06 

Lotyšsko 
Turiba University LV RIGA09 

University of Latvia LV RIGA01 

Maďarsko 

Eötvös Loránd University (ELTE) HU BUDAPES01 

Károli Gáspár University of the Reformed Church in 
Hungary 

HU BUDAPES10 

University of Debrecen HU DEBRECE01 

University of Pécs  HU PECS01 

University of Szeged HU SZEGED01 

Nemecko 

EBS Law School D OESTRIC01 

Leibniz Universität Hannover D HANNOVE01 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D HALLE01 

Universität zu Köln D KOLN01 

Universität Regensburg D REGENSB01 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster D MUNSTER01 

Nórsko University of Bergen N BERGEN01 

Poľsko 

Adam Mickiewicz University in Poznan PL POZNAN01 

Humanitas University Sosnowiec PL SOSNOWI01 

Jagiellonian University in Kraków PL KRAKOW01 

Jan Długosz University in Częstochowa PL CZESTOC02 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II PL LUBLIN02 

Maria Curie-Skłodowska University PL LUBLIN01 

University of Bialystok PL BIALYST04 

University of Gdansk PL GDANSK01 

University of Lodz PL LODZ01 

University of Opole PL OPOLE01 

Uniwersytet Rzeszowski PL RZESZOW02 

University of Silesia in Katowice PL KATOWIC01 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn PL OLSZTYN01 

University of Warsaw PL WARSZAW01 

University of Wroclaw PL WROCLAW01 

Portugalsko 

Universidade do Minho P BRAGA01 

Universidade de Lisboa P LISBOA109 

Universidade Nova de Lisboa P LISBOA03 

Rakúsko 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck A INNSBRU01 

Universität Salzburg A SALZBUR01 

Universität Wien A WIEN01 

Rumunsko 
Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 

University of Bucharest RO BUCURES09 

Goce Delcev University MK STIP01 
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Severné 
Macedónsko 

SS Cyril and Methodius University in Skopje MK SKOPJE01 

International Balkan University MK SKOPJE04 

Slovinsko 

Evropska pravna fakulteta SI NOVA-GO07 

University of Ljubljana SI LJUBLJA01 

University of Maribor SI MARIBOR01 

Španielsko 

Universitat Autònoma de Barcelona E BARCELO02 

Universidad de Granada E GRANADA01 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria E LAS-PAL01 

Universidad Pontificia Comillas E MADRID02 

Universidad de Salamanca E SALAMAN02 

Universidad de Santiago de Compostela E SANTIAG01 

Universidad Pablo de Olavide E SEVILLA03 

Universidad de València E VALENCI01 

Švédsko Örebro University S OREBRO01 

Taliansko 

Università degli Studi di Bari I BARI01 

University of Catania I CATANIA01 

Università degli Studi di Firenze I FIRENZE01 

Università degli Studi di Milano I MILANO01 

Università degli Studi di Milano-Bicocca I MILANO16 

Università degli Studi di Napoli Parthenope I NAPOLI03 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa I NAPOLI04 

Università degli Studi di Padova I PADOVA01 

Università degli Studi di Perugia I PERUGIA01 

Università degli Studi di Salerno I SALERNO01 

Università degli Studi di Torino I TORINO01 

Università degli Studi di Trento I TRENTO01 

Turecko 

Ankara University TR ANKARA01 

Istanbul University TR ISTANBU03 

T. C. YEDITEPE University TR ISTANBU21 

Altinbaş University TR ISTANBU38 

Kocaeli University TR KOCAELI02 

Veľká Británia University of East Anglia UK NORWICH01 
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Právnická fakulta bola aj v roku 2021 zaradená do LLP/Erasmus Law Network University v Rotterdame, v 

rámci ktorej sa presadzuje užšia kooperácia právnických fakúlt pri vysielaní a prijímaní študentov a učiteľov 

a pri odstraňovaní problémov a nedostatkov s tým spojených a taktiež zdieľanie skúseností a zlepšovanie 

súvisiacich procesov. 

Zároveň sme členmi združenia Utrecht Network, ktoré bolo založené na začiatku 80-tych rokov, s cieľom 

podporiť študentské a učiteľské mobility v rámci programu Socrates/Erasmus (neskôr LLP/Erasmus, teraz 

Erasmus+). Neskôr sa aktivity združenia rozšírili na spoluprácu so stredoamerickými (MAUI) a 

austrálskymi univerzitami (AEN). 

V dnešnej dobe je členom združenia 30 európskych univerzít z 24 krajín. Vďaka širokej členskej a 

partnerskej základni a aktivitám zameraným na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, bohatej 
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ponuke kvalitných študijných programov, úspešnému zavedeniu spoločných programov a ďalším 

aktivitám, dnes patrí k najvýznamnejším združeniam vysokých škôl v Európe. Univerzita Komenského sa 

stala členom Združenia Utrecht v roku 2005, ako jediná univerzita zo SR. Spolupráca v rámci Združenia 

Utrecht je predovšetkým zameraná na výmenu študentov, ponuku spoločných európskych programov 

magisterského štúdia partnerom v Amerike, Austrálii a Ázii, učiteľské mobility, internacionalizáciu 

študijných programov, zavedenie spoločných programov a diplomov, organizáciu letných škôl. 

Právnická fakulta, ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave, je súčasťou aliancie európskych 

univerzít ENLIGHT, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European 

Universities. Patrí do širšieho programu Erasmus+ a jej cieľom je podporiť do roku 2024 budovanie 

„Európskych univerzít“, ktoré umožnia študentom získavať vysokoškolské vzdelanie (akademické tituly) 

kombináciou štúdia vo viacerých členských štátoch EÚ. Aliancia združuje deväť univerzít z deviatich 

európskych krajín a plánuje aktívne spolupracovať s mestami a regiónmi svojich univerzít, ktoré sú 

významnými pridruženými partnermi siete: Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Bordeaux 

(Francúzsko), Univerzita v Uppsale (Švédsko), Univerzita v Groningene (Holandsko), Univerzita v Baskicku 

(Španielsko), Univerzita v Göttingene (Nemecko), Írska národná univerzita v Galway, Univerzita v Tartu 

(Estónsko) a Univerzita Komenského v Bratislave.  

Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského 

vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný 

európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci. 

 

6.3.1 Mobilita študenta - štúdium 

 

Mobilita študentov, ktorá patrí k základným nástrojom internacionalizácie, sa uskutočňuje sa na základe 

bilaterálnych zmlúv s partnerskými univerzitami. Študentská mobilita má v rámci programu Erasmus+ 

najširšie zastúpenie. V rámci tohto druhu mobility rozlišujeme štatistiku našich študentov, ktorých 

vysielame do zahraničia a zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na našu univerzitu. 

 

6.3.1.1 Študenti fakulty - študentská mobilita na zahraničných univerzitách 

 

Na mobilitu študenta - štúdium v rámci Programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022 bolo podaných 

spolu 79 kompletných prihlášok, v ktorých študenti museli o. i. uviesť jazyk, v ktorom chcú študovať na 

partnerskej zahraničnej univerzite. Výberové konanie sa na fakulte uskutočnilo v priebehu mesiaca marec 

2021 na základe vopred stanovených výberových kritérií schválených vo vedení fakulty, a na základe 
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nutnosti prispôsobenia sa aktuálnym pandemickým obmedzeniam a presunu na dištančnú formu výučby. 

Osobné pohovory nahradilo zaslanie motivačným videí študentov a následné online pohovory využitím 

programu MS Teams. 

Celkový počet študentov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie, bolo 59 – z toho 49 študentov si 

podalo prihlášku na štúdium v anglickom jazyku, 4 v španielskom jazyku, 3 vo francúzskom, 2 v nemeckom 

a 1 v talianskom. Zároveň sme evidovali záujem 12 študentov, ktorí svoje mobility z dôvodu nepriaznivej 

pandemickej situácie presunuli z akademického roka 2020/2021 Z tohto počtu študentov, o štúdium počas 

zimného semestra prejavilo záujem 46 študentov a počas letného semestra 25. 

V rámci výberového konania sa osobitne kládol dôraz na znalosť cudzieho jazyka, ktorý si uchádzač vybral 

ako jazyk, v ktorom chce študovať na zahraničnej partnerskej univerzite. Komisia preverovala znalosť 

cudzieho jazyka prostredníctvom jazykových certifikátov, ktoré študenti poskytli, zaslaných videí, a 

taktiež aj online pohovormi s vybranými uchádzačmi, pričom preverovala predovšetkým spôsobilosť 

uchádzača komunikovať v tomto jazyku aj vo vzťahu k ponúkaným programom zo strany partnerských 

fakúlt, univerzít. Výberová komisia si kládla za cieľ eliminovať z procesu výberu uchádzačov, ktorí by 

vzhľadom na nedostatočnú znalosť cudzieho jazyka mohli mať problém so štúdiom práva v zahraničí. 

Dôsledkom toho sa počet úspešných uchádzačov znížil, avšak prioritou fakulty je posielať na mobilitu 

študentov s potenciálom úspešne absolvovať zahraničnú mobilitu a prispievať tak k šíreniu dobrého mena 

fakulty v zahraničí. 

V dôsledku voľných kapacít na realizáciu tejto formy mobility otvorilo OMV RUK dodatočnú výzvu na 

mobility realizované v letnom semestri akademického roka 2021/2022, pričom celkovo bolo za fakultu 

podaných 16 prihlášok. Výberové konanie úspešne absolvovali, resp. svoju prihlášku nestiahlo 7 

študentov (anglický jazyk). Tento nízky počet uchádzačov je priamo úmerný skutočnosti, že dodatočná 

výzva bola otvorená v priebehu mesiaca október 2021, čiže v študentoch vládla neistota nad vývojom 

pandemickej situácie počas letného semestra a zároveň bola otvorená v priebehu kratšieho obdobia ako 

u štandardnej výzvy. 

Skutočný počet vycestovaných študentov, ktorí mobilitu absolvovali počas zimného semestra 2021/2022 

a nastúpili na ňu na letný semester 2021/2022, je spolu 60 (absolvovaním mobility rozumieme klasickú, 

prezenčnú výučbu, resp. kombináciu prezenčnej a online formy – vzhľadom na pandemickú situáciu v tej-

ktorej krajine a prijaté opatrenia): 

 

- v ZS: 28 (z toho 1 doktorand + 5 študentov si svoje mobility predlžuje na celý akademický rok) 

- v LS: 32 
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Do štatistiky odchádzajúcich študentov uvádzame aj tých, ktorí absolvovali štúdium aj na partnerských 

mimoeurópskych univerzít prostredníctvom výziev RUK, resp. mobility v rámci Blended Intensive 

Programmes. 

 

Tabuľka č. 97: Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

(vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity) 

Akademický rok Zimný semester Letný semester Spolu 

2007/2008 20 6 26 

2008/2009 10 18 28 

2009/2010 12 24 36 

2010/2011 27 20 47 

2011/2012 21 25 46 

2012/2013 16 35 51 

2013/2014 25 15 40 

2014/2015 32 20 52 

2015/2016 40 17 57 

2016/2017 48 12 60 

2017/2018 57 + 1 12 + 1 71 

2018/2019 32 18 50 

2019/2020 21 + 1 17 39 

2020/2021 16 8 24 

2021/2022 28 32 60 
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 97 a grafe 1 môžeme skonštatovať, že celkový počet vyslaných 

študentov sa postupne zvyšoval (výnimku tvorí akademický rok 2013/2014 a „pandemické“ obdobie 2020-

2021), až do akademického roka 2018/2019, kedy sme prvýkrát zaznamenali klesajúci trend. Môže to byť 

spôsobené saturáciou trhu študentov, ktorí na mobilite už boli, a taktiež aj celkovým nižším počtom 

študentov fakulty, čo sa prenieslo aj na celkový nižší počet záujemcov o tento druh štúdia v zahraničí. 

 

Počet študentov, ktorí realizovali svoje mobility v letnom semestri 2019/2020 a v akademickom roku 

2020/2021 je výrazným spôsobom ovplyvnený situáciou spojenou so šírením koronavírusu v celej Európe, 

pandémiou, a niektorí študenti vplyvom tejto vyššej moci na mobility nemohli nastúpiť, resp. ich 

partnerské univerzity avizovali túto situáciu a mobility zrušili. 
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Graf 1  Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

(vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity) 

 

 
 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Pre porovnanie uvádzame aj predmetnú štatistiku vzťahujúcu sa na jednotlivé kalendárne roky (tabuľka 

98 a graf 2). Zatiaľ čo v rámci porovnania akademických rokov môžeme skonštatovať a vidieť stúpajúci 

trend v počte vyslaných študentov do zahraničia (okrem prepadu v posledných troch akademických 

rokoch), v rámci kalendárnych rokov vidíme kolísavé tendencie. Je to zapríčinené aj tým, že pre potreby 

kalendárneho roka sa kombinuje letný a zimný semester rôznych akademických rokov. Preto za 

relevantné považujeme štatistiky vzťahujúce sa na obdobie akademického roka. 

 

Tabuľka č. 98: Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov 

(vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity) 

 

Kalendárny rok 
Počet vyslaných študentov 

za PraF UK 
Spolu 

2007 
LS ak. roka 2006/2007 
ZS ak. roka 2007/2008 

3 
20 

23 

2008 
LS ak. roka 2007/2008 
ZS ak. roka 2008/2009 

6 
10 

16 

2009 
LS ak. roka 2008/2009 
ZS ak. roka 2009/2010  

18 
12 

30 
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2010 
LS ak. roka 2009/2010 
ZS ak. roka 2010/2011 

24 
27 

51 

2011 
LS ak. roka 2010/2011 
ZS ak. roka 2011/2012 

20 
21 

41 

2012 
LS ak. roka 2011/2012 
ZS ak. roka 2012/2013 

25 
16 

41 

2013 
LS ak. roka 2012/2013 
ZS ak. roka 2013/2014 

35 
25 

60 

2014 
LS ak.roka 2013/2014 
ZS ak.roka 2014/2015 

15 
32 

47 

2015 
LS akad. roka 2014/2015 
ZS akad. roka 2015/2016 

20 
40 

60 

2016 
LS akad. roka 2015/2016 
ZS akad. roka 2016/2017 

17 
48 

65 

2017 
LS akad. roka 2016/2017 
ZS akad. roka 2017/2018 

12 
58 

70 

2018 
LS akad. roka 2017/2018 
ZS akad. roka 2018/2019 

13 
32 

45 

2019 
LS akad. roka 2018/2019 
ZS akad. roka 2019/2020 

18 
22 

40 

2020 
LS akad. roka 2019/2020 
ZS akad. roka 2020/2021 

17 
16 

33 

2021 
LS akad. roka 2020/2021 
ZS akad. roka 2021/2022 

8 
28 

36 

 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Graf 3  Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov 

(vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity) 

 

 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 
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6.3.1.2 Zahraniční študenti na fakulte 

 

V akademickom roku 2021/2022 prejavilo záujem o štúdium na našej fakulte spolu 62 zahraničných 

študentov a zo strany fakulty boli akceptované všetky nominácie, ktoré prišli z partnerských univerzít, s 

ktorými máme podpísané bilaterálne zmluvy. Vývoj pandemickej situácie a online forma výučby sa 

nepodpísali pod zrušenia mobilít, ako tomu bolo minulý akademický rok a skutočný počet „incoming“ 

študentov bol nakoniec 44. V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 nastúpilo na štúdium 32 

študentov, z toho 10 bolo nominovaných na celý akademický rok a 3 študenti si mobilitu predĺžili na celý 

akademický rok. V letnom semestri (kalendárny rok 2022) pribudlo 12 nových študentov. 

V rámci zastúpenosti krajín si udržiavame obľubu u študentov zo Španielska (8), Portugalska (7) a Talianska 

(6), Francúzska (4) a Írska (4). Uvedené počty sa viažu na celý akademický rok 2021/2022, t. j. vrátane 

kalendárneho roka 2022. 

 

Tabuľka č. 99*: Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

 (prijatí zahraniční študenti na PraF UK) 

Akademický 
rok 

Počet zahraničných 
študentov 

Akademický rok 
Počet zahraničných 
študentov 

2007/2008 10 2015/2016 24 

2008/2009 18 2016/2017 18 

2009/2010 17 2017/2018 39 

2010/2011 19 2018/2019 30 

2011/2012 15 2019/2020 35 

2012/2013 23 2020/2021 10 

2013/2014 20 2021/2022 44 

2014/2015 26   

 

Graf 3 Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov (prijatí zahraniční študenti na PraF UK) 

 

Zdroj*: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 
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Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 99 a grafe 3 môžeme skonštatovať zvýšený záujem 

zahraničných študentov o štúdium na našej fakulte v posledných rokoch, najmä v akademickom roku 

2017/2018 a v aktuálnom 2021/2022. Pripisujeme to etablovaniu rozšírenej ponuky predmetov 

vyučovaných v cudzích jazykoch (https://www.flaw.uniba.sk/en/study/sluzby-pre-studentov/timetable-

schedule/courses-in-foreign-languages/), ktorej stabilnú časť tvoria predmety vyučované v rámci 

magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku, ktoré sú každý semester dopĺňané na 

základe kapacity. Ich implementáciou do výučby študijných programov je zabezpečená rovnocennosť 

vzdelania v európskom priestore. Zvýšený záujem je založený aj na aktívnej komunikácii s jednotlivými 

študentmi, ktorí sa na mobilite u nás nachádzajú, a taktiež aj so zahraničnými koordinátormi. Spokojnosť 

študentov s mobilitou sa vyhodnocuje dobrovoľným vyplnením spätnej väzby po mobilite v rámci 

dostupných online systémov na administráciu mobility. 

Do štatistiky zahŕňame aj študentov, ktorí u nás študovali prostredníctvom programu „Free Mover“ (v 

akademickom roku 2021/2022 1 študent zo Španielska), resp. študenti nominovaní cez SAIA/Národný 

štipendijný program/bilaterálnu zmluvu medzi MŠSR a vybranou krajinou (v akademickom roku 

2021/2022 1 študentka z Ukrajiny), resp. v rámci International Visegrad Fund alebo iný druh mobilitného 

programu (napr. stáž), keďže voči týmto študentom uplatňujeme rovnaký prístup ako ku „štandardným“ 

Erasmus+ študentom. 

Zvýšená pozornosť bola venovaná zahraničným študentom, ktorí absolvovali mobilitu v letnom semestri 

2019/2020 a v akademickom roku 2020/2021 a 2021/2022, a to vzhľadom k mimoriadnej situácii 

spôsobenej rozšírením koronavírusu v Európe. Študenti boli zo strany fakulty neustále informovaní o 

vývoji situácie, prijatých opatreniach. Fakulta podnikla všetky potrebné kroky, aby im umožnila v tejto 

náročnej situácii úspešne zrealizovať mobilitu aj v dištančnej forme (E-learning, online a pod.). 

 

6.3.2 Mobilita študenta - stáž 

 

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v oprávnenej hostiteľskej organizácii, ako sú napr. podniky, výskumné 

centrá, vysokoškolské inštitúcie alebo národné zastupiteľstvá v krajinách, ktoré sú zapojené do Programu 

Erasmus+. 

Na akademický rok 2021/2022 bolo podaných 28 prihlášok študentov (9 v rámci študentskej a 19 v rámci 

absolventskej stáže). Do tohto času zrealizovali svoju stáž 3 absolventi a 5 študentov.  

 

 

 

https://www.flaw.uniba.sk/en/study/sluzby-pre-studentov/timetable-schedule/courses-in-foreign-languages/
https://www.flaw.uniba.sk/en/study/sluzby-pre-studentov/timetable-schedule/courses-in-foreign-languages/
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Tabuľka č. 100: Mobilita študenta – stáž podľa akademických rokov 

(vyslaní študenti za PraF UK) 

Akademický rok Počet študentov Akademický rok Počet študentov 

2010/2011 1 2016/2017 9 

2011/2012 2 2017/2018 18 

2012/2013 1 2018/2019 15 

2013/2014 3 2019/2020 5 

2014/2015 5  2020/2021 12 

2015/2016 7 2021/2022 8 
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Zapojenie sa do stážového programu je špecifické a odlišuje sa od klasického štúdia, a to hlavne z toho 

dôvodu, že študent si musí aktívne hľadať organizáciu, v ktorej bude pôsobiť a v neposlednom rade je 

nutné konštatovať, že pre študentov je stále atraktívnejšie absolvovať študentskú mobilitu ako stáž. Tieto 

faktory majú vplyv na výsledné nízke počty zrealizovaných stáží – i keď v posledných rokoch sme 

zaregistrovali zvýšený záujem o tento typ mobility. Navyše, prechod k online výučbe počas pandémie 

paradoxne zvýšil počty študentov, keďže im to poskytlo priestor na realizáciu stáže počas výučbovej časti 

semestra. 

 

Graf 4  Mobilita študenta – stáž podľa akademických rokov 

(vyslaní študenti za PraF UK) 

 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 
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6.3.3 Učiteľská mobilita a mobilita ostatných pracovníkov 

 

Na základe bilaterálnych zmlúv, ktoré má fakulta uzatvorené v rámci Programu Erasmus+, sa uskutočňuje 

aj recipročná výmena učiteľov (učiteľská mobilita). Učiteľská mobilita sa uskutočňuje v rámci 

akademického roka a spočíva najmä v prednáškovej činnosti. 

Mobilita ostatných pracovníkov sa týka predovšetkým administratívnych pracovníkov a uskutočňuje sa 

medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou a je možné ju absolvovať v rámci akademického roka.  

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia fakulty opakovane informuje všetkých 

pedagógov o možnosti zúčastniť sa učiteľskej mobility a odporúča potenciálnym záujemcom o 

vycestovanie na partnerské zahraničné univerzity, aby si ešte pred podaním výzvy z Rektorátu UK na 

podávanie prihlášok na učiteľskú mobilitu, naplánovali svoj prednáškový pobyt, kontaktovali zahraničnú 

univerzitu, dohodli si predbežný termín a požiadali o zaslanie akceptačného listu z prijímajúcej inštitúcie, 

a to aj s ohľadom na pandemickú situáciu v danej oblasti a opatrenia prijaté danými univerzitami. 

Pedagógovia, ktorí si podávali prihlášky na realizáciu mobilít v akademickom roku 2020/2021, dostali 

možnosť svoje mobility presunúť do nasledujúceho akademického roka. Počas zimného semestra 

akademického roka 2021/2022 prebehla digitalizácia staff mobilít na úrovni RUK, tzn. že sme pristúpili k 

online forme administrácie týchto mobilít a uchádzači o mobility pedagogických a administratívnych 

zamestnancov, ktoré sa plánovali realizovať v roku 2022, boli požiadaní o podanie prihlášok touto novou 

formou. Počet zrealizovaných mobilít v akademickom roku 2021/2022 tak kombinuje mobility zo zimného 

semestra, kde evidujeme „presúvané“ mobility a „nové“ prihlášky, administrované prostredníctvom 

systému Mobility Online. 

 

Tabuľka č. 101: Učiteľská mobilita podľa akademických rokov – Erasmus+ 

(vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity) 

 

Akademický rok Počet podaných prihlášok Počet zrealizovaných mobilít 

2008/2009 0 0 

2009/2010 5 3 

2010/2011 5 3 

2011/2012 4 3 

2012/2013 8 4 

2013/2014 8 (z toho schválených 7) 6 

2014/2015 8 (z toho schválených 6) 3 

2015/2016 5 4 

2016/2017 5 3 

2017/2018 14 11 

2018/2019 9 8 

2019/2020 10 3 (všetky v roku 2019) 
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2020/2021 9 + 4 v rámci dodatočnej výzvy 0 (ovplyvnené pandémiou) 

2021/2022 4 
zatiaľ zrealizované 4 (2 v ZS 
2021/2022) 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Tabuľka č. 102: Učiteľská mobilita Erasmus+ v zimnom semestri 2021/2022 

(vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity) 

 

Univerzita Meno vyučujúceho Obdobie Vysielajúca katedra 

University of 
Wroclaw 

JUDr. Soňa 
Sopúchová, PhD. 

15.11.-
26.11.2021 

Ústav práva informačných 
technológií a práva duševného 
vlastníctva 

Masarykova 
univerzita  

JUDr. Ing. Karin 
Raková, PhD., MBA 

06.12.-
10.12.2021 

Katedra občianskeho práva 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

 

Graf 5  Učiteľská mobilita podľa akademických rokov – Erasmus+ 

(vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity) 

 

 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Vychádzajúc z údajov uvedených v tabuľke č. 102 a grafe 5 vidíme zvýšenie záujmu zo strany pedagógov 

o tento typ mobilít – takmer trojnásobný počet podaných prihlášok v roku 2017/2018, z čoho je odvodený 

aj vyšší počet zrealizovaných mobilít. Pre akademické roky 2018/2019 a 2019/2020 tento počet klesol, ale 

stále sa drží na vyššej úrovni ako predchádzajúce roky. 
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Tabuľka č. 103: Pobyty pedagógov na PraF UK mimo program Erasmus+ v roku 2021 

Vyučujúci Univerzita / Inštitúcia /Aktivita Obdobie 
Vysielajúca 
katedra 

JUDr. Soňa 
Sopúchová, PhD. 

Marymount University World Learning, 
USA – Fulbright program (online forma) 

10.03.-23.06. 

Ústav práva 
informačných 
technológií a práva 
duševného 
vlastníctva 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc. 

Online webinár – Cambridge Centre for 
Governance and Human Rights 

11.03. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 

doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, PhD. 

University of Bucharest, Faculty of Law – 
"Protection of competition in EU antitrust 
and public procurement regulation. Are 
they speaking the same language?" 
(pozvaná prednáška online) 

15.03. 
Ústav európskeho 
práva 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc. 

Škola slovenského práva na Jagelonskej 
univerzite Krakow, Poľsko (online) 

16.-17.04. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 

JUDr. Vladimír 
Minčič, PhD. 

Masarykova Univerzita v Brne, Právnická 
fakulta – COFOLA 2021 Online 

22.-24.04. 

Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia 

prof. JUDr. Ján 
Svák, DrSc. 

XIII. International Human Rights Science 
Conference, Poľsko (príspevok 
"Slovenská odpoveď na pandemickú 
výzvu v podobe vyhlásenia  núdzového 
stavu") 

26.-27.04. 

Katedra 
medzinárodného 
práva a 
medzinárodných 
vzťahov 

JUDr. Stanislav 
Mihálik, PhD. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach,  Wydział Prawa i Nauk 
Społecznych, Instytut Nauk Prawnych – 
medzin. online konferencia "Protection of 
human rights in the time of pandemic 
challenges" 

26.-27.04. 
Katedra trestného 
práva, kriminológie a 
kriminalistiky 

doc. JUDr. Mgr. 
Martina 
Gajdošová, PhD. 

Sankt Peterburg, Ruská federácia, Kruglyj 
stol – (Severo-zapadnyj institut 
upravljenija RANCh a GS) Северо-
Западный Институт управления 
РАНХиГС круглый стол на тему: 
«Вызовы и угрозы для гражданского 
общества: словацкий кейс в 
европейском контексте». (Vyzovy i 
ugrozy graždanskogo obščestva: slovackij 
kejs v jevropejskom kontekste) – 
vystúpenie s hlavným referátom (online) 

24.05. 
Katedra teórie práva 
a filozofie práva 

prof. JUDr. Mgr. 
Vojtech Vladár, 
PhD. 

Ferenc Mádl Institute of Comparative Law 
& Institute of Justice in Warsaw – online 
medzin. vedecká konferencia "Religious 
symbols in public sphere in the legal 

28.05. 
Katedra rímskeho 
práva, kánonického a 
cirkevného práva 
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orders of Central and Eastern European 
countries" – vyžiadaná prednáška 

Mgr. Renáta 
Kišoňová, PhD. 

Conference on Human Rights on 
"Artificial Intelligence and the Future of 
Human Rights", Poľsko, Milton Friedman 
University in Budapest  (Hungary), Alcide 
De Gasperi University of Euroregional 
Economy in Józefów (Poland) (online) 

11.06. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc. 

Výskumný pobyt v rámci APVV PIKAP na 
WU WIEN 

05.-09.07. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 

Mgr. Tamara 
Čipková, PhD. 

The International Society of Public Law – 
medzin. online konferencia "ICON-S 
Mundo, The Future of Public Law" 

06.-09.07. 
Katedra občianskeho 
práva 

Mgr. Daniel 
Demjanovič 

The International Society of Public Law – 
medzin. online konferencia "ICON-S 
Mundo, The Future of Public Law" 

06.-09.07. 
Katedra občianskeho 
práva 

JUDr. Barbora 
Grambličková, 
PhD., LL.M. 

Wirtschaftsuniversität Wien – FOWI - 
Forschungsinstitut für mittel- und 
osteuropäisches Wirtschaftsrecht – 
výskumný pobyt 

júl 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 

prof. Mgr. Mgr. 
Andrej Démuth, 
PhD. 

Lund University Cognitive Science – 
konzultácie a výskum 

02.-06.08. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

Mgr. Renáta 
Kišoňová, PhD. 

"Language, Individual & Society" – 16th 
International Conference (online) 

25.-28.08. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, PhD. 

ASCOLA, Univerzita v Szegede, CARS 
Univerzity vo Varšave – online medzin. 
konferencia "History of Competition Law: 
Comparative Aspects and Lessons for 
Today" (príspevok: Procedural Rules as 
Harmonizing and Disharmonizing 
Impetus for Slovak Substantial 
Competition Law) 

31.08. 
Ústav európskeho 
práva 

prof. Mgr. Mgr. 
Andrej Démuth, 
PhD. 

ICMHS, 4th International Conference on 
Modern Approach in Humanities and 
Social Sciences, Zürich 

09.-13.09. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

JUDr. Tomáš 
Mészáros, PhD. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
– medzin. konferencia Církev a stát 2021 

15.09. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

JUDr. Mária 
Havelková, PhD. 

Adam Mickiewicz University in Poznan, 
Faculty of Law and Administration – 
medzin. konferencia "Simplification in 
administrative proceedings in Visegrad 
Countries" 

15.-18.09. 
Ústav klinického 
právneho 
vzdelávania 

JUDr. Vladimír 
Minčič, PhD. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta – 
konferencia "Whistleblowing a (nejen) 
tranpoziční legislativa" 

20.09. 

Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia 

JUDr. Jana Strémy, 
PhD. 

Max Planck Institute for Comparative and 
International Private Law – študijný pobyt 

20.-25.09. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 
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JUDr. Zuzana 
Macková, PhD. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta – 
medzin. vedecká konferencia "Listina 
základných práv a slobôd vtedy a dnes: 
koncepcia, vnímanie a realizácia" 

21.-23.09. 

Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia 

Mgr. Mikuláš 
Krippel, PhD. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta – 
medzin. vedecká konferencia "Listina 
základných práv a slobôd vtedy a dnes: 
koncepcia, vnímanie a realizácia" 

21.-23.09. 

Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia 

prof. Mgr. Ľubomír 
Batka, Dr. theol. 

Institut für Legal Gender Studies, Johann 
Kepler Universität Linz – výskumný pobyt 

21.-25.09. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

JUDr. Jakub Ľorko, 
PhD. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
– medzin. konferencia "Deset let trestní 
odpovědnosti právnických osob v ČR: 
pohledy zpět i vpřed" 

23.09. 
Katedra trestného 
práva, kriminológie a 
kriminalistiky 

Mgr. Ján Mazúr, 
PhD. 

Wirtschaftsuniversität Wien – študijný 
a výskumný pobyt 

28.09.-18.10. 
Katedra finančného 
práva 

doc. JUDr. Eduard 
Burda, PhD. 

Univerzita Palackého, Právnická fakulta – 
30.výr.PraF UP – slávnostné stretnutie 

29.09. 
Katedra trestného 
práva, kriminológie a 
kriminalistiky 

JUDr. Tomáš 
Mészáros, PhD. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
– študijný a výskumný pobyt 

30.09.-14.10. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

prof. Mgr. Mgr. 
Andrej Démuth, 
PhD. 

Uppsala University – výskumný pobyt a 
konzultácie 

04.-09.10. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc. 

Konferencia Ústav štátu a práva ČR Praha 
– príspevok  "Deti ako dlžníci, vymáhanie 
a exekúcia" 

04.10. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 

JUDr. Jozef 
Andraško, PhD. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 
Právnická fakulta – študijný pobyt 

05.-08.10. 

Ústav práva 
informačných 
technológií a práva 
duševného 
vlastníctva 

JUDr. Lukáš 
Mareček, PhD. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
– medzin. konferencia "Dny práva 2021" 

15.10. 

Katedra 
medzinárodného 
práva a 
medzinárodných 
vzťahov 

Mgr. Olexij 
Mychajlovyč 
Meteňkanyč, PhD. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 
Právnická fakulta – medzin. konferencia 
"Olomoucké debaty mladých právníků 
2021" 

21.-22.10. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

JUDr. Mária 
Havelková, PhD. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 
Právnická fakulta – medzin. vedecká 
konferencia "Olomoucké debaty mladých 
právníků 2021" 

21.-22.10. 
Ústav klinického 
právneho 
vzdelávania 

doc. JUDr. 
Alexandra Löwy, 
PhD. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 
Právnická fakulta – medzin. vedecká 
konferencia "Olomoucké debaty mladých 
právníků 2021" (vystúpenie s príspevkom 
Neodkladné opatrenie a zmena pomerov 
vo veciach starostlivosti súdu 
o maloletých) 

22.10. 
Katedra občianskeho 
práva 
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doc. JUDr. Romana 
Smyčková, PhD. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 
Právnická fakulta – medzin. vedecká 
konferencia "Olomoucké debaty mladých 
právníků 2021" (vystúpenie s príspevkom 
Neodkladné opatrenie a zmena pomerov 
vo veciach starostlivosti súdu 
o maloletých) 

22.10. 
Katedra občianskeho 
práva 

JUDr. Jakub Ľorko, 
PhD. 

CER 2021 - Comparative European 
Research 

25.-27.10. 
Katedra trestného 
práva, kriminológie a 
kriminalistiky 

prof. JUDr. Mgr. 
Vojtech Vladár, 
PhD. 

Faculty of Law of the University of 
Miskolc, the Ferenc Mádl Institute of 
Comparative Law, the Legal Committee 
of the Miskolc Regional Committee of the 
Hungarian Academy of Sciences, the 
Hungarian Association for Comparative 
Law and the Central–European 
Association for Comparative Law – 
medzin. vedecký webinár "The Main 
Stages of the Evolution of Law in East 
Central Europe" – vyžiadaná prednáška; 

28.10. 
Katedra rímskeho 
práva, kánonického a 
cirkevného práva 

doc. JUDr. Hana 
Kováčiková, PhD. 

Nederlandse Vereniging voor Europees 
Recht (NVER), Hague –  medzin. 
Konferencia XXIX FIDE 

03.-07.11. 
Ústav európskeho 
práva 

doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, PhD. 

Nederlandse Vereniging voor Europees 
Recht (NVER), Hague –  medzin. 
Konferencia XXIX FIDE 

03.-07.11. 
Ústav európskeho 
práva 

Mgr. Daniel Zigo, 
PhD., LL.M. 

Vysoká škola ekonomická v Praze – 
medzi. konferencia "Law in Business of 
Selected Member States of the European 
Union" (online) 

04.11.-05.11. 
Ústav klinického 
právneho 
vzdelávania 

Mgr. Vincent 
Bujňák, PhD. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie – medzin. vedecká online 
konferencia "The Polish-Slovak Seminar 
The Functioning of Parliament in the Era 
of COVID-19: the Difference Between 
Profit and Loss" 

05.11. 
Katedra ústavného 
práva 

doc. JUDr. Mgr. 
Martina 
Gajdošová, PhD. 

Česká advokátní komora a Fakulta 
právnická ZČU – XVII. konference o 
historii advokacie – vystúpenie s 
referátom (online) 

12.11. 
Katedra teórie práva 
a filozofie práva 

Mgr. Terézia 
Švedová 

Ghent – medzinárodná konferencia 
ENLIGHT Teaching and Learning 
Conference, konzultácie 

16.-20.11. 
Katedra právnych 
dejín a právnej 
komparatistiky 

Mgr. Igor Hron 
Ghent – medzinárodná konferencia 
ENLIGHT Teaching and Learning 
Conference, konzultácie 

16.-20.11. 
Katedra právnych 
dejín a právnej 
komparatistiky 

Mgr. Adam 
Köszeghy 

Ghent – medzinárodná konferencia 
ENLIGHT Teaching and Learning 
Conference, konzultácie 

16.-20.11. 
Katedra právnych 
dejín a právnej 
komparatistiky 

Členovia Katedry 
obchodného práva 
a hospodárskeho 
práva 

Masarykova univerzita – online 
konferencia Cyberspace conference 

25.-26.11. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 
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Mgr. Renáta 
Kišoňová, PhD. 

Západočeská Univerzita v Plzni, 
Právnická fakulta – medzin. konferencia 
mladých vedeckých pracovníkov "Naděje 
právní vědy 2021 – Právní věda v praxi" 
(online) 

26.11. 
Katedra teórie práva 
a sociálnych vied 

JUDr. Vladimír 
Minčič, PhD. 

Západočeská Univerzita v Plzni, 
Právnická fakulta – medzin. konferencia 
mladých vedeckých pracovníkov "Naděje 
právní vědy 2021 – Právní věda v praxi" 
(online) 

26.11. 

Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia 

prof. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta – 
online konferencia – príspevok "Duty of 
Care in Company Law in Slovakia" 

26.11. 

Katedra obchodného 
práva a 
hospodárskeho 
práva 

prof. JUDr. Mgr. 
Vojtech Vladár, 
PhD. 

Ferenc Mádl Institute of Comparative Law 
& Pázmány Péter Catholic University – 
online medzin. vedecká konferencia "The 
protection of religious freedom in Central 
and Eastern European Countries – 
vyžiadaná prednáška. 

26.11. 
Katedra rímskeho 
práva, kánonického a 
cirkevného práva 

JUDr. Matúš 
Michalovič, PhD. 

University of Silesia in Katowice, Faculty 
of Law and Administration – študijný 
pobyt 

28.11.-05.12. 
Katedra správneho a 
environmentálneho 
práva 

JUDr. Andrej Beleš, 
PhD. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta – 
študijný pobyt 

28.11.-13.12. 
Ústav európskeho 
práva 

doc. JUDr. Matej 
Horvat, PhD. 

Brusel – workshop WE Project 06.-10.12. 
Katedra správneho a 
environmentálneho 
práva 

doc. JUDr. Ing. 
Ondrej Blažo, PhD. 

Università degli Studi di Padova – 
"Current constitutional clashes of the 
Central Euuropean States with the 
European Union Reasons and 
Consequences" (pozvaná prednáška 
online) 

07.12. 
Ústav európskeho 
práva 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Zámerom Erasmus+ učiteľskej mobility je výmena a umožnenie prednáškového pobytu tak našich 

pedagógov v zahraničí, ako aj prijatie tých zahraničných u nás. Mobilitu pedagógov v letnom semestri 

2019/2020 a v akademickom roku 2020/2021 negatívne ovplyvnili reštriktívne opatrenia prijaté 

univerzitami na základe opatrení verejných autorít na Slovensku aj ostatných krajinách Európskej únie v 

súvislosti s rozšírením COVID-19. 

 

Okrem pedagógov, ktorí prichádzajú na našu fakultu v rámci programu Erasmus+, evidujeme aj štatistiku 

výskumníkov, ktorí prichádzajú na našu fakultu cez SAIA (Národný štipendijný program), cez Fulbrightovu 

komisiu a na pozvanie jednotlivých katedier. 
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Tabuľka č. 104: Učiteľská mobilita podľa akademických rokov – Erasmus+ 

(prijatí zahraniční učitelia na PraF UK) 

Akademický 
rok 

Počet prijatých učiteľov 
Akademický 
rok 

Počet prijatých učiteľov 

2008/2009 1 2015/2016 3 

2009/2010 2 2016/2017 4 

2010/2011 2 2017/2018 6 

2011/2012 1 2018/2019 5 

2012/2013 4 2019/2020 7 

2013/2014 1 2020/2021 1 (online forma) 

2014/2015 6 2021/2022 zatiaľ zrealizované 2 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

 

Tabuľka č. 105: Učiteľská mobilita Erasmus+ v akademickom roku 2020/2021 

(prijatí zahraniční učitelia na PraF UK) 

Univerzita Meno vyučujúceho Obdobie Prijímajúca katedra 

Mykolas Romeris 
University 

Dr. Ieva Deviatnikovaite 16.03.-17.03.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho práva 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

 

Graf 6  Učiteľská mobilita podľa akademických rokov - Erasmus+ 

(prijatí zahraniční učitelia na PraF UK) 

 
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 
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Tabuľka č. 106: Mobilita administratívnych pracovníkov podľa akademických rokov – Erasmus+ 

(vyslaní pracovníci) 

Akademický rok Počet podaných prihlášok Počet zrealizovaných mobilít 

2016/2017 1 1 

2017/2018 8 4 

2018/2019 10 4 

2019/2020 3 2 

2020/2021 3 0 (ovplyvnené pandémiou) 

2021/2022* 4 plánované 4 počas LS 2021/2022 
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ 
* Prihlášky na mobility realizované od 2021/2022 a môžu podávať priebežne, počas celého roka. 

 

Tabuľka č. 107: Mobilita administratívnych pracovníkov podľa akademických rokov – Erasmus+ 

(prijatí zahraniční pracovníci na PraF UK) 

Akademický rok Počet prijatých zahraničných učiteľov 

2015/2016 1 

2016/2017 2 

2017/2018 3 

2018/2019 2 

2019/2020 0 (ovplyvnené pandémiou) 

2020/2021 2 

2021/2022 zatiaľ zrealizované 3 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Tabuľka č. 108: Mobilita administratívnych pracovníkov Erasmus+ v roku 2021 

(prijatí zahraniční pracovníci na PraF UK) 

Univerzita Meno pracovníka Obdobie 
Prijímajúca katedra/ 

Oddelenie 

University of 
Warmia and 
Mazury in Olsztyn 

Dr. Maciej Duda 
21.06.-
24.06.2021 

Katedra trestného 
práva, kriminológie a 
kriminalistiky 

University of 
Warmia and 
Mazury in Olsztyn 

Dr. Joana Narodowska 13.09.-16.09.2021 
Katedra trestného 
práva, kriminológie a 
kriminalistiky 

Jan Długosz 
University in 
Częstochowa 

Mgr. Joanna Halbiniak 
22.11.- 
26.11.2021 

Oddelenie 
medzinárodných 
vzťahov 
a cudzojazyčného 
štúdia + Ekonomické 
oddelenie 

Jan Długosz 
University in 
Częstochowa 

Mgr. Miłosława Duda-
Dziewierz 

22.11.- 
26.11.2021 

Oddelenie 
medzinárodných 
vzťahov 
a cudzojazyčného 
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štúdia + Ekonomické 
oddelenie 

Jan Długosz 
University in 
Częstochowa 

Mgr. Elżbieta 
Boczkowska 

22.11.- 
26.11.2021 

Oddelenie 
medzinárodných 
vzťahov 
a cudzojazyčného 
štúdia + Ekonomické 
oddelenie 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Tabuľka č. 109: Prijatí zahraniční výskumníci, pedagógovia mimo program Erasmus+ 

Akademický rok Počet prijatých zahraničných výskumníkov, hostí 

2015/2016 6 

2016/2017 4 

2017/2018 5 

2018/2019 3 

2019/2020 6 

2020/2021 4 

2021/2022 2 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Tabuľka č. 110: Prijatí zahraniční výskumníci, pedagógovia mimo program Erasmus+ v roku 2021 

Univerzita Meno výskumníka Obdobie 
Prijímajúca katedra/ 

Oddelenie 

John Paul II Catholic 
University of Lublin 

dr. Pawel Bucoń 11.01.- 26.04.2021 
Katedra právnych dejín 
a právnej 
komparatistiky 

Adam Mickiewicz 
University in Poznan 

Mgr. Beniamin 
Rozczyński 

19.07.-01.08.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho 
práva 

Adam Mickiewicz 
University in Poznan 

Mgr. Filip 
Golędzinowski 

august-september 
2021 

Katedra správneho a 
environmentálneho 
práva 

Uzhhorod National 
University 

Mgr. Ivan Gabani 30.08.-30.11.2021 
Katedra správneho a 
environmentálneho 
práva 

University of the 
Republic, 
Montevideo 

Dr. Alejandro Pastori 01.09.-15.10.2021 

Katedra 
medzinárodného práva 
a medzinárodných 
vzťahov 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Na fakulte sa realizujú aj tzv. Krátkodobé výmenné pobyty pedagogických a vedeckých 

pracovníkov UK na partnerských zahraničných univerzitách. Tie sú uskutočňované na základe 

bilaterálnych zmlúv a sú finančne kryté z rozpočtových prostriedkov UK. Realizácia pobytu je vždy viazaná 
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na daný kalendárny rok, nie je prenosná na nasledujúci kalendárny rok a nie je prenosná na inú osobu. V 

zásade nie je kombinovateľná s iným typom zahraničnej cesty (účasť na konferencii, mobility v rámci 

Programu Erasmus+, mobilita v rámci grantov a podobne). 

Na základe výzvy rektorátu z októbra 2019 bolo za fakultu predložených na schválenie 9 prihlášok 

pedagógov na realizáciu krátkodobých pobytov na zahraničných univerzitách v kalendárnom roku 2020. 

Zrealizovaný boli nakoniec 1 pobyt. Zvyšným pedagógom RUK umožnil presun svojich plánovaných 

pobytov do nasledujúceho roka – vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a nemožnosť realizovať 

plánované cesty. 

 

Tabuľka č. 111: Krátkodobé pobyty – vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

Kalendárny 
rok 

Počet zrealizovaných 
pobytov – vyslaní učitelia 

Kalendárny rok 
Počet zrealizovaných 

pobytov – vyslaní učitelia 

2006 5 2014 11 

2007 3 2015 4 

2008 3 2016 6 

2009 5 2017 6 

2010 4 2018 4 

2011 4 2019 4 

2012 8 2020 1 

2013 8 2021 
0 (ovplyvnené 
pandémiou) 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

 

Graf 7  Krátkodobé pobyty - vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity

 
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 
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Rovnako ako v prípade klasickej mobility učiteľov, aj krátkodobé pobyty poskytujú priestor na 

prijatie zahraničných pedagógov na našu fakultu. V kalendárnom roku 2020 sme neprijali žiadneho učiteľa 

zo zahraničia. 

 

Graf 8  Krátkodobé pobyty - prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít 

 

Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

Tabuľka č. 112: Krátkodobé pobyty - prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít 

Kalendárny 
rok 

Počet prijatých 
zahraničných učiteľov 

Kalendárny 
rok 

Počet prijatých 
zahraničných učiteľov 

2006 3 2012 3 

2007 3 2013 0 

2008 1 2014 1 

2009 1 2015 – 2020 0 

2010 1 2021 0 

2011 2   
Zdroj: Spracované podľa interných údajov OMVaCŠ. 

 

6.4 BRITISH LAW CENTRE DIPLOMA 

 

V akademickom roku 2021/2022 sme opäť úspešne otvorili ďalší ročník programu British Law Centre (BLC). 

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave program BLC úspešne existuje od roku 2004, 

pričom je potrebné zdôrazniť aj fakt, že Právnická fakulta UK je jediná z právnických fakúlt na Slovensku, 

ktorá poskytuje svojim študentom tento študijný program. Tento akademický rok je opäť ako 
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predchádzajúci ovplyvnený prebiehajúcou pandémiou, čiže tento ročník BLC prebieha čisto dištančnou 

formou – online kurzy poskytované priamo centrom BLC. 

Program British Law Centre Diploma vznikol ešte v roku 1992, a to pod hlavičkou British Law 

Centres („BLC“), v spolupráci s Univerzitou v Cambridge vo Veľkej Británii. Od svojho počiatku, keď tento 

program vznikol v Poľsku (bol zameraný na spoluprácu britských a poľských podnikov), získal na prestíži a 

rozšíril sa aj do ostatných štátov Strednej a Východnej Európy, vrátane Slovenskej republiky. Na BLC 

programe tak dnes úspešne participujú študenti univerzít v Poľsku, Česku, Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku 

a Rumunsku.  

V súčasnosti sa nielen študenti, ale i ostatní záujemcovia, môžu zapojiť do pôvodného konceptu 

programu BLC pod názvom Diploma in English Law and Practical Legal Skills. Ide o ročný dištančný 

program, v rámci ktorého sa študenti majú možnosť bližšie oboznámiť so základnými odvetviami práva 

Veľkej Británie a s právom Európskej únie. 

Kurzy v rámci BLC programu sú vedené zahraničnými lektormi priamo z Univerzity v Cambridge a 

celý vzdelávací kurz prebieha formou, aká je zaužívaná na britských univerzitách. Štúdium je založené na 

samostatnej príprave spočívajúcej v štúdiu tzv. workbooks (učebných textov) v elektronickej podobe, 

ktoré slúžia ako podklad pre prácu na seminároch a tzv. tutorials, ktoré vedú lektori priamo z Univerzity v 

Cambridge. Po skončení každého blokového predmetu musia študenti odovzdať písomné eseje na určenú 

tému, ktoré sa zasielajú lektorom na hodnotenie. 

Výučba začína blokovou prednáškou z úvodu do anglického právneho systému, ktorá vytvára 

základ pre pochopenie jednotlivých odvetví práva vo Veľkej Británii. Na to nadväzuje trestné právo, 

zmluvné právo (občianske a obchodné právo), právo náhrady škody, majetkové práva a nakoniec právo 

trustov - inštitút, ktorý slovenské právo neupravuje. 

Najväčším prínosom pre slovenského študenta je práve inovatívnosť, spočívajúca v ich samostatnej 

práci, pretože študenti sú počas celého štúdia nútení aplikovať kritické myslenie, riešiť praktické príklady 

s využitím precedensov a platných právnych noriem. Mnohí absolventi tohto programu dnes študujú na 

najuznávanejších univerzitách sveta. 

 

6.5 RAKÚSKA ŠKOLA SÚKROMNÉHO PRÁVA 

 

Predmet v nemeckom jazyku - Základy rakúskeho súkromného práva (Grundzüge des Österreichischen 

Privatrechts), je projekt realizovaný medzi Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy 

na Ekonomickej univerzite vo Viedni a Právnickou fakultou UK v Bratislave. Vyučujú ho profesori a vedeckí 

pracovníci Wirtschaftsuniversität Wien a Universität Wien. Absolventi oboch semestrov získajú na záver 

osvedčenie vystavené spoločne Právnickou fakultou UK v Bratislave ako aj Wirtschaftsuniversität Wien. 
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Cieľom výberového predmetu je oboznámiť študentov so základnými inštitútmi rakúskeho 

občianskeho práva, rakúskeho podnikateľského práva, práva obchodných spoločností a právo 

kapitálového trhu, ako aj zdokonaliť u študentov právnu terminológiu v nemeckom jazyku. Pravidelné 

semináre zároveň poskytujú priestor a možnosti pre nadviazanie a prehlbovanie vzťahov pedagógov našej 

fakulty s pedagógmi a kolegami z Inštitútu pre hospodárske právo štátov strednej a východnej Európy. 

Študenti, ktorí absolvujú aspoň jeden semester získavajú body v rámci výberového konania pre 

Erasmus program. Za každý absolvovaný semester študent získa 3 kredity. Po absolvovaní oboch 

semestrov študent získa osobitný certifikát o absolvovaní predmetu. 

Predmet Základy Rakúskeho súkromného práva 1 a 2 je sponzorovaný advokátskou kanceláriou 

DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka, ako aj MOE-Erste Bank-

Förderung. Predmet garantuje pani prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. Výberový predmet s vyučovacím 

jazykom nemeckým je v letnom semestri orientovaný na rakúske občianske právo, v zimnom semestri na 

rakúske podnikateľské právo, právo obchodných spoločností a právo kapitálového trhu. Študentom 

prednášajú profesori z Ekonomickej univerzity vo Viedni, Inštitútu pre Hospodárske právo štátov strednej 

a východnej Európy (FOWI), Universität Wien, ako aj rakúski odborníci z praxe. 

Keďže je predmet vyučovaný výlučne v nemeckom jazyku, a to väčšinou osobami, pre ktorých je 

nemecký jazyk materinským jazykom, je výučba pre študentov obzvlášť prínosná aj z jazykovej stránky. 
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7 LEGISLATÍVA A PRÁVNA AGENDA 

 

Orgány akademickej samosprávy Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v roku 2021 

vydali tieto vnútorné predpisy:  

- vnútorný predpis č. 1/2021 - smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

ktorou sa ustanovujú niektoré osobitné pravidlá pre uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej 

činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2020/2021 

- vnútorný predpis č. 2/2021 - dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 

- vnútorný predpis č. 3/2021 - dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do 

akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

- vnútorný predpis č. 4/2021 - dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty 

- vnútorný predpis č. 5/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v 

podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

- vnútorný predpis č. 6/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1. 

Všetky uvedené vnútorné predpisy boli riadne vyhotovené, podpísané a uložené v súlade so Štatútom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a s jej Organizačným poriadkom. Zároveň boli 

v elektronickej podobe zverejnené na webovom sídle fakulty, v rámci sekcie „Právnická fakulta UK > O 

fakulte > Legislatíva a dokumenty > Vnútorné predpisy a opatrenia > Vestník vnútorných predpisov a 

opatrení > Vnútorné predpisy 2021“. 

Fakulta okrem toho zabezpečuje zverejňovanie úplných znení základných vnútorných predpisov, ako aj 

informácií o ich jednotlivých dodatkoch, na webovom sídle fakulty v rámci sekcie „Právnická fakulta UK > 

O fakulte > Legislatíva a dokumenty > Vnútorné predpisy a opatrenia > Základné vnútorné predpisy“. 

Na sklonku roku 2021 sa na fakulte začal vnútorný legislatívny proces tvorby dvoch základných vnútorných 

predpisov, a to Štatútu fakulty a Organizačného poriadku fakulty. Pripravené návrhy boli len predbežne 

prerokované Akademickým senátom PraF UK v decembri 2021, neboli v roku 2021 ešte schvaľované. 

V mesiacoch september až december 2021 sa zamestnanci fakulty podieľali na tvorbe vnútorných 

predpisov Univerzity Komenského v Bratislave týkajúcich sa nového vnútorného systému univerzity. 
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Dekan fakulty vydal v roku 2021 tieto opatrenia (nemajú povahu vnútorných predpisov, ide o akty 

riadenia): 

- opatrenie dekana č. 1/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného 

zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s 

ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021  (pozn.: 

opatrenie už nie je účinné; bolo vydané aj úplné znenie opatrenia č. 1/2021 v znení opatrenia č. 2; išlo len 

o technický dokument, nie o oficiálne úplné znenie vydané dekanom fakulty) 

- opatrenie dekana č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 

súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 4. 1. 2021 do 24. 1. 

2021  (pozn.: opatrenie už nie je účinné) 

- opatrenie dekana č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného 

zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s 

ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 (pozn.: opatrenie bolo zrušené opatrením 

č. 10/2021; opatrením dekana č. 4/2021 bola účinnosť opatrenia dekana č. 3/2021 predĺžená do 28. februára 

2021 vrátane; opatrením dekana č. 7/2021 bola účinnosť opatrenia dekana č. 3/2021 predĺžená až do 

odvolania; opatrením dekana č. 8/2021 bol čl. 1 nahradený novým znením a bolo zmenené ustanovenie čl. 

2 ods. 2 písm. k); opatrením dekana č. 9/2021 bolo doplnené ustanovenie čl. 1 ods. 2 (povinnosť predložiť 

potvrdenie o negatívnom teste a výnimky z tejto povinnosti) 

- opatrenie dekana č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 

súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 

- opatrenie dekana č. 5/2021 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom 

semestri akademického roka 2020/2021 a organizácie vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, štátnych 

skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov v období 

letného semestra 2020/2021 

- opatrenie dekana č. 6/2021 ktorým sa vydáva Štatút česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu 

študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2021 

- opatrenie dekana č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 
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súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 

4/2021 

- opatrenie dekana č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 

súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 

4/2021 a opatrenia dekana č. 7/2021 

- opatrenie dekana č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 

súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 

4/2021, opatrenia dekana č. 7/2021 a opatrenia dekana č. 8/2021 

- opatrenie dekana č. 10/2021, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia 

a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením 

koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 

- opatrenie dekana č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2020, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti uskutočňovania 

štátnych skúšok vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 

- opatrenie dekana č. 12/2021, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise, zápise na štúdium 

a zápise do ďalšej časti štúdia na akademický rok 2021/2022 

- opatrenie dekana č. 13/2021, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2021/2022 

a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny 

- opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2021, ktorým sa vykonáva 

čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný 

predpis č. 5/2020) 

- opatrenie dekana  č. 15/2021, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia 

a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením 

koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19  

- opatrenie dekana č. 16/2021, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné 

práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2021/2022 

- opatrenie dekana č. 17/2021 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v zimnom 

semestri akademického roka 2021/2022 a organizácie skúškového obdobia 
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Nadštandardne vysoký počet opatrení dekana fakulty bol vyvolaný pandemickou situáciou a na ňu 

nadväzujúcimi opatreniami štátnych orgánov. Tieto faktory si žiadali nielen vytvoriť, ale aj opakovane 

prispôsobovať osobitné opatrenia pre zabezpečenie činnosti fakulty. 

V zmysle § 1 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vysoké školy svoje poslanie napĺňajú aj zapájaním sa do verejnej 

diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti. Podľa Dlhodobého 

zámeru rozvoja fakulty z 28. novembra 2017 fakulta má ambíciu ovplyvňovať vývoj právnych trendov 

v legislatíve a bude sa prioritne zameriavať na formovanie slovenskej legislatívy. V dlhodobom zámere 

rozvoja si ďalej fakulta stanovila za cieľ ovplyvňovanie legislatívy jednak cielenými návrhmi 

vychádzajúcimi z aktuálnych vedeckých poznatkov, jednak zapájaním sa do pripomienkových konaní 

všeobecne záväzných právnych predpisov prostredníctvom systému Slov-Lex. Podľa nového Dlhodobého 

zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027 

(schválený 16. 12. 2021) fakulta s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu kvalitu realizovanej 

vedeckovýskumnej činnosti sa zameria na formovanie slovenskej legislatívy (jednak cielenými návrhmi 

vychádzajúcimi z aktuálnych vedeckých poznatkov, jednak zapájanie sa do pripomienkových konaní 

všeobecne záväzných právnych predpisov prostredníctvom systému Slov-Lex) a aplikačnej praxe, ale tiež 

aj na formovanie legislatívy a aplikačnej praxe na úrovni Európskej únie, pričom ukazovateľmi naplnenia 

tejto časti zámeru boli najmä „vytvorené a pripomienkované legislatívne návrhy“. 

Najvýznamnejšou a s ohľadom na poslanie fakulty najtypickejšou formou príspevku fakulty k tvorbe 

všeobecne záväzných predpisov v Slovenskej republike aj v roku 2021 bola najmä vedecká činnosť fakulty, 

keďže jej výsledky sú prezentované v rámci širšieho odborného diskurzu a pravidelne obsahujú aj námety 

de lege ferenda, ktoré sú reflektované aj pri tvorbe objektívneho práva.  

Zákonom a dlhodobým zámerom vymedzené poslanie v oblasti legislatívy fakulta v roku 2021 napĺňala aj 

sledovaním legislatívneho procesu vrátane sledovania systému Slov-Lex, kde má fakulta vytvorený 

vlastný profil ako verejnoprávny subjekt. Fakulta má zároveň vnútorný systém notifikácie prebiehajúcich 

legislatívnych procesov pre vedúcich jednotlivých pracovísk (katedry a ústavy) ohľadom významnejších 

legislatívnych dokumentov (v roku 2021 boli takto pracoviská fakulty prodekanom pre legislatívu 

a pripomienkové konania notifikované o desiatkach prebiehajúcich pripomienkových konaní). 

V medzirezortnom pripomienkovom konaní fakulta uplatnila pripomienky k viacerým návrhom 

všeobecne záväzných právnych predpisov: išlo o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (opakované pripomienkovanie, a to na rôznych fórach, pričom 

zdôrazňujeme, že fakulta v súčinnosti s univerzitou pripravila aj alternatívne kompletné znenie návrhu 
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a čiastkové úpravy návrhu novely zákona o vysokých školách); návrh novely Trestného zákona 

(LP/2021/744 - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov); návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho 

správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny 

poriadok); návrh zákona o územnom plánovaní a návrh zákona o výstavbe; návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, návrh novely Trestného 

poriadku (týkajúce sa tzv. „kolúznej väzby“); návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (LP/2020/587);  návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. 

Fakulta uplatnila pripomienky aj k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pripomienky fakulta 

spracúvala jednak samostatne, jednak v niektorých prípadoch v rámci spolupráce s odbornou verejnosťou 

(Úrad pre verejné obstarávanie, univerzita, iné verejné vysoké školy) a v rámci súčinnosti s tretím 

sektorom. 

Fakulta žiaľ musí kriticky skonštatovať, že aj v roku 2021 zo strany štátnych orgánov boli nadužívané 

zrýchlené pripomienkové konania a bola okliešťovaná formálna možnosť pripomienkovať legislatívne 

návrhy.  

Viacerí zamestnanci fakulty pôsobili aj v roku 2021 Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky, do činnosti ktorej sa aktívne zapájali. Prostredníctvom svojho 

prodekana pre legislatívu a pripomienkové konania bola fakulta zastúpená v Medzirezortnej 

terminologickej komisii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, v rámci ktorej sa ustaľujú pojmy 

v oblasti bezpečnosti používané aj v legislatíve. Viacero pedagogických a odborných zamestnancov 

fakulty sa na legislatívnej činnosti v Slovenskej republike odborne podieľalo v rámci individuálnej 

spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy a v súčinnosti s poslancami Národnej rady SR. 

Pokiaľ ide o dlhodobým zámerom rozvoja vymedzené úlohy fakulty v oblasti legislatívy, máme za to, že 

boli naplnené. Miera zapojenia jednotlivých pracovísk do procesu medzirezortných pripomienkových 

konaní sa opäť zvýšila a dovoľujeme si skonštatovať, že v roku 2020 dosiahla aj s ohľadom na okolnosti 

dobrú úroveň. Fakulta vo viacerých otázkach aktívne ingerovala v legislatívnom procese na celoštátnej 

úrovni, napĺňajúc tak svoje poslanie podľa zákona i podľa dlhodobého zámeru. 

Fakulta v rámci realizácie aplikovaného výskumu v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja pre potreby 

odbornej verejnosti, ale aj fyzických osôb a právnických osôb v treťom sektore, poskytovala na základe 

dohody právne stanoviská v rámci abstraktne formulovaných právnych otázok.  

Fakulta sa zapájala aj do pripomienkovania návrhov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 

ktoré majú byť ako judikáty zaradené do Zbierky rozhodnutí súdov SR a stanovísk NS SR. 
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8 POPULARIZAČNÉ A PR AKTIVITY 

 

Propagácia fakulty a vzťah so širšou verejnosťou 

Fakulta v roku 2021 pokračovala v trende propagácie na podujatiach, ktoré sú primárne zamerané na 

záujemcov o štúdium práva z radov študentov stredných škôl.  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa fakulta prezentovala na viacerých veľtrhoch doma, ale aj 

v zahraničí, s cieľom upútať kvalitných uchádzačov o štúdium. Podobne ako v roku 2020 aj v roku 2021 sa 

mnoho podujatí konalo z dôvodu  pandémie COVID-19 online formou. Pre účely online podujatí ako online 

dní otvorených dverí sa vytvárali nové propagačné materiály. 

V dňoch 12. – 15. januára 2021 prebiehalo podujatie s názvom Virtuálny DOD, ktoré organizovalo Národné 

Kariérne Centrum. Na stránke Virtuálneho DOD bol vytvorený profil fakulty so základnými údajmi o štúdiu 

na našej fakulte. Pre účely Virtuálneho DOD bolo vytvorené aj propagačné video fakulty, ktoré bolo 

spustené v čase vysielania. Taktiež prebiehala diskusia so študentmi stredných škôl, ktorí mohli 

prostredníctvom live chatu klásť otázky. Témou januárového Virtuálneho DOD bolo „Môj výber 

VŠ/štúdium“. Vo februári pokračovalo vysielanie Virtuálneho DOD v dňoch 9. - 12. februára 2021 s témou 

„Študentský život + peniaze.“ Vysielanie virtuálneho DOD prebiehalo aj v dňoch 13. – 14. októbra 2021, 

s témou „Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie“. Novembrové vysielanie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. 

– 25. novembra 2021 bolo venované téme „Študentský život na VŠ“. Zástupcovia fakulty sa zúčastnili 

dokopy 12 dní vysielania Virtuálneho DOD. 

Dňa 4. februára 2021 sa konal online veľtrh Gaudeamus. V rámci tohto podujatia sme prezentovali 

možnosti štúdia na našej fakulte odpovedali záujemcom o štúdium na otázky týkajúce sa štúdia 

a budúceho uplatnenia absolventov.  

V dňoch 16. – 17. februára 2021 sa konal Celouniverzitný deň otvorených dverí, organizovaný Univerzitou 

Komenského v Bratislave, v rámci ktorého fakulta prezentovala možnosti štúdia na našej fakulte. 

Študentom stredných škôl boli zodpovedané aj otázky, ktoré položili prostredníctvom aplikácie MS 

TEAMS.  

Dňa 9. septembra 2021 sa konal online veľtrh vysokých škôl VŠ na Gymnáziu Antona Bernoláka. Veľtrh 

prebiehal cez platformu Zoom. V rámci tohto podujatia sme prezentovali možnosti štúdia na našej fakulte 

odpovedali záujemcom o štúdium na otázky týkajúce sa štúdia a budúceho uplatnenia absolventov.  

Dňa 15. októbra 2021 sa konal kontaktnou formou veľtrh pomaturitného vzdelávania - Gaudeamus 

v Bratislave v  Incheba Expo aréne. V rámci prezentácie fakulty sme prezentovali možnosti štúdia na našej 

fakulte odpovedali záujemcom o štúdium na otázky týkajúce sa štúdia a budúceho uplatnenia 
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absolventov. Taktiež sme sa zúčastnili aj pomaturitného vzdelávania - Gaudeamus v Nitre, ktorý sa konal 

v Agrokomplexe Nitra dňa 4. novembra 2021.   

Dňa 3. novembra 2021 sme organizovali „Deň otvorených dverí Právnickej fakulty UK 2021“, ktorý sa konal 

online formou. Pre účely DOD sme použili webovú stránku https://dod.flaw.uniba.sk/, ktorá bola 

vytvorená v roku 2020 a používa sa na propagáciu DOD. Široká verejnosť a záujemcovia o štúdium sa 

mohli oboznámiť s ponukou študijných programov a iných študijných aktivít. Pre záujemcov sme pripravili 

online stretnutie s vedením fakulty ďalšie sprievodné aktivity ako video ukážku simulovaného súdneho 

sporu, prednášku na tému: Čo o mne facebook vie?, predstavenie Debatného spolku či Online právnej 

poradne, ako aj propagačné video fakulty. Všetky videá sú dostupné na stránke https://dod.flaw.uniba.sk/ 

a oficiálnom YouTube kanále fakulty. Študenti stredných škôl mohli klásť otázky jednak vedeniu počas 

stretnutia s vedením, ako aj prostredníctvom mailu a formulára, ktorý bol na webovej stránke DOD.  

Dňa 3. novembra 2021 sa konal Celouniverzitný deň otvorených dverí, organizovaný Univerzitou 

Komenského v Bratislave, v rámci ktorého fakulta prezentovala možnosti štúdia na našej fakulte. 

Študentom stredných škôl boli zodpovedané aj otázky, ktoré položili aplikácie MS TEAMS.  

Propagácia odborných výstupov fakulty a jej zamestnancov za zabezpečoval prostredníctvom 

elektronického odborného časopisu COMENIUS odborný blog, ktorý vytvára priestor pre zamestnancov a 

študentov fakulty, ako aj pre členov rôznych právnych profesií, ktorí chcú publikovať svoje odborné 

príspevky spojených s právom. COMENIUS odborný blog je prvým právnickým blogom zaevidovaným v 

národnej databáze ISSN. V roku 2021 bolo publikovaných 21 odborných blogov. Jednotlivé blogy sú 

dostupné na https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/. 

Propagácia výskumnej činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty bola zabezpečená prostredníctvom 

online platformy s názvom COMENIUS výskum, ktorý predstavuje online platformu popularizácie práva a 

výsledkov vedeckej činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty. COMENIUS výskum sa zameriava 

najmä na aktuálne riešené alebo nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je 

prezentovať projekty fakulty a ich význam pre spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou. Viac o 

jednotlivých projektoch na: https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk.  

Fakulta taktiež zabezpečila svojim zamestnancom a doktorandom možnosť zverejniť vybrané odborné 

a vedecké publikácie v rámci právnych informačných systémov judikáty.info a zákony.judikáty.info.  

V roku 2021 fakulta pokračovala s publikovaním príspevkov, ktoré sú zamerané na rôzne výročia v oblasti 

práva a histórie našej fakulty.  Seriál príspevkov sa nazýva A MOMENTO AD MOMENTUM a sú 

publikované na facebookovom profile fakulty.  Príspevky pripravuje JUDr. Martin Gregor, PhD. z Katedry 

rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva. 

https://dod.flaw.uniba.sk/
https://dod.flaw.uniba.sk/
https://www.youtube.com/channel/UC4Cb3gH5CDMBnD2DZ_CpWJw
https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/
https://comeniusvyskum.flaw.uniba.sk/
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Propagáciu študijných programov sme podporili inzerciou v denníku SME, kde sme uverejnili inzeráty 

s informáciami o študijných programoch fakulty a PR články v prílohách Vysoké školy (10. februára 2021 

printová verzia, profil fakulty na vysokeskoly.sme.sk  a widget). 

Fakulta taktiež propagovala štúdium na našej fakulte formou inzercie v januárovom a februárovom vydaní 

časopisu pre stredoškolákov Kam po strednej. Časopis je dostupný na stránke Kam po strednej. 

Cielenou spoluprácou so strednými školami napr. klinického predmetu Street Law sa fakulta usiluje 

dosiahnuť, aby sa na univerzitu zapisovali najkvalitnejší slovenskí stredoškoláci.  

Propagácia všetkých aktivít fakulty je pre verejnosť publikovaná na webovej stránke fakulty a na 

facebookovom profile fakulty https://www.facebook.com/flaw.uniba/. Obsah facebookového profilu 

fakulty sa v porovnaní s rokom 2020 rozšíril, návštevnosť je vyššia a taktiež dosah príspevkov je vyšší. Na 

sociálnej sieti facebook mal oficiálny profil fakulty k decembru 2021 vyše 3800 sledujúcich. 

V roku 2021 boli zriadené oficiálne profily fakulty na sociálnych sieťach instagram a linkedin. Na sociálnej 

sieti instagram mal oficiálny profil fakulty k decembru 2021 vyše 900 sledujúcich a na sociálnej sieti 

linkedin vyše 200 sledujúcich. 

Taktiež vznikla platforma pre fakultné podcasty s názvom Comenius podcast, ktorá vznikla pri príležitosti 

stého výročia fakulty. Všetky podcasty sú dostupné na https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/.  

V roku 2021 bola propagácia študijných programov, konkrétne anglických študijných programov 

Manažment a právo a Právo zabezpečovaná aj prostredníctvom platenej reklamy cez Facebook a Google. 

Takýmto spôsobom boli propagované aj kurzy v rámci Comenius kurzy. 

Všetky podniknuté propagačné aktivity sa priebežne vyhodnocovali, závery a skúsenosti sa sumarizovali 

so zámerom vylepšenia komunikačnej a prezentačnej stratégie v budúcnosti. 

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou pravidelne spolupracuje na príprave 

a propagácií väčšiny aktivít (konferencie, okrúhle stoly, workshopy a pod.), ktoré zabezpečujú ostatné 

oddelenia fakulty. 

Významným prostriedkom prezentácie fakulty navonok bolo poskytovanie odborných vyjadrení médiám 

zamestnancami fakulty a ich účasť v televíznych a rozhlasových diskusiách. V porovnaní s rokom 2020 

bola viditeľnosť fakulty v médiách porovnateľná, jej zapojenie bolo dané aj viacerými špecifickými 

udalosťami spoločenského života s právnym rozmerom (pandémia COVID 19, novela zákona o vysokých 

školách, súdna mapa a pod.).  

V roku 2021 bolo na webovej stránke fakulty zaznamenaných a zverejnených 104 záznamov týkajúcich sa 

mediálnych výstupov zamestnancov fakulty. Vybrané mediálne výstupy boli zverejnené aj na 

facebookovom profile fakulty.  Zoznam všetkých mediálnych výstupov zamestnancov fakulty je dostupný 

na webovej stránke fakulty v časti Médiá.  

https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/
https://www.facebook.com/flaw.uniba/
https://comeniuspodcast.flaw.uniba.sk/
https://www.facebook.com/flaw.uniba/
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/aktivity-a-media/pravnicka-fakulta-a-media/
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Taktiež bola v roku 2021 zabezpečená virtuálna prehliadka vybraných priestorov fakulty (amfiteáter, 

súdna sieň, knižnica, počítačová miestnosť, Colloquium iuris, Iuridicum a telocvičňa) prostredníctvom 

Google Virtuálna prehliadka. Virtuálna prehliadka je dostupná na https://www.flaw.uniba.sk/virtualna-

prehliadka/.  

 

Spätná väzba študentov o spokojnosti s kvalitou vzdelávania 

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou pravidelne taktiež zabezpečuje realizáciu 

anonymného anketového hodnotenia pedagógov.  

Monitorovanie a hodnotenie názorov študentov na kvalitu študijného programu sa uskutočňuje 

prostredníctvom anonymného anketového hodnotenia. Anonymné anketové hodnotenie sa uskutočňuje 

na konci každého semestra prostredníctvom dotazníka v AIS 2. Študenti hodnotia kvalitu študijného 

programu prostredníctvom otvorených otázok, škálového hodnotenia a známkovania konkrétneho 

predmetu. V roku 2021 sa v letnom semestri akademického roka 2020/2021 zúčastnilo anketového 

hodnotenia 990 študentov a v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 895 študentov.  

Každej katedre/ústavu sú zaslané výsledky anonymného anketového hodnotenia. Konkrétne sú zasielané 

(i) odpovede na otvorené otázky, (ii) rebríček top 50 vyučujúcich pri denných študentoch  (pri minimálne 

10 respondentoch), (iii) rebríček top 50 vyučujúcich pri denných študentoch  (pri minimálne 45 

respondentoch), (iv) rebríček vyučujúcich pri externých študentoch, (v) rebríček vyučujúcich len 

konkrétnej katedry/ústavu. Dekanovi fakulty sú zaslané všetky vyššie uvedené výsledky, ktoré sú zasielané 

všetkým katedrám/ústavom.  

Vedúci katedier/riaditelia ústavov a dekan fakulty pri zistení vážnych nedostatkov vyplývajúcich z 

výsledkov hodnotenia príjmu adekvátne opatrenia na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu. 

V súvislosti s maximálnym zapojením študentov do anketového hodnotenia pedagógov bola podstatná 

spolupráca so študentskými asociáciami, ako je Komora študentov práva, ELSA Bratislava a študentská 

časť akademického senátu fakulty.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flaw.uniba.sk/virtualna-prehliadka/
https://www.flaw.uniba.sk/virtualna-prehliadka/
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9 ZABEZPEČENIE FAKULTY VÝPOČTOVOU TECHNIKOU 

 

1. Oblasti použitia informačných technológií fakulty 

a) ako súčasť informačného systému fakulty pre zabezpečenie jej riadenia a efektívneho chodu, 

vo vedeckom výskume a v pedagogickom procese. 

b) na komunikáciu vo vnútri fakulty a navonok. V tejto oblasti zabezpečuje tieto základné skupiny 

služieb: elektronickú poštu, prístup do internetu a prezentáciu fakulty pomocou web stránky. 

c) komplexná agenda štúdia - informačný systém AIS2, ktorého nasadenie odbúralo časť 

administratívnej (najmä papierovej) agendy, zjednodušil sa prístup k informáciám a študentom 

priniesol možnosť prehľadnejšieho spravovania si svojho štúdia aj z priestorov mimo univerzity 

d) záujmová činnosť študentov. 

 

2. Zabezpečenie prevádzky počítačového vybavenia 

Prevádzku počítačového vybavenia fakulty zabezpečovalo Oddelenie informačných technológií a vzťahov 

s verejnosťou (OITaVV). Organizačne bol začlenený pod dekanát a bol priamo riadený prodekanom pre IT, 

masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou. OITaVV zabezpečoval komplexne prevádzku fakultnej 

siete, prevádzku serverov, počítačov (viac ako 280 ks vrátane NB), prevádzku multimediálnej techniky pre 

potreby vyučovacieho procesu. Staral sa o fakultný softvér a o systémovú stránku prevádzky aplikácií v 

rámci informačného systému. V spolupráci s Referátom obslužných činností zabezpečoval nákup techniky 

a jej servis. 

 

Hlavné časti počítačového vybavenia Právnickej fakulty UK z hľadiska účelu a návrh ich rozvoja:  

a) počítačová sieť fakulty 

Právnická fakulta je do univerzitnej siete a internetu pripojená cez uzol na Rektoráte UK (RUK). Vzhľadom 

na rozloženie jednotlivých pracovísk v budove je kostra lokálnej siete Právnickej fakulty fyzicky rozdelená 

do troch lokalít. Tieto lokality sú spojené optickým káblom s prepínačom na RUK a spolu s ním tvoria 

kostru siete PraF UK. 

V roku 2017 bola komplexne prebudovaná sieť LAN v budovách na Šafárikovom nám. 6 a Múzejnej ul. 7. 

Z dôvodu pribúdajúcich požiadaviek na pripájanie zariadení do siete boli vybudované nové káblové 

rozvody LAN (spolu viac ako 1500 portov pre pripojenie zariadení, čo predstavuje 110 km káblových 

rozvodov v oboch budovách) a nové centrálne body pripojenia do siete (5 rackov). 

Prevádzku siete zabezpečujú switche CISCO radu 2900. Miestnosti so switchmi sú klimatizované 

a monitorované cez centrálny monitoring. 
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Pri výstavbe novej siete sme z dôvodu bezpečnosti a ochrany osobných údajov pristúpili k novému 

rozdeleniu siete na virtuálne podsiete: 

• servery (sieť pre servery fakulty), 

• zamestnanci (sieť pre zamestnancov fakulty okrem zamestnancov dekanátu), 

• dekanát (sieť pre zamestnancov dekanátu), 

• učebne (sieť pre počítače v učebniach fakulty a v študovni), 

• tlačiarne (sieť pre sieťové tlačiarne a skenery), 

• verejná (sieť pre počítače a zariadenia, ktoré nie sú spravované OITaVV Praf UK). 

Nové rozdelenie siete umožňuje efektívnejšie monitorovanie prevádzkového stavu siete a zaisťuje vysokú 

bezpečnosť zariadení, ktoré sú do nej pripájané. Počítače v sieti dekanát pristupujú k citlivým údajom, 

preto je táto sieť pod zvýšeným monitorovaním. 

Do novej siete nie je možné pripájať iné zariadenia ako tie, ktoré sú v správe OITaVV. Na pripojenie 

„nezabezpečených“ počítačov je určená sieť verejná. 

V súvislosti s rekonštrukciou siete bol spustený projekt obstarávania novej telefónnej ústredne, ktorý bol 

dokončený v prvom štvrťroku 2018. 

 

b) bezdrôtová sieť Eduroam (WIFI) 

V súčasnosti sú týmto signálom pokrytá veľká časť priestorov budovy (starej a novej), významné z hľadiska 

pohybu študentov. Najmä oni využívajú túto sieť vďaka čoraz väčšej cenovej dostupnosti prenosnej 

techniky, ako smartfóny notebooky a tablety.  

V roku 2017 bola sieť EDUROAM v budove rozšírená o nové prístupové body, staré prístupové body boli 

nahradené novými s vylepšenými parametrami, čím sa dosiahlo lepšie pokrytie v budovách. V tomto 

trende priebežne pokračujeme a zdokonaľujeme pripojenie.  

 

c) centrálne servere - Služby: 

• doména, Active Directory, DNS, file server  

• doménové kontá pre zamestnancov aj študentov. 

• webstránka – od roku 2015 je v prevádzke nový web Právnickej fakulty. Web je prehľadnejší, PR 

orientovaný a oddelený od intranetu, s ktorého vývojom sa počíta v neskoršom období. Web v 

mnohých oblastiach pracuje v automatickom režime a zobrazuje zamestnancov a publikačnú 

činnosť podľa údajov z iných systémov (SAP, CDO, AIS2,...). Výrazne tak obmedzuje neaktuálnosť 

zobrazovaných informácií. Bohužiaľ spolupráca týchto systémov ešte nie je úplne odladená.  

Jednotlivé podstránky majú na starosť webeditori, ktorí sú po novom za katedry a ústavy vždy 
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zástupcovia riaditeľov ústavov a vedúcich katedier, aby sa predišlo fluktuácií webeditorov a 

diskontinuite vo vývoji jednotlivých podstránok. 

Disponujeme aj anglickou verziou webstránky, ktorá nie je úplnou kópiou slovenskej verzie ale 

zobrazuje základné informácie orientované najmä na návštevníkov fakultných stránok zo zahraničia. 

Uverejňujeme na ňom dôležité informácie a propagujeme aktivity fakulty, ktoré sa realizujú 

v anglickom jazyku (rôzne konferencie, študentské súťaže, prednášky medzinárodných hostí a pod.) 

• emailová komunikácia na platforme Office 365 – po prechode na nové emailové riešenie  v roku 

2021 sme začali nahrádzať zastaralý balík Office 2016 na najnovší balík služieb na platforme Office 

365. Na fakulte sa začal využívať intranet vo forme sharepoint portálu, kde sú vytvorené úložiská 

pre jednotlivé katedry a ústavy, projekty a úložiská pre študijné materiály pre študentov fakulty.  

V súčasnosti sú všetky fakultné služby prevádzkované na 2 fyzických a 6 virtuálnych serveroch. 

Staré serveri sme zmigrovali do jedného najnovšieho Windows 2016.  

 

d) učebne 

• počítačová učebňa 519NB je okrem multimediálnej techniky vybavená aj modernými PC typu All-

in-One. V učebni prebieha vyučovanie predmetov vyžadujúcich prístup k internetu a právnickým 

databázovým systémom, taktiež školenia a prezentácie. Počítače používajú aktuálne verzie 

operačného systému Windows 10 Enterprise LTSB a kancelársky balík Office 2016. Miestnosť má 

bezbariérový prístup. 

• Učebňa 619NB (zrekonštruovaná v roku 2014), ktorá je rovnako vybavená počítačovou 

technikou, projektorom a interaktívnou tabuľou. Táto učebňa nebola využívaná ako druhá 

počítačová miestnosť dlhšiu dobu ale koncom roka 2019 sa opäť otvorila ako počítačová miestnosť 

po výmene a úprave techniky v miestnosti. 

• Postupne dopĺňame vybavenie miestností multimediálnou technikou z vlastných prostriedkov 

a z projektov. Aktuálne je k dispozícii 18 učebniach s kapacitou od 20 do 193 miest (učebne: 4 SB - 

83 miest, 5 SB - 37 miest, 6 SB - 42 miest, 10a SB - 24 miest, 10b SB - 20 miest, 12 SB - 38 miest, 223 

SB - 38 miest, 411 SB - 34 miest, 1 NB - 52 miest, 518 NB - 56 miest, 519 NB - 25 miest, 601 NB - 68 

miest, 604 NB - 68 miest, 618 NB - 42 miest, 619 NB - 24 miest, Súdna sieň - 69 miest, Auditórium 

Maximum - 193 miest, Iuridicum - 26 miest, Klub dekana – 27 miest). s pevne nainštalovanou 

technikou, a tiež aj možnosť použitia prenosnej techniky v ktorejkoľvek inej miestnosti. Miestnosť 

1NB disponuje prenosným projektorom na stojane a notebookom. 

• Pre potreby klinického právneho vzdelávania bola prebudovaná miestnosť 210SB, ktorá je 

rozdelená na dve menšie miestnosti. Prvá z nich je vybavená dvoma pracoviskami s počítačom 
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a sieťovou tlačiarňou. Druhá miestnosť je vybavená stolmi so stoličkami a taktiež teleprezenčnou 

jednotkou Huawei, ktorá sa používa nie len na videokonferencie ale aj na prezentovanie počas 

pracovných stretnutí študentov klinického právneho vzdelávania. Miestnosť môže byť využitá aj 

pri organizácii obhajob ak je potrebná komunikácia formou teleprezencie.   

• Oddelenie má k dispozícii 10 ks notebookov, ktoré sú využívané ako „mobilná počítačová učebňa“ 

a počas skúškového obdobia sú notebooky zapožičiavané jednotlivým katedrám a ústavom na 

skúšanie s nekomentovanými právnymi predpismi.  

• Menšia miestnosť Iuridicum, ktorá často slúži špeciálnym účelom, ako sú obhajoby dizertačných 

prác, habilitačných prác ap., je vybavená dvojicou veľkoplošných monitorov a systémom 

prepojenia, ktoré umožňuje premietať z notebooku s rozhraním HDMI z dvoch rôznych miest. 

• V roku 2015 bola Právnická fakulta UK zapojená do projektu Národná teleprezentačná 

infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológii v rámci ktorej sme získali 

teleprezenčnú techniku do miestnosti Amfiteáter a 210SB. Technická časť v Amfiteátri obsahuje 

dve veľkoplošné prezentačné komplety (dataprojektor a plátno), 6 teleprezečných kamier, dva 

počítače pre prezentáciu a nahrávanie telekonferencií, moderné ozvučenie vrátane 2 ks 

prenosných mikrofónov a 1 ks stacionárneho mikrofónu. Realizovali sme viacero online vysielaní 

z podujatí organizovaných fakultou. Vďaka tejto technike Právnická fakulta nahráva a následne 

publikuje prednášky z Amfiteátra výhradne pre študentov a zamestnancov fakulty v elektronickom 

archíve. Elektronický archív prednášok z Amfiteátra je študentom a zamestnancom dostupný 

v rámci aplikácie MS Stream, ktorá je súčasťou služieb na platforme Office 365. Realizovali sme 

viacero online vysielaní nielen pre Právnickú fakultu ale aj pre iné fakulty UK a externé organizácie. 

Rovnaký elektronický archív prednášok spravujeme aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre 

študentov programu EaP. Kam pridávame potrebné prednášky aj pre týchto študentov. 

•  

e) knižnica 

• nachádza sa tu okrem počítačov pre zamestnancov aj 4ks pre študijné a záujmové aktivity 

študentov. Tieto počítače sú dotykové v All in One prevedení; 

• multimediálne pracovisko, vybavené počítačom s grafickým softvérom, skenerom, kamerou 

a audiom; 

• pracovisko pre študentov so zrakovým a telesným postihnutím. Možnosť naskenovať knihu 

a stiahnuť ako audio verziu;  
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• knižný skener do formátu A1 určený pre skenovanie knižných titulov s komplexným spracovaním 

do PDF, v súčasnosti sa využíva najmä na digitalizáciu publikačnej činnosti zamestnancov 

právnickej fakulty ale je k dispozícii aj pre študentov a zamestnancov fakulty; 

• okrem spomínanej techniky majú študenti možnosť využívať v priestoroch knižnice pre vlastné 

notebooky aj WIFI pripojenie. Káblové pripojenie sme teda zrušili. 

 

f) právne informačné systémy 

• pre študentov a zamestnancov sme zabezpečili prístupy k právnym informačným systémom 

judikaty.info  a zakony.judikaty.info. Študenti  a zamestnanci môžu tieto právne informačné 

systémy využívať pri štúdiu a taktiež pri skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi. Jeho 

hlavnou výhodou je dostupnosť v akomkoľvek internetovom prehliadači na PC, tablete alebo 

inom zariadení; 

• pre študentov a zamestnancov sme vďaka spolupráci s firmou Woters Kluver, s. r. o. zabezpečili 

prístupy do online verzie právneho informačného systému noveaspi.sk. Študenti  a zamestnanci 

ho môžu využívať pri štúdiu a taktiež pri skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi. Jeho 

hlavnou výhodou je dostupnosť v akomkoľvek internetovom prehliadači na PC, tablete alebo 

inom zariadení. Študenti a zamestnanci majú prístup nie len k legislatíve a judikatúre, ale aj 

vybraným monografiám, časopisom a pod; 

• študenti a zamestnanci majú taktiež prístup k právnemu informačnému systému BECK ONLINE, 

ktorý zabezpečuje RUK. Prístup do BECK ONLINE je možný v rámci univerzitnej siete a Študenti  

a zamestnanci ho môžu využívať pri štúdiu a taktiež pri skúšaní s nekomentovanými právnymi 

predpismi. Študenti a zamestnanci majú prístup nie len k legislatíve a judikatúre, ale aj vybraným 

monografiám. 

 

g) sieť študijného oddelenia 

• vzhľadom na prácu s citlivými údajmi a vzhľadom na kľúčové prístupy do AISu na tomto pracovisku, 

je potrebné klásť dôraz na vyššiu bezpečnosť pracovných staníc a ich dostatočný výkon. V roku 

2016 sme preto realizovali kompletnú výmenu počítačov na študijnom oddelení čím sa zlepšila 

a zmodernizovala práca študijných referentiek a zabezpečila sa bezproblémová prevádzka 

akademického informačného systému AIS2. Vzhľadom na veľké množstvo tlačených dokumentov 

bol pre študijné oddelenie zabezpečený v roku 2015 formou prenájmu nový moderný kopírovací 

stroj so skenovacou jednotkou a automatickým podávačom. Umožňuje aj jednoduchú digitalizáciu 

papierových dokumentov s ich následným zaslaním na centrálne úložisko alebo prostredníctvom 



322 

 

e-mailu. Napriek snahe o zníženie množstva papierovej dokumentácie musíme množstvo agendy 

po spracovaní aj vytlačiť z dôvodu archivácie.  

 

h) sieť ekonomického oddelenia 

• podobne ako v prípade siete Študijného oddelenia, vzhľadom na prácu s citlivými údajmi 

a vzhľadom na kľúčové prístupy do SAPu na tomto pracovisku, je potrebné klásť dôraz na vyššiu 

bezpečnosť pracovných staníc a ich dostatočný výkon. V roku 2016 boli postupne modernizované 

počítače, operačné systémy a aplikačný softvér na aktuálne verzie pre zabezpečenie 

bezproblémového chodu informačných systémov. 

 

i) ostatné pracoviská 

• výpočtová technika na jednotlivých pracoviskách je udržiavaná na úrovni zodpovedajúcej 

možnostiam pracoviska. Technika sa na tieto pracoviská zabezpečuje najmä z projektov, ktoré 

realizujú jednotlivé katedry a ústavy. Každý zamestnanec má zabezpečený prístup k vlastnému 

počítaču a k sieťou ponúkaným službám (internet, mail, noveaspi.sk, judikaty.info.sk, Beck Online, 

AIS, niektorí SAP,…). Úplne sme odstránili počítače so systémom Windows XP, väčšina počítačov 

už používa najnovší operačný systém Windows 10, zopár počítačov s operačným systémom 

Windows 7. Všetci zamestnanci majú nainštalovaný kancelársky balík Office 2016 alebo Office 365. 

• v každej kancelárii je dostupná 1 sieťová tlačiareň s ohľadom na optimalizáciu nákladov na tlač. 

Samostatné tlačiarne pripojené k počítaču majú len vybrané skupiny zamestnancov (sekretárky, 

pracovníci oddelení dekanátu), ktorí využívajú často tlačové výstupy. Väčšie množstvá 

dokumentov sa realizujú na kopírovacích strojoch, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé oddelenia 

dekanátu a katedier a ústavov.  

 

3. Prehľad nákupu výpočtovej techniky v roku 2021 

a) z rozpočtových prostriedkov boli zakúpené:   

PC: 13 ks 

Notebooky: 25 ks 

Dataprojektor: 1 ks 

Tlačiarne: 1 ks 

Multifunkčné tlačiarne: 6 ks 

Tablet: 6 ks 

Skener: 0 ks 
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Monitor: 0 ks 

 

b) z mimorozpočtových prostriedkov boli zakúpené: 

Počítače:  0 ks 

Notebooky: 0 ks 

Skener: 0 ks 

Multifunkčné tlačiarne: 0 ks 

Tablet: 0 ks 

Projektor: 0 ks 

TV: 0 ks 

Monitor: 0 ks 

WIFI:0 ks 

Prekladač:0 ks 

Čítačka kníh: 0 ks 

 

Plnenie cieľov v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 

2014 – 2024 

Zverejňovanie prednášok v elektronickom archíve prednášok má za cieľ zlepšovať prístup ku vzdelaniu 

najmä študentom so špecifickými potrebami, ktorí sa nemôžu vždy osobne zúčastniť prednášok.  

 

Plnenie cieľov v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024 

OITaVV v roku 2021 zabezpečila doplnenie vybavenia miestností multimediálnou technikou z vlastných 

prostriedkov a z projektov. Aktuálne je k dispozícii 18 miestností s pevne nainštalovanou technikou a tiež 

aj možnosť použitia prenosnej techniky v ktorejkoľvek inej miestnosti.  

Všetci študenti a zamestnanci fakulty majú prístup k najmodernejším právnym informačným systémom, 

ktoré im zabezpečujú prístup nie len k legislatíve a judikatúre, ale aj k najnovším komentárom, vedeckým 

monografiám a pod. Taktiež došlo k sprístupňovaniu prednášok v elektronickom archíve prednášok. 
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10 ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

 

VÝZNAMNÉ PODUJATIA 

 

Online prednáška predsedu Slovenskej advokátskej komory 

V stredu 24. februára 2021 sa  uskutočnila prednáška predsedu SAK JUDr. Viliama Karasa, PhD. V rámci 

predmetu „Zručnosti a schopnosti právnického povolania“ sa postupne predstavili zástupcovia všetkých 

právnických profesií. Keďže dištančná výučba má aj svoje výhody, rozhodli sme sa online prednášky 

odborníkov z praxe sprístupniť všetkým našim študentom.  

 

Akademická súťaž -  Simulovaný správny súdny spor –   finálové kolo – online  

Dňa 26. marca  o 13.00  hod. sa prostredníctvom MS Teams uskutočnilo finálové kolo akademickej súťaže 

Simulovaný správny súdny spor 2020/2021. Simulovaný správny súdny spor je súťaž organizovaná 

každoročne Katedrou správneho a environmentálneho práva   v spolupráci s ELSA Bratislava. V rámci tejto 

súťaže dvojčlenné družstvá vypracujú žalobu, ktorú posudzuje senát zložený z troch sudkýň a emeritných 

sudkýň. Dva tímy na základe výberu senátu postupujú do ústneho kola, v rámci ktorého sa uskutoční 

pojednávanie na základe najlepšej žaloby. V závere senát vyhodnocuje celkový priebeh a upozorňuje na 

najčastejšie chyby v rámci pojednávania a  písomných podaní. 

 

Rozprava o bloku civilnej mediácie – online         

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Právnickou fakultou UK,  zorganizovalo dňa 16. apríla a 22. 

novembra 2021 odborné online rozpravy, ktorá sú súčasťou podaktivity 1 národného projektu 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov 

prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej 

republike". Cieľom každej rozpravy bolo zmapovať situáciu prostredníctvom živej diskusie s odborníkmi.  

Odborná rozprava , ktorá sa uskutočnila 16. apríla 2021 bola po  úvodnom zasadnutí rozdelená do troch 

tematických blokov Blok č.1. Mediácia v Českej republike, Blok č. 2. Praktický výkon mediácie na 

Slovensku a Blok č. 3. Mediácia na Slovensku očami ostatných profesií Súčasťou posledného bloku bude 

aj záver a ukončenie odbornej rozpravy. Cieľom odbornej rozpravy v oblasti mediácie v civilnom práve je 

zhodnotiť aktuálnu situáciu v oblasti civilnej mediácie na Slovensku zo skúseností samotných mediátorov 

a z pohľadu subjektov  a profesií, ktoré s mediáciou a mediátormi prichádzajú aktívne do kontaktu. 
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Celkový počet  účastníkov v každom bloku bol cca 30 účastníkov (8 projektový tím, 4 odborníci z ČR, 8 

odborníci zo SR, odborná verejnosť max. 10 ľudí).  

 

Druhá Odborná rozprava sa uskutočnila 22. novembra 2021 a okrem plenárnej časti aj v troch 

samostatných diskusných blokoch: Blok č. 1. Mediácia dobrovoľná, odporúčaná alebo nariadená? Blok č. 

2. Kde sú hranice mlčanlivosti? Blok č. 3. Prečo práve mediácia? Ambíciou predmetnej odbornej rozpravy 

bolo predstaviť závery Analýzy mapujúcej využívanie ADR na Slovensku a získať podnety zo skúseností 

samotných mediátorov a od subjektov a profesií, ktoré s mediáciou a mediátormi prichádzajú aktívne do 

kontaktu. Závery odbornej rozpravy, ktorá sa uskutoční na virtuálnej pôde Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, budú využité v návrhu riešení zistených nedostatkov s cieľom podporiť širšie 

využitie mediácie so zameraním sa na spory, ktoré sú predmetom súdneho konania. Celkový 

počet  účastníkov bol cca 100 (10 projektový tím, 90 odborná verejnosť z ČR a SR).  

 

Bratislavské právnické fórum 2021 

Tradičnou  každoročnou medzinárodnou vedeckou konferenciou z oblasti práva je Bratislavské 

právnické fórum, ktoré je multiodborového charakteru a ktoré prepája  právnu teóriu s praxou. 

Prvýkrát sa táto konferencia uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave v roku 2013. Siedmy ročník tentokrát online medzinárodnej vedeckej 

konferencie „Bratislavské právnické fórum 2021“ sa konal  v dňoch 22. a 23. apríla 2021, ktorú Právnická 

fakultu spoluorganizovala s Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej 

len ,,Alumni Klub“). Ústrednou témou plenárneho zasadania bolo „Právo v kríze a kríza v práve“. Plenárne 

zasadnutie otváral pán dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. So 

slávnostným príhovorom vystúpil aj prezident Alumni klubu, JUDr. Oszkár Világi, ako aj rektor Univerzity 

Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD. V rámci plenárneho zasadnutia konferencie 

vystúpili s príspevkom významní hostia: prof. Dr. Jaap W. De Zwaan, prof. Dr. Dr.habil.Dr.h.c.mult.Peter-

Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE, Ao. Univ.- prof. Dr. Michael Geistlinger, doc. JUDr. Ladislav Balko, 

PhD., JUDr. Ján Šikuta, PhD., JUDr. Petr Angyalossy, PhD. a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Po plenárnom 

zasadnutí konferencie nasledovali paralelné rokovania v odborných sekciách, ktorých v roku 2021 bolo 18. 

Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 221 účastníkov. Konferenciu je možné aj tento rok hodnotiť veľmi 

pozitívne, z hľadiska odborného, obsahového, ako aj rozsahového. 
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Simulovaný trestný proces – tradičná akademická súťaž    

Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty v spolupráci s ELSA Bratislava pripadlo v roku 2021 zorganizovanie tradičnej akademickej 

súťaže  „Simulovaný trestný proces 2021“ pre záujemcov o trestné právo.  Celoslovenské kolo 

„Simulovaného trestného procesu 2021“ sa uskutočnilo dňa 7. mája pričom do jednotlivých fáz súťaže sa 

zapojili právnické fakulty z celého Slovenska (vytvorené tímy pozostávali z maximálne troch osôb). 

Vzhľadom na situáciu sa finále súťaže netradične uskutočnilo v online priestore. Senát zložený z pani 

sudkyne doktorky Elišky Šnajderovej, doktora Jakuba Ľorka a doktora Stanislava Mihálika rozhodoval na 

hlavnom pojednávaní spor, kde sa proti sebe postavili dva najlepšie tímy zo Slovenska.  Na strane obžaloby 

bol tím z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty zložený s Niny Škubovej, Martina Pogádla a 

Branislava Raka a na strane obhajoby tím z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, 

zložený z  Petry Nitkovej a Zuzany Nešporovej. Veľmi tesný súboj vyhral v danom prípade tím z Univerzity 

Mateja Bela. Súťažiaci a prítomní tak zažili atmosféru trestného konania a získali jedinečné praktické 

skúsenosti z oblasti trestného práva. 

 

Tím doktorandov úspešný na medzinárodnej súťaži CEEMC  

V dňoch 7. – 9. mája sa tímu študentov tretieho stupňa štúdia v zložení Mgr. Sára Kiššová, Mgr. Terézia 

Švedová, Mgr. Sandra Sakolciová, Mgr. Igor Hron pod vedením koučov JUDr. Mária Patakyová, PhD. a  

Mgr. Adam Oleš   na medzinárodnej súťaži CEEMC podarilo dosiahnuť významný úspech – najlepšie 

written pleadings (písomné podania) spomedzi všetkých prihlásených univerzít. Tohtoročný modelový 

prípad na súťaži CEEMC sa týkal problematického zadávania zákazky Komisiou súkromnému subjektu a 

riešenia hmotnoprávnych aj procesnoprávnych otázok z toho vzniknutých. 

 

Medzinárodná vedecká konferencia „Richard DeWitt Arbitration Conference 2021“  - online  
 
Konferencia sa pravidelne uskutočňuje na pôde Právnickej fakulty UK v historickej budovy UK v Bratislave. 

Dňa 3. júna sa uskutočnil v poradí už jej siedmy ročník. Konferenciu organizuje Právnická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej 

republike. Témami tohto ročníka konferencie boli (i) pojednávania na diaľku a (ii) zásahy všeobecných 

súdov do rozhodcovského konania. Prvý panel bol realizovaný v angličtine a panelistami boli hostia zo 

zahraničia (Veľká Británia, Francúzsko, Rakúsko). Druhý panel tvorili prednášajúci zo Slovenska a Česka. 

Konferencia bola zameraná na arbitrážne konanie ako jednu z významných foriem alternatívnych riešení 

sporov. Reflektovala predovšetkým na nové trendy a úpravu rozhodcovského konania a v nadväznosti na 

to analyzovala špecifiká arbitrážneho konania v stredoeurópskom priestore. 
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Fakultná konferencia ŠVOČ  - online 

Naši študenti prezentovali svoje vedecké práce v rámci XII. ročníka súťaže „Študentská vedecká odborná 

činnosť“. Konferencia ŠVOČ sa uskutočnila v piatok 4. júna  v čase od        8.30 hod. online prostredníctvom 

MS Teams. Riešili na nej mnohé zaujímavé právne otázky, ako napríklad tieto: môžu byť predčasné voľby 

predmetom referenda a ako by sa v praktickej rovine zabezpečila vymožiteľnosť výsledkov takéhoto 

referenda? Je vôbec celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku? 

Sú výpovede tzv. kajúcnikov v trestnom konaní dôveryhodné a aké sú úskalia inštitútu spolupracujúceho 

obvineného? Aká je právna regulácia kanabidiolu? Pôsobí pandémia COVID-19 ako nový činiteľ v boji proti 

zmene klímy? Ako sa stavia Európsky súd pre ľudské práva k diskriminácii Rómov v oblasti vzdelávania? 

Čo je Cochemská prax a ako umožňuje riešiť konflikty rodičov v záujme ochrany práv dieťaťa? Aké sú 

novinky v oblasti regulácie problematiky prevádzky a testovania autonómnych vozidiel? Po skončení 

konferencie boli vyhlásené výsledky. Súťaž prebehla v dvoch sekciách, pričom v každej boli ocenení traja 

študenti (miesta 1.-3.). Umiestnení študenti bol automaticky nominovaní do nadchádzajúceho Česko-

slovenského kola ŠVOČ v septembri 2021. 

 

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 - online 

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi  a mladí vedeckí pracovníci 

prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú 

riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. V roku 2021 sa  uskutočnil v dňoch 24. – 25. júna v poradí 

už 15. ročník konferencie „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore“ kontaktnou formou, ktorý obvykle 

ponúka slovenské sekcie, v ktorých bývajú príspevky zaradené podľa príbuzných právnych odvetví 

a niektoré sekcie  aj v anglickom jazyku. Hoci sa konferencia pravidelne uskutočňuje  v Účelovom zariadení 

Národnej rady SR Častá – Papiernička, tentokrát sa toto podujatie (z dôvodu zlej epidemiologickej situácie 

v súvislosti s ochorením Covid 19) uskutočnilo tak ako minulý rok len vo virtuálnej rovine online. Aj preto 

sa konferencia „Míľniky“ konala  audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. 

Každý účastník predniesol svoj príspevok online s použitím elektronického zariadenia so zapnutou 

kamerou a mikrofónom. Recenzovaný zborník z konferencie bol  následne vydaný. 

 

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy zavádzania a používania autonómnych 
vozidiel do praxe 

V rámci tlačovej správy zo dňa 5. augusta vyšlo oznámenie, že Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta (PraF UK) spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Fakultou informatiky 

a informačných technológií (FIIT STU) a Strojníckou Fakultou (SjF) budú realizovať projekt s 
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názvom Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel. Realizáciu projektu umožnila 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Hlavným riešiteľom projektu je Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD. z PraF UK. Projekt sa zameriava na regulačné výzvy pri zavádzaní a používaní 

autonómnych vozidiel do praxe. Súčasná právna úprava predstavuje nevhodný právny rámec pre využitie 

moderných autonómnych prvkov dopravy a zásadným spôsobom brzdí predmetné inovácie. Regulačné 

výzvy sa v tejto oblasti týkajú predovšetkým oblastí správneho práva, trestného práva a práva 

informačných technológií v kontexte ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Z 

technického hľadiska je nevyhnutné posúdiť špecifické možnosti technológií v kontexte konkrétnych 

návrhov regulačného rámca. Riešiteľský kolektív zložený z odborníkov na uvedené oblasti práva a 

technické smery si za cieľ kladie analýzu súčasného právneho stavu, identifikovanie nedostatkov v právnej 

úprave a aplikačnej prax a formulovanie vlastných legislatívnych návrhov, ktoré by posilnili pripravenosť 

právneho poriadku Slovenskej republiky na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel do praxe. 

Výsledkom práce odborníkov z oblasti práva a techniky bude obsiahla a verejne dostupná analýza 

súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy, ktorá bude 

poskytnutá odberateľovi a zároveň verejne dostupná. „Výskum v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti a 

určenie páchateľa za trestné činy spáchané autonómnymi vozidlami sa bude zameriavať jednak na výskum 

v oblasti objektívnej stránky a identifikácii konania, protiprávneho následku stanoveného v Trestnom 

zákone a ich príčinnej súvislosti ak dôjde k porušeniu záujmu chráneného Trestným zákonom zo strany 

autonómneho vozidla. Druhou rozsiahlou oblasťou výskumu v oblasti trestnej zodpovednosti pri používaní 

autonómnych vozidiel bude výskum subjektívnej stránky t. j. zavinenia za trestný čin, ktoré možno rozdeliť 

do troch základných skupín. Prvým okruhom v rámci skúmania subjektívnej stránky trestného činu 

spáchaného autonómnym vozidlom bude teoretická koncepcia "nástroja, alebo zbrane", ktorá je ovládaná 

priamym páchateľom, ktorý autonómne vozidlo kontroluje, či už ide priamo o vodiča alebo osobu, ktorá 

kontroluje autonómny systém cez vzdialený prístup. Druhý model zodpovednosti za zavinenie bude 

skúmať prípady "nehôd a náhod" autonómneho vozidla, ktoré naplní objektívnou stránku trestného činu, 

najmä formou chýb vo vývoji, využitia zraniteľností a backdoorov pri útoku na autonómny systém vozidla 

apod. Tretí model bude skúmať možnosti  de lege ferenda priamej trestnej zodpovednosti autonómneho 

systému za svoje konanie za predpokladu, že by bol takémuto systému priznaná právna subjektivita na 

základe doktríny "učiacej sa umelej inteligencie",“ uviedla profesorka Kurilovská.  „Spojenie dvoch tak 

vedecký silných fakúlt, akými sú PraF UK a FIIT STU sľubuje kvalitný interdisciplinárny výskum, ako z 

technického tak i právno-spoločenského hľadiska, ktorého výsledky budú využiteľné v praxi. Zavedenie 

autonómnych vozidiel do bežnej premávky z dlhodobého hľadiska prinesie zásadné zvýšenie bezpečnosti. 

Čím skôr však na Slovensku dokážeme toto zrealizovať, tým skôr budeme mať potenciál na to, aby sa 
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Slovensko mohlo stať nielen výrobným, ale aj vývojovým lídrom tohto dopravného segmentu 

budúcnosti,“ povedal doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK.  „Téma autonómnej dopravy je na 

našej fakulte veľmi dobre odborne zastrešená, čo potvrdzujú viaceré naše projekty a výsledky realizované    

s našimi partnermi. Sme radi, že v rámci schváleného projektu budeme môcť rozvíjať aj multiodborovú 

spoluprácu s našimi vysokoškolskými kolegami z oblasti práva,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., 

dekan FIIT STU. „Výskum a budúcnosť moderných automobilov speje k úplnej autonómii. Rozhodujúcu 

úlohu pri tom zohráva bezpečnosť cestnej premávky. S tým súvisí predovšetkým úprava súčasnej 

legislatívy.“ Povedal  Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. dekan SjF. 

 

Česko-slovenské kolo ŠVOČ  – hybridne (prezenčne aj online) 

V dňoch 16. - 17. septembra  sa na našej fakulte uskutočnilo finálové kolo podujatia „Česko-slovenská 

právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021“, v ktorej súťažili aj štyria naši študenti úspešní v 

rámci fakultného kola ŠVOČ. Do Česko-slovenskej právnickej súťaže boli zapojené tri slovenské právnické 

fakulty (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach) a štyri české fakulty (Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, 

Univerzita Palackého           v Olomouci, Západočeská univerzita  Plzni). Dve z našich reprezentantiek (obe 

v sekcii Trestné právo) si odniesli aj „medaily“. Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou - časť 

účastníkov sa zúčastnila prezenčne (v režime OTP, pričom podmienky sme oproti tým, ktoré ustanovujú 

vyhlášky a Covid automat, ešte sprísnili) a časť dištančne prostredníctvom MS Teams. Na organizáciu 

podujatia boli použité finančné prostriedky z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

24.10.2021 – uplynuto sto rokov od založenia Právnickej fakulty UK v Bratislave   

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave má 100 rokov! Hoci vznik právnickej fakulty 

predvídal už zákon o zriadení československej univerzity v Bratislave z roku 1919, bolo to presne v 

pondelok 24. októbra 1921 o 9,00 hod., keď sa v bývalej budove právnickej fakulty na Kapitulskej ulici 

otvoril historicky prvý semester na novej fakulte. Akademický rok 1921/22 začal po krátkom príhovore 

Augustína Rátha, historicky prvého dekana a v tom čase rektora Univerzity Komenského, prednáškou z 

rímskeho práva, ktorú viedol profesor Vážný. Na Právnickú fakultu Univerzity Komenského sa v rámci 

„zakladajúceho ročníka“ zapísalo celkom 199 študentov (z toho 7 žien). Do prvého ročníka sa zapísalo 

osobitne aj 25 poslucháčov z cudziny (z Juhoslávie, Ruska i Turecka). To, že dejiny málo dbajú o krásu 

chvíle dokazuje aj to, že už 25. októbra 1921 šokovala Slovensko správa     o mobilizácii československých 

vojsk v súvislosti s neúspešným pučom bývalého kráľa Karola Habsburského v Maďarsku. Významné 
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jubileum právnickej fakulty oslavujeme slovami prvého rektora Univerzity Komenského profesora 

Kristiana Hynka: „Nepopírám, tradice jest jistě důležitou, ale nejslavnější tradice ještě nikomu 

nezachránila život. Proto jest naší povinností překonati minulost. Každý den musí býti lepším minulého. 

Duch pokroku, spolupráce  a poctivosti nechť nás vede dále...“ Príspevok pripravil JUDr. Gregor, PhD. z 

Katedry rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva. Sprievodné podujatia osláv storočnice budú 

prebiehať v letnom semestri akademického roka 2021/2022 a budú zavŕšené v júni 2022. 

 

Projekt zameraný na novú právnu úpravu správneho trestania 

Na web stránke Právnickej fakulty sme 3. novembra uverejnili oznam, že Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej budú realizovať 

projekt s názvom Nová právna úprava správneho trestania. Hlavným riešiteľom projektu je prof. JUDr. 

Juraj Vačok, PhD. z PraF UK. Realizáciu projektu umožnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. 

Predmetom predkladaného projektu je vytvorenie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania, ktorá 

bude reagovať na požiadavky kladené medzinárodnými dokumentmi ako aj na súčasné potreby 

vnútroštátnej aplikačnej praxe. Súčasná právna úprava správnych deliktov je roztrúsená vo veľkom 

množstve právnych predpisov. O čiastočnej kodifikácií môžeme hovoriť len v prípade priestupkov. 

Skutkové podstaty ostatných druhov správnych deliktov sú vymedzené v desiatkach až stovkách zákonov, 

pričom na konanie sa spravidla subsidiárne vzťahuje zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších zmien. Tento stav považujeme za nevyhovujúci a dlhodobo neudržateľný z 

viacerých dôvodov. Téma projektu sa primárne týka správneho práva, avšak súčasne má aj výrazne 

interdisciplinárny charakter, čo si vyžaduje aktívne zapojenie odborníkov z iných, súvisiacich právnych 

oblastí. Riešiteľský kolektív je tvorený vedecko-pedagogickými pracovníkmi pôsobiacimi na Právnickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dlhoročným predsedom bývalého správneho kolégia 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dvomi zamestnancami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

venujúcim sa predmetu výskumu. Členmi kolektívu okrem odborníkov na správne právo aj odborníci na 

ústavné právo, európske právo, trestné právo, občianske právo a právnu teóriu. Riešiteľský kolektív má 

spolu so zodpovedným riešiteľom 14 členov. Nosným aplikačným výstupom projektu a teda aj hlavným 

cieľom je vytvorenie novej právnej úpravy správneho trestania. Nová právna úprava prispeje k jasnému 

zadefinovaniu mantinelov, v rámci ktorých sa budú môcť pohybovať jednotlivé subjekty v procese 

vyvodzovania administratívnej zodpovednosti. Táto úprava vyplnení dlhoročnú existujúcu medzeru, ktorú 

v súčasnosti z časti vypĺňa judikatúra súdov. Posilní sa tým predvídateľnosť práva a princíp právnej istoty 

pre všetky osoby zúčastnené na konaní vrátane správneho orgánu, obvineného a poškodeného. Nová 

práva úprava dá možnosť aj ďalšiemu rozvoji práva v tejto oblasti. Zadefinovanie právnych rámcov pre 
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všetky subjekty umožní aj lepšie uplatňovanie práv, plnenie povinností zo strany jednotlivých subjektov. 

Kvalitný návrh novej právnej úpravy má Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ambíciu využiť a posunúť 

bezodkladne ďalej v rámci legislatívneho procesu.  

 

Vedecká konferencia pod názvom  100. výročie začatia ústavného súdnictva a našom území -  online 

Dňa 10. novembra si Právnická fakulta UK Bratislava (ďalej len ,,PraF UK“) a Spolok právnikov a priateľov 

práva (ďalej len ,,SPPP“) pripomenuli sté výročie začatia ústavného súdnictva na našom území. Ústava 

prvej republiky Československej síce bola schválená už 29.02.1920 a v uvádzacej časti bolo vyslovene 

ustanovené, že sa zriaďuje ústavný súd, ktorý bude mať 7 členov a bolo určené, ako sa funkcia sudcu 

obsadzuje. Ale až 10.11.1921 zložil sľub predseda ústavného súdu p. Karel Baxa a presne o týždeň – 

17.11.1921 sa konalo prvé rokovanie pléna ÚS ČSR.  Preto presne sto rokov od reálneho začatia fungovania 

tohto ústavného súdu sme si vypočuli niekoľko zaujímavých prednášok, hlavne o tomto priekopníkovi 

ústavného súdnictva, ale aj o jeho nástupcoch. Prvú prezentáciu mal docent Miroslav Lysý (Katedra 

právnej histórie a právnej komparastiky PraF UK) a prítomných oboznámil najprv s „prehistóriou“ 

ústavného vývoja, jeho chápaním v uhorskej a rakúskej časti Habsburgskej ríše a potom sa venoval 

okolnostiam vzniku a začatia fungovania československého ústavného súdu a dôležitým udalostiam jeho 

existencie.  O vývoji po skončení 2. svetovej vojny a obnovení ČSR rozprával Milan Galanda, predseda 

SPPP a poslanec SNR v rokoch 1990 -92. V tzv. májovej Ústave z roku 1948 ani socialistickej Ústave 

schválenej v roku 1960 ústavný súd nebol zadefinovaný. V ústavnom zákone v roku 1968, ktorý  zriadil 

federálny štát, síce bol Ústavný súd ČSSR formálne zriadený, ale nikdy nebol personálne obsadený. Až po 

Novembri 89 nastal proces, ktorý znamenal renesanciu ústavného súdnictva a všeobecnejšie aj vznik 

právneho štátu, kde funguje reálny orgán na ochranu ústavnosti a základných ľudských práv. Stalo sa tak 

schválením ústavného zákona č. 91/1991 Zb. a následne vymenovaním prezidentom  V. Havlom 12 sudcov 

Ústavného súdu ČSFR v januári 1992. O ÚS ČSFR so sídlom v Brne, jeho činnosťou a najdôležitejších 

rozhodnutiach zaspomínal JUDr. Ivan Trimaj, jeden z ústavných sudcov reprezentujúcich Slovenskú 

republiku. Zbierka nálezov a uznesení tohto súdu je v elektronickej podobe na web sídle Ústavného súdu 

ČR a napriek tomu, že obsahovo nie je veľká, zanechala obrovský odkaz, ktorý je aj dnes využiteľný nielen 

pre sudcov, ale celú právnickú komunitu a aj širokú verejnosť. O fungovaní prvého Ústavného súdu SR, 

jeho obsadení aj dôležitých rozhodnutiach mal príspevok Marek Benedik ( AK Havlát ), ktorý pracoval aj 

ako právny asistent na tomto súde. Poslednou témou boli predsedovia ústavného súdu, menovite páni 

Baxa, Krejči a Valko. Ako spomenul M. Galanda, p. Baxa je známy skôr ako primátor mesta Prahy než prvý 

predseda ústavného súdu. O jeho nástupcoch už bola napísaná kniha, Zdeněk Koudelka napísal knihu 

s názvom Jaroslav Krejčí, Protektorátni premiér a Předseda Ústavního soudu a o Ernestovi Valkovi je 
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publikácia od jeho kolegu a priateľa Jozefa Vozára Ústav štátu a práva SAV).  V diskusii docent Milan 

Hodas (Katedra ústavného práva PraF UK ) poukázal na európsky kontext tejto problematiky a interakcie 

a vzťahy medzi ústavnými súdmi jednotlivých štátov EÚ a rozhodovaním celoeurópskych ústavných 

inštitúcií – teda ESD a osobitné postavenie ESĽP v ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prítomní 

si vymenili názory aj na aktuálne trendy v tejto oblasti a nové chápanie ľudských práv. Účastníci sa zhodli, 

že je dobré si pripomínať také dôležité udalosti a aj v budúcnosti radi prídu na podobné akcie.  Záštitu nad 

seminárom prevzal rektor Univerzity Komenského, pán prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Samotná akcia 

sa symbolicky konala v Súdnej sieni profesora Planka, ktorý bol po Nežnej revolúcií vymenovaný za 

predsedu Najvyššieho súdu SR a bol aj predsedom pracovnej komisie, ktorá pripravovala návrh slovenskej 

ústavy.      

 

Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej 
samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí“ - online 

Dňa 19. novembra v čase od 09.00 hod. zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v 

Bratislave v rámci riešenia projektu VEGA „Prostriedky priamej demokracie     v podmienkach 

inteligentných miest a obcí“ č. 1/0757/20, udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied, medzinárodnú vedeckú konferenciu s 

názvom „Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných 

miest a obcí", ktorá sa realizovala online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prihlásilo sa spolu 26 

účastníkov, a to predstaviteľov akademickej obce zo Slovenska, ako aj Českej republiky, rovnako 

osobnosti právnej praxe a tretieho sektora. V troch blokoch bolo odprezentovaných 14 vedeckých 

príspevkov, a zároveň prebehla podnetná diskusia. Cieľom konferencie bolo identifikovať najvýraznejšie 

nedostatky existujúcej právnej úpravy prostriedkov priamej demokracie na úrovni obecnej samosprávy, 

ako aj ponúknuť návrhy na vylepšenia legislatívy, osobitne aj z pohľadu možnosti elektronickej realizácie 

miestneho referenda v Slovenskej republike. Taktiež vytvoriť návrhy riešení, ktoré umožnia širšiu 

digitalizáciu verejnej správy s osobitným zameraním na uskutočňovanie priamych foriem miestnej 

demokracie v Slovenskej republike. Konferencia predstavuje pokračovanie vo výskume na základe 

spomínaného projektu a jej výsledkom je elektronický zborník príspevkov. 

 

Odborná konferencia o pozemkovom práve 

Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v piatok   19. novembra v čase od 9:00 

hod. konala historicky prvá konferencia zameraná na problematiku pozemkového práva. Realizácia 

konferencie bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-

0494, prostredníctvom, ktorej je podporený projekt s názvom Efektívne pozemkové úpravy. Jednou 
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z ambícii tohto projektu je vytvoriť každoročnú tradíciu organizovania konferencií zameraných na 

pozemkové právo. Konferencia, z ktorej vzišiel aj tento zborník je pilotným ročníkom a veríme, že zaháji 

tradíciu, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou pozemkovoprávnej agendy medzi odbornou ale aj  

laickou verejnosťou. Myšlienka každoročne organizovať konferenciu o pozemkovom práve vznikla pri 

príprave projektu predkladaného Agentúre na podporu výskumu a vývoja. Pri príprave tohto projektu bolo 

riešiteľskému kolektívu jasné, že má byť zameraný na pozemkovoprávne témy. Motivácia postupovať 

týmto smerom bola logickým vyústením zreformovaného študijného programu na Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave, do ktorého bol opätovne po niekoľkých rokoch zaradený predmet 

s názvom Pozemkové právo. Potreba bola preto jasná – začať vedecky pracovať s témou pozemkového 

práva tak, aby novonadobudnuté poznatky slúžili nielen študentom Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave ale aj širokej verejnosti. Realizácia projektu s podporou Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja sa členom Katedry správneho a environmentálneho práva javila ako dobrý nástroj na 

rozvíjanie pozemkového práva z pedagogického ale aj z vedeckého hľadiska. Tento projekt bol navrhnutý 

ako projekt aplikovaného výskumu. Na spoluprácu boli oslovení významní partneri, ktorí 

s pozemkovoprávnou agendou  a s pozemkovými úpravami prichádzajú bezprostredne do kontaktu. Ide 

o: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré vo vzťahu k pozemkovým 

úpravám pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy;  Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý je ústredným 

orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie, ktoré bolo v nelegislatívnom materiály Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s názvom Návrh opatrení na urýchlené 

vykonanie pozemkových úprav v SR označené ako za jednu z problematických častí procesu vykonávania 

pozemkových úprav.  Ďalej Slovenský pozemkový fond, ktorý napĺňa špecifické úlohy štátu pri správe 

pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky alebo pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a ktorému 

vo vzťahu k procesu pozemkových úprav zákonodarca priznáva osobitné postavenie. V neposlednom rade 

Združenie miest a obcí Slovenska, nakoľko obce majú, pokiaľ ide o proces pozemkových úprav, ešte 

významnejšie postavenie ako Slovenský pozemkový fond a to najmä preto, že sa podieľajú na tomto 

procese od samého začiatku napr. vo forme prípravy stanov združenia účastníkov pozemkových úprav až 

po samotný koniec. Zohrávajú moderačnú a mediačnú úlohu ale aj úlohu účastníka pozemkových úprav 

a často sú pri snahách realizovať svoje zámery významne limitované rozdrobenosťou pozemkového 

vlastníctva, ktorú majú pozemkové úpravy vyriešiť. Potešujúci je taktiež fakt, že konferencie sa zúčastnilo 

viac ako 190 študentov navštevujúcich povinne voliteľný predmet – Pozemkové právo, ktorí tak mali 

unikátnu možnosť prvýkrát, hoci len sprostredkovane, zažiť vedeckú konferenciu a mohli si tak 

bezprostredne odniesť najnovšie poznatky z danej problematiky. Ako dobrovoľnú úlohu mohli taktiež 

spracovať seminárne práce, ktoré boli následne hodnotené pedagógmi. O konferencii následne 
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pedagógovia diskutovali aj v rámci seminárov počas vyučovacieho procesu. Veríme, že aj takáto možnosť 

účasti študentov na konferencii povzbudí ich záujem a napomôže jednému z cieľov projektu – výchove 

odborníkov zorientovaných v témach pozemkového práva.  

 

WE - Project 

Dňa 23. novembra sme na webovej stránke fakulty uverejnili oznam, že Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, je jedným z partnerov projektu financovaného  z prostriedkov EÚ zameranej 

na rozvoj rovnoprávnosti, zamedzenie diskriminácie  a mikroagresie v pracovných vzťahoch zameraných 

na LGBTIQ+ mládež medzi 15 a 26 rokom života s názvom WE-Project. Výskumy ukazujú, že približne 

každý štvrtý z nich skrýva svoju identitu na pracovisku, každý piaty zažil diskrimináciu na pracovisku a viac 

ako polovica mladých medzi 15 a 17 rokom života zažila diskrimináciu vo svojom živote vrátane školského 

prostredia. Mnohí z nich nevedia, ako sa voči takýmto situáciám brániť, čo vedie k tomu, že diskriminácia 

ostáva "verejným tajomstvom". A práve tu prichádza do hry WE-Project, ktorého cieľom je pomôcť týmto 

ľuďom uvedomiť si svoje práva, ako postupovať, ak sa dostanú do situácie, keď s nimi bude zaobchádzané 

diskriminačne, ale projekt adresuje aj zodpovedné inštitúcie či napríklad personalistov v súkromnej sfére 

poukázaním na pozitívnych príkladov    z praxe. Kontaktnou osobou za PraF UK je doc. JUDr. Matej Horvat, 

PhD.  

 

Online diskusia na tému: „Reforma štruktúry súdov Slovenskej republiky a právny štát“ 

Dňa 23. novembra sa o 15.00 hod. na PraF UK uskutočnila online diskusia prostredníctvom MS Teams na 

tému: „Reforma štruktúry súdov Slovenskej republiky a právny štát“. Diskusie sa zúčastnili sudcovia 

Krajského súdu v Bratislave. Témami diskusie boli „Stav právneho štátu vzhľadom na prijaté legislatívne 

zmeny v roku 2020 a v kontexte európskych štandardov a práva EÚ“ ako aj „Analýza navrhovanej zmeny 

zákona o sídlach a obvodoch súdov“. 

 

Vedecká konferencia: Nástroje proti obchádzaniu  a zneužívaniu predpisov v súvislosti s verejným 
obstarávaním  

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa tento rok uskutočnili dve konferencie 

dotýkajúce sa aktuálnych otázok verejného obstarávania a jeho regulácie Európskou úniou a národným 

právom. Obe konferencie sa uskutočnili v rámci výskumného projektu APVV-17-0641 „Zefektívnenie 

právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie“ a boli zamerané na 

vybrané interdisciplinárne otázky verejného obstarávania v rámci súčasnej právnej úpravy a jej budúceho 

vývoja. Vzhľadom na pandemické obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa konferencia konala v 
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online formáte a pozvaný bol široký okruh odborníkov na oblasť verejného obstarávania.                     Prvá z 

konferencií „Nástroje proti obchádzaniu a zneužívaniu predpisov v súvislosti s verejným obstarávaním“ sa 

uskutočnila 25. novembra. V rámci konferencie bol predmetom diskusie široký okruh tém vrátane 

použitia legislatívnych zmien v oblasti verejného obstarávania, procesných inštitútov, trestnoprávnych 

aspektov, ako aj technológií, Big Data a verejných registrov s cieľom brániť obchádzaniu a zneužívaniu 

predpisov vo verejnom obstarávaní. Súčasťou konferencie boli aj úvahy týkajúce sa vzťahu zákaziek vo 

verejnom obstarávaní a európskou reguláciou štátnej pomoci, pri ktorej sa prejavujú snahy tejto právnej 

úprave použitím verejného obstarávania vyhnúť. 

 

Workshop – Právne aspekty automatizovaného rozhodovania vo verejnej správe   - online 

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky pripravili dňa 2.decembra       o 13.00 hod. prostredníctvom aplikácie 

MS Teams workshop, ktorý  sa venoval právnym aspektom automatizovaného rozhodovania vo verejnej 

správe. Workshop bol organizovaný v rámci projektu APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania 

prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy. Na podujatí vystúpili 

prednášajúci s nasledujúcimi príspevkami „Časovaná bomba alebo geniálny pomocník. Umelá inteligencia 

vo verejnom sektore“ (JUDr. Viera El Ustová, Odbor digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR);  a „Automatizované rozhodovanie vo 

verejnej správe: Realita a výzvy“ (JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M, Právnická fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave) Po prednáškach  nasledovala diskusia. 

  

Medzinárodná vedecká konferencia „In Pluribus Unitas X., Právo a náboženstvo“  - online formou 

V dňoch  2. - 3. decembra sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov pod názvom In Pluribus Unitas X. - Právo  a náboženstvo. Jubilejný desiaty ročník 

konferencie sa výnimočne uskutočnil online formou na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, a tak 

pôvodne teologicky zameraná konferencia tento rok rozšírila svoj pôvodný zámer o témy, v ktorých sa 

náboženstvo stretáva s právom. Hlavnými organizátorkami konferencie boli Mgr. et Mgr. Valéria Terézia 

Dančiaková, PhD.  a JUDr. ICLic. Mgr. Veronika Pétiová, PhD. Konferencie sa zúčastnilo        11 aktívnych 

účastníkov a jeden pasívny účastník. Medzinárodný charakter konferencie bol podčiarknutý aj zložením 

účastníkov, ktorí pochádzali zo Slovenka, Českej republiky a Poľska. Výsledkom konferencie bude aj 

rovnomenný zborník, v ktorom budú uverejnené jednotlivé príspevky, ktoré na konferencii odzneli. 



336 

 

Workshop – Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel  - online 

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – 

Fakultou informatiky a informačných technológií a Strojníckou fakultou pripravili dňa 3. decembra o 9.00 

hod. workshop, ktorý sa venoval právnym  a technickým aspektom zavádzania autonómnych vozidiel. 

Členovia riešiteľského kolektívu projektu APVV-20-0346 Právne a technické aspekty zavádzania 

autonómnych vozidiel sa  v rámci workshopu sa venovali najaktuálnejším otázkam právnej úpravy 

autonómnych vozidiel, ako napr. typové schválenie vozidiel, cestná premávka, kybernetická bezpečnosť 

a ochrana osobných údajov a vybrané trestnoprávne otázky. Z technického hľadiska sa členovia 

riešiteľského kolektívu zamerali na aktuálny technický stav poznania autonómnych vozidiel a poukázali na 

dosiahnuté výsledky v tejto oblasti. 

 

Vedecká konferencia: Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania -  online 

Konferencia na tému „Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania“ sa konala 9. decembra  a 

zamerala sa na problémy, ktoré v kontraste s témou prvej konferencie, zahŕňali najmä oblasti súkromného 

práva a jeho interakcie s reguláciou verejného obstarávania. V súvislosti s témou konferencie preto boli 

predmetom diskusie témy ako náhrada škody, zmluvné podmienky a súvisiace inštitúty obchodného 

práva vo verejnom obstarávaní, aj s ohľadom na konotácie historického vývoja a úloha konzultantov vo 

verejnom obstarávaní. Obe uskutočnené konferencie (25.11. a 9.12.) vzbudili pozornosť u zástupcov 

akademickej obce, radov odborníkov či zamestnancov štátnych orgánov, ktorí sa denne zaoberajú 

verejným obstarávaním. Načrtnuté témy nastolili zásadné otázky nielen z hľadiska existujúceho právneho 

stavu a problémov či prekážok pri aplikácii súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní, ale i z 

perspektívy budúceho vývoja v zabezpečovaní transparentného, efektívneho a časovo prijateľného 

priebehu verejného obstarávania. Hoci sa grantová schéma tvoriaca základné podmienky 

predstavovaného výskumu pomaly chýli ku koncu, diskutovaná problematika bude mať dlhodobý vplyv 

na verejné obstarávanie na Slovensku a skúmané témy majú významnú perspektívu pre ďalší rozvoj 

vedeckého a právneho poznania v budúcnosti. 

 

Podpísané memorandá   

Zhodujúc sa na potrebe prepojenia vzdelávania poskytovaného študentom na akademickej pôde 

s praktickými skúsenosťami a vedomosťami, boli v roku 2021 podpísané tri memorandá medzi PraF UK a 

zmluvnými partnermi. Uvedené sú v tabuľkovej časti tejto správy. Právnická fakulta UK v Bratislave ku dňu 

podania Výročnej správy za rok 2021 má celkovo uzavretých 43 Dohôd/Memoránd o spolupráci, a to so 

subjektmi verejného sektora a aj súkromného. 
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Zhodnotenie 

V rámci podpory excelentnosti v tvorivej činnosti fakulty bolo zorganizovaných v roku 2021 spolu 23 

vedeckých podujatí na fakulte, alebo v spolupráci s fakultou a inými inštitúciami. Boli zorganizované 

viaceré vedecké konferencie a stretnutia študentov ako aj odbornej a laickej verejnosti, čím sa podporil aj 

transfer poznatkov do spoločenskej praxe. 

 

 

Tabuľka č. 113: Zoznam významných  podujatí zorganizovaných v roku 2021 

Rok 2021 

Dátum konania 

Názov vedeckého 

podujatia 

Organizátor podujatia 

24.02.2021 Online prednáška cez       

MS Teams   predsedu SAK 

Bratislava 

PraF UK + SAK 

26.03.2021 Simulovaný súdny spor 

  - online 

PraF UK + ELSA 

 

16.04.2021 Rozprava o bloku civilnej 

mediácie - online 

Ministerstvo spravodlivosti 

SR + PraF UK 

22. – 23.04.2021 MVK – online 

Bratislavské právnické 

fórum  2021  

PraF UK Bratislava 

07.05.2021 Simulovaný trestný proces 

– celoslovenské kolo - 

online 

PraF UK Bratislava 

20.05.2021 Meet Top Legal Minds - 

online 

PraF UK  - v spolupráci s Dr. 

Martinom Husovcom 

z London School 

03.06.2021 Richard Dewitt – 

Arbitration Conference - 

online 

PraF UK 

04.06.2021 Fakultná konferencia ŠVOČ 

- online 

PraF UK Bratislava 

24. – 25.06.2021 VK –  online  

Míľniky práva 

v stredoeurópskom 

priestore  

PraF UK 

16. – 17.09.2021 Česko-slovenské kolo 

ŠVOČ – hybridne 

(prezenčnej aj online) 

PraF UK 

10.11.2021 VK –  online  PraF UK 



338 

 

100. výročie založenia 

ústavného súdnictva na 

našom území  

19.11.2021 MVK – online 

Ako zefektívniť priamo 

účasť obyvateľov na 

miestnej samospráve 

v podmienkach 

inteligentných miest a obcí 

PraF UK 

19.11.2021 Odborná konferencia 

o pozemkovom práve 

PraF UK 

22.11.2021 Odborná rozprava - 

Aplikácia alternatívnych 

prístupov v justícii na 

Slovensku II 

časť mediácia v civilnom 

práve 

PraF UK + MS SR 

23.11.2021 Online diskusia na tému: 

„Reforma štruktúry súdov 

a právny štát 

PraF UK + Krajský súd 

v Bratislave  

25.11.2021 VK –  online  

Nástroje proti obchádzaniu 

a zneužívaniu predpisov 

v súvislosti s verejným 

obstarávaním 

PraF UK 

02.12.2021 Workshop – online 

Právne aspekty 

automatizovaného 

rozhodovania vo verejnej 

správe 

PraF UK 

02. – 03.12.2021 MVK – online 

In Pluribus Unitas X., Právo 

a náboženstvo 

PraF UK 

03.12.2021 Workshop – online 

Právne a technické aspekty 

zavádzania autonómnych 

vozidiel 

PraF UK 

09.12.2021 VK –  online  

Súkromnoprávne aspekty 

verejného obstarávania 

PraF UK 
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Tabuľka č. 114: Podpísané memorandá  - chronologická evidencia 

V roku 2021 boli podpísané tieto tri memorandá medzi PraF UK a zmluvnými partnermi. 

 

Zmluvní partneri Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,  

974 04 Banská Bystrica 

a Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 

7315/8A,  840 05 Bratislava 

Dátum podpisu 

zmluvy 

11.06.2021 

Zmluvný partner Slovenská inšpekcia životného prostredia, Grösslingová 5,  

811 09 Bratislava 

Dátum podpisu 

zmluvy 

13.12.2021 

Zmluvný partner Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29,  

811 06 Bratislava 

Dátum podpisu 

zmluvy 

20.12.2021 
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11 ALUMNI KLUB 

 

Pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) pôsobí Alumni klub od 26. 

apríla 2017. Alumni klub bol zriadený Organizačným poriadkom PraF UK a je voľným združením 

absolventov PraF UK bez právnej subjektivity. Funguje  ako platforma na udržiavanie vzťahu PraF UK s jej 

absolventmi a vytvára príležitosti na odborno-spoločenské stretnutia a prehlbovanie väzieb s Alma mater 

a jej absolventmi a medzi absolventmi navzájom. 

Alumni klub Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má poskytovať priestor na 

odbornú a vedeckú diskusiu, zabezpečiť kontakt absolventov fakulty s jej zamestnancami aj so študentmi. 

Zároveň má tvoriť základný pilier kooperácie fakulty s právnou praxou, na základe činnosti ktorého chce 

fakulta nastavovať čoraz prakticky využiteľnejšie štúdium práva ako aj kvalitný aplikovaný vedecký 

výskum. 

 

Alumni klub zameriava svoju činnosť najmä na: 

• vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi PraF UK a medzi absolventmi fakulty navzájom a na 

posilňovanie pocitu súnaležitosti absolventov fakulty, 

• organizovanie stretnutí absolventov PraF UK spravidla na pôde fakulty, 

• organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov PraF UK pre podporu 

činnosti PraF UK a jej absolventov, 

• podporu absolventov PraF UK v rámci ich pracovnej činnosti, 

• podporu činnosti PraF UK, 

• motivovanie študentov PraF UK, 

• asistenciu PraF UK pri vydávaní publikácií pre členov AK a absolventov PraF UK, 

• organizovanie komunikačných aktivít voči členom AK a absolventom PraF UK. 

Alumni klub vedie a reprezentuje prezident Alumni klubu. Prezidenta Alumni klubu vymenúva do 

čestnej funkcie dekan PraF UK (ďalej len „dekan“). Prezidenta Alumni klubu odvoláva dekan. Významné 

otázky fungovania a činnosti Alumni klubu sa prerokúvajú na Výkonnej rade Alumni klubu (ďalej len 

„Výkonná rada“), ktorá má najmenej 5 a najviac 11 členov. Členov Výkonnej rady Alumni klubu vymenúva 

a odvoláva dekan z radov členov Alumni klubu. Členom Výkonnej rady Alumni klubu je aj dekan a 

prezident Alumni klubu. 

Členstvo vo Výkonnej rade Alumni klubu je čestnou funkciou. Zasadnutie Výkonnej rady zvoláva 

prezident Alumni klubu alebo dekan. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov. Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na 
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zasadnutí Výkonnej rady. Výkonná rada môže rozhodovať aj per rollam, ak to v určitej veci navrhne 

prezident Alumni klubu alebo dekan. 

V takom prípade je na prijatie rozhodnutia Výkonnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov Výkonnej rady. 

Výkonná rada Alumni klubu 

• JUDr. Jana Bajánková - členka Výkonnej rady 

• doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  - dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave 

• JUDr. Pavol Hrušovský  - člen Výkonnej rady  

• doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - tajomník  

• Mgr. Martin Magál, LL.M.  - člen Výkonnej rady  

• JUDr. Jaroslav Ružička, PhD. - člen Výkonnej rady  

• JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. - člen Výkonnej rady  

• JUDr. Oszkár Világi  - prezident 

 

Podmienky členstva 

Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné.  Absolventom PraF UK sa rozumie osoba, ktorá má vysokoškolské 

právnické vzdelanie druhého stupňa a ktorá absolvovala na PraF UK vysokoškolské štúdium bakalárskeho 

študijného programu, alebo magisterského študijného programu, alebo spojeného magisterského 

študijného programu, alebo doktorandského študijného programu. Členovia Alumni klubu potvrdili 

svojim podpisom súhlas s členstvom. 

 

Alumni klub prijíma nových členov do Alumni klubu na základe odporúčaní od jednotlivých členov 

Výkonnej rady, odporúčaní od jednotlivých členov Alumni klubu, s ktorými vyslovil súhlas aspoň jeden člen 

Výkonnej rady, alebo na základe odporúčania dekana. Podmienkou pre prijatie je vyslovenie súhlasu 

kandidáta na členstvo s členstvom v Alumni klube. Vznik členstva nastáva prijatím člena do Alumni klubu 

Výkonnou radou. Na prijatie za člena nie je právny nárok. 

 

Navrhovaný kandidát na člena Alumni klubu musí taktiež spĺňať podmienku, že ku dňu 

rozhodovania Výkonnej rady o jeho prijatí vykonával právnickú (alebo aj inú relevantnú) prax po ukončení 

vysokoškolského štúdia druhého stupňa aspoň po dobu 10 rokov. 
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Výhody členstva 

• Šport a rekreácia 

Členovia Alumni klubu môžu využívať priestory telocvične v rámci voľných kapacít. PraF UK taktiež  

organizuje rôzne športové podujatia, na ktorých je účasť členov Alumni klubu vítaná. Členovia Alumni 

klubu môžu organizovať aj vlastné oficiálne športové akcie. 

 

• Prenájom fakultných priestorov 

PraF UK disponuje priestormi, ktoré môže členom Alumni klubu prenajať alebo po dohode 

poskytnúť zdarma. Ide o miestnosti s kapacitami pre menšie stretnutia, ale aj prednáškové miestnosti s 

potrebným technickým vybavením. 

 

• Kurzy ďalšieho vzdelávania 

PraF UK ponúka v rámci celoživotného vzdelávania kurzy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú vhodné 

pre členov Alumni klubu. Členovia Alumni klubu sa taktiež môžu na realizácii programov celoživotného 

vzdelávania podieľať aj aktívne, čo znamená, že jednotlivé kurzy ďalšieho vzdelávania by mohli viesť. 

 

• Job Fair 

Každoročne sa na pôde PraF UK uskutočňuje veľtrh pracovných príležitostí pre študentov práva, v 

rámci ktorého predstavia advokátske kancelárie, štátne orgány a rôzne firmy svoju činnosť a poskytnú 

potenciálnym uchádzačom o zamestnanie potrebné a užitočné informácie. Členovia Alumni klubu sú 

vítaní prezentovať svojich zamestnávateľov resp. svoje firmy na tomto podujatí. 

 

• Priama komunikácia so študentmi 

Členovia Alumni klubu sa budú môcť zapojiť do klinických foriem vzdelávania, kde budú mať 

možnosť so študentmi priamo komunikovať. Priama interakcia so študentmi môže byť pre obe strany 

obohacujúca, čo sa týka rôznych pohľadov na danú problematiku, ako aj spolupráce s budúcimi 

absolventmi. 

 

• Konferencie vedeckého charakteru 

Členovia Alumni klubu sa môžu zúčastniť na fakultných vedeckých konferenciách ako aktívni či 

pasívni účastníci. PraF UK každoročne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu multiodborového 

charakteru z oblasti práva, prepojujúcu právnu teóriu s praxou s názvom ,,Bratislavské právnické 
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fórum“, ako aj konferenciu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ,,Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore“. 

 

Činnosť Alumni klubu v roku 2021 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni klubom Univerzity 

Komenského v Bratislave Právnickej fakulty zorganizovala siedmy ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie „Bratislavské právnické fórum 2021“, ktorá sa konala online v dňoch 22. a 23. apríla 2021 pod 

záštitou Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty. 

 

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi všetkými 

právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade 

s týmto zámerom bola konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovania 

v tematicky zameraných sekciách. 

 

Ústredná téma plenárneho zasadnutia siedmeho ročníka BPF 2021 bola „Právo v kríze 

a kríza v práve“. Na začiatku plenárneho zasadnutia konferenciu oficiálne otvoril slávnostným príhovorom 

dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prezident Alumni klubu PraF UK JUDr. Oszkár Világi 

a rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Následne na plenárnom zasadnutí renomované osobnosti 

slovenského práva a práva EÚ predstavili svoje príspevky o aktuálnych právnych tendenciách a výzvach. 

 

V rámci paralelných rokovaní jednotlivých sekcií vystúpili prihlásení účastníci 

so svojimi príspevkami. Pozornosť sa venovala aktuálnym právnym otázkam a problémom krízových 

situácií spôsobených napríklad pandémiou vírusového ochorenia, vrátane diskusie. Konferencie BPF 2021 

sa zúčastnilo celkovo 221 účastníkov z toho bolo 53 účastníkov zo zahraničia. Publikačným výstupom z 

konferencie sú recenzované zborníky príspevkov z jednotlivých sekcií s prideleným číslom ISBN, ktoré sú 

trvalo zverejnené na webstránke fakulty. 

 

Činnosť Alumni klubu bola počas roka 2021 do istej miery obmedzená vzhľadom na nepriaznivý 

vývoj pandémie ochorenia COVID-19. V ďalšom roku je však možné predpokladať  aktívnejšiu činnosť, aj 

vzhľadom na pozitívnejšie vyhliadky vývoja pandemickej situácie na Slovensku. 

 

Prínosom a zámerom Alumni klubu je najmä rozvoj a nadobúdanie kontaktov s absolventmi 

fakulty s cieľom tieto kontakty udržiavať, ďalej zabezpečenie a získanie spätnej väzby ako výborného 
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zdroja informácií pri zabezpečovaní kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti. Taktiež ide 

o nadväzovanie vzťahov a kontaktov s absolventmi s cieľom spolupráce s praxou, informovanie 

absolventov o dianí na fakulte a prizývanie ich na spoluprácu a zabezpečenie kariérneho poradenstva pre 

nových absolventov fakulty. 
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12 ČINNOSŤ ELSA BRATISLAVA 

 

Európske združenie študentov práva (ELSA) je medzinárodná, nezávislá, nepolitická, nezisková, 

organizácia združujúca takmer 70 000 študentov a mladých právnikov v 44 krajinách vo viac 

ako 300 lokálnych skupinách. Jednou z lokálnych skupín ELSA je lokálna skupina ELSA Bratislava. 

ELSA Bratislava vznikla v roku 1992 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je 

súčasťou národnej skupiny ELSA Slovensko, ktorá zastrešuje celoštátne aktivity a okrem Bratislavy má 

lokálne skupiny v Banskej Bystrici, Trnave a Košiciach. Zároveň je plnoprávnym členom siete ELSA 

International so sídlom v Bruseli. 

Cieľom ELSA Bratislava je predovšetkým snaha prispievať k rozvoju vzdelávania vo všetkých právnych 

odvetviach, podporovať vzájomné porozumenie a zodpovednosť študentov práva a zlepšovať právne 

povedomie v spoločnosti. Tieto ciele realizuje prostredníctvom najrôznejších akademických aktivít, 

odborných seminárov a konferencií, výmenných študijných pobytov či stáží, ale i celou škálou 

voľnočasových podujatí. 
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13 SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

Zasadnutia a činnosť AS PraF UK v období roku 2021 v zložení volebného obdobia a volebného 

obdobia 7. máj 2020 - 6. máj 2022 

 

Činnosť AS PraF UK  

AS PraF UK zasadal v danom funkčnom období v roku 2021 sedemkrát: 

I. zasadnutie AS PraF UK (3.03.2021), 

II. zasadnutie AS PraF UK (28.04.2021), 

III. zasadnutie AS PraF UK (09.06.2021), 

IV. zasadnutie AS PraF UK (30.09.2021), 

V. zasadnutie AS PraF UK (28.10.2021), 

VI. zasadnutie AS PraF UK (01.12.2021), 

VII. zasadnutie AS PraF UK (16.12.2021). 

 

AS PraF UK na I. zasadnutí prijal uznesenie, ktorým 

- vyjadril podporu Stanovisku AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách. 

 

AS PraF UK na II. zasadnutí prijal uznesenia, ktorými 

- schválil Správu o činnosti AS PraF UK za rok 2020, 

- schválil Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty Dr. h. c. JUDr. Maroša Žilinku, PhD., 

- vzal na vedomie zaradenie nových výberových predmetov. 

 

AS PraF UK na III. zasadnutí prijal uznesenia, ktorými 

- schválil Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

za rok 2020, predloženú dekanom fakulty, 

- schválil Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

na rok 2021, predložený dekanom fakulty, 
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- schválil Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za 

rok 2020, predloženú dekanom fakulty, 

- schválil Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte, 

- vzal na vedomie zaradenie nových výberových predmetov. 

 

AS PraF UK na IV. zasadnutí prijal uznesenia, ktorými 

- schválil Správu o činnosti AS PraF UK za rok 2019, 

- schválil Správu o činnosti AS PraF UK za funkčné obdobie máj 2018 – apríl 2020, 

- schválil Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, predložený dekanom fakulty. 

 

AS PraF UK na V. zasadnutí prijal uznesenia, ktorými 

- schválil Vnútorný predpis Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, 

- schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty JUDr. Viliama Karasa, PhD., 

- vzal na vedomie zaradenie nových výberových predmetov, 

- zmenil Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte, 

- schválil členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

- Vladimíra Blahutiaka a Filipa Loffaya, 

- schválil podpredsedu Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK - Bc. Matúša Bratha a 

členov Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK - Bc. Sáru Fajmonovú a Bc. Petra 

Kucharského, 

- schválil členov Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia za študentov - Mgr. Františka 

Pažitného a Mgr. Jána Ivančíka, 

- zvolil za študentského študijného radcu - Viktora Racskóa, 
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- zvolil za členov Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce - Bc. Mariána 

Ruňanina, Bc. Michaelu Peťovú, Bc. Milana Béreša a Bc. Luciu Petrušovú. 

 

AS PraF UK na VI. zasadnutí prijal uznesenia, ktorými 

- schválil Vnútorný predpis Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku 

č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, Dodatku č. 5 

zo dňa 22. 6. 2015,  Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015, Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016, Dodatku č. 

8 zo dňa 28. 11. 2017 a Dodatku č. 9 zo dňa 16. 12. 2020, 

- schválil návrh dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie ročného 

školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2022/2023, v znení 

predloženom dekanom fakulty, 

- vzal na vedomie dekanom fakulty predložený návrh vnútorného predpisu, ktorý upravuje 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- vzal na vedomie dekanom fakulty predložený návrh Kritérií na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedeckopedagogického titulu "docent" a na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor“ na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte, 

- vzal na vedomie návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty JUDr. Pavla Raka, PhD. 

výkonom funkcie vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

 

AS PraF UK na VII. zasadnutí prijal uznesenie, ktorým 

- schválil Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

obdobie rokov 2021 – 2027. 

 

  



349 

 

PRÍLOHA Č. 1 – ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021 

 

 

Menný zoznam publikácií: 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

 Počet záznamov: 8 

 

ref. číslo: 455730 

AAA001 Boží ľud [textový dokument (print)] / Duda, Ján [Autor, UKOPARP, 100%] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; 

Pekarčík, Miloš [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – 168 s. [tlačená forma] : text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7502-561-6 

 

ref. číslo: 430297 

AAA002 Crisis management analysis on criminality [textový dokument (print)] / Kurilovská, Lucia [Autor, UKOPATP, 

50%] ; Müllerová, Jana [Autor, APZVSKM, 50%] ; Majerník, Milan [Recenzent] ; Kazanský, Rastislav [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Madrid (Španielsko) : CICA International, 2020. – 164 s. [tlačená forma] : text. – [angličtina]. – [OV 070]. – 

ISBN 

978-84-09-30089-1 

 

ref. číslo: 308225 

AAA003 Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov / Gregor, Martin [Autor, UKOPARP, 

100%] ; Skřejpek, Michal [Recenzent] ; Vojáček, Ladislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství 

Leges, 2021. – 363 s. [tlačená forma]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7502-485-5 

 

ref. číslo: 456691 

AAA004 Kánonické ustanovenie farnosti Dlhá nad Oravou [textový dokument (print)] / Duda, Ján [Autor, UKOPARP, 

100%] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; Pekarčík, Miloš [Recenzent] ; Frankovský, Alojz [Recenzent] ; Ziolkovský, Anton 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Krakow (Poľsko) : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2021. – 60 s. [tlačená forma] : text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-83-8111-251-2 

 

ref. číslo: 419888 

AAA005 Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike [textový dokument (print)] / Hodás, Milan [Autor, UKOPAST, 

100%] ; Gábriš, Tomáš [Recenzent] ; Csudai, Eduard [Recenzent] ; Krošlák, Daniel [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha 

(Česko) : Nakladatelství Leges, 2020. – 228 s. [11 AH] [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-

80-7502-521-0 
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ref. číslo: 455136 

AAA006 Láme kúpa nájom? [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Proces zvecnoprávnenia nájmu od 

rímskeho práva po súčasnosť / Mlkvá Illýová, Zuzana [Autor, UKOPADS, 100%] ; Lysý, Miroslav [Recenzent] ; Turošík, 

Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2021. – 168 s. [tlačená forma] 

[online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7676-273-2. – ISBN 978-80-7676-274-9 

 

ref. číslo: 435456 

AAA007 Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes [elektronický dokument] / Turčan, Martin [Autor, 

UKOPATS, 100%, 16,6 AH] ; Batka, Ľubomír [Recenzent] ; Svoboda, Oldřich [Recenzent] ; Capandová, Petra 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Advent-Orion, 2021. – 228 s. [16,6 AH] [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – ISBN 978-80-7172-525-1 

 

ref. číslo: 455706 

AAA008 Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti [textový dokument (print)] / Duda, Ján [Autor, 

UKOPARP, 100%] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; Pekarčík, Miloš [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : 

Nakladatelství Leges, 2021. – 207 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7502-563-

0 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách   

Počet záznamov: 12 

 

ref. číslo: 444383 

AAB001 Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní [textový dokument (print)] : Právne následky / Rakovský, Peter 

[Autor, UKOPAFP, 100%] ; Kačaljak, Matej [Recenzent] ; Sabo, Jozef [Recenzent] ; Šimonová, Jana [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – 208 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-8232-000-1 

 

ref. číslo: 445149 

AAB002 Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike [textový dokument (print)] / Ralbovská Sopúchová, Soňa 

[Autor, UKOPAPI, 100%] ; Nováková, Mária [Recenzent] ; Maslen, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 105 s. [tlačená forma] : text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-628-4 

 

ref. číslo: 424939 

AAB003 Karol Plank [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : dielo a doba / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 

50%] ; Gregor, Martin [Autor, UKOPARP, 50%] ; Šikuta, Ján [Recenzent] ; Števček, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – 504 s. [25,2 AH] [tlačená forma] [online] : text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-571-0393-6. – ISBN (online) 978-80-571-0394-3 
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ref. číslo: 254790 

AAB004 Komentár zákona č. 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách [elektronický dokument] / Gajdošová, Martina [Autor, 

UKOPATS, 100%] ; Košičiarová, Soňa [Recenzent] ; Čollák, Jaroslav [Recenzent] ; Schweizer, Lucie [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Žilina (Slovensko) : Poradca podnikateľa, 2021. – 117 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-8186-055-3 

 

ref. číslo: 305881 

AAB005 Kriminologické aspekty činnosti probační a mediační služby [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] / Kurilovská, Lucia [Autor, UKOPATP, 50%] ; Svoboda, Ivo [Autor, APZKR, 50%] ; Urbánek, Jiří F. [Recenzent] 

; Lisoň, Miroslav [Recenzent] ; Schelle, Karel [Recenzent] ; Šišulák, Stanislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. – 172 s. [tlačená forma] [online] : text. – [čeština]. – 

[OV 070, 230]. – ISBN 978-80-8054-886-5. – ISBN (online) 978-80-8054-887-2. – SIGN-APZ F 

20468. – SIGN_APZ SF 1954. – SIGN-APZ E-Book 122 

 

ref. číslo: 439419 

AAB006 O práve a náboženstve v európskom a domácom kontexte [textový dokument (print)] : Sloboda vyznania v 

histórii a dnes ; štát, cirkev a kánonické právo / Batka, Ľubomír [Autor, UKOPATS, 40%] ; Mrva, Michal [Autor, UKOPATS, 

40%] ; Turčan, Martin [Autor, UKOPATS, 20%] ; Lášek, Jan Blahoslav [Recenzent] ; Mészáros, Tomáš [Recenzent] ; 

Meteňkanyč, Olexij [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. 

Právnická fakulta UK, 2021. – 91 s. [5,7 AH] [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

ISBN 978-80-7160-619-2 

 

ref. číslo: 447550 

AAB007 Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie [textový dokument (print)] / Kasinec, 

Rudolf [Autor, UKOPATS, 80%] ; Šurkala, Ján [Autor, UKOPATS, 20%] ; Mészáros, Tomáš [Recenzent] ; Turčan, Martin 

[Recenzent]. – 2. preprac. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 

2021. – 180 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-590-4 

 

ref. číslo: 446735 

AAB008 Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve [textový dokument (print)] / Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 

100%] ; Romža, Sergej [Recenzent] ; Šámal, Pavel [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – 272 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-8232-003-

2 

 

ref. číslo: 450516 

AAB009 Sekundárne ciele verejného obstarávania [elektronický dokument] / Blažo, Ondrej [Autor, UKOPAEP, 33.3%] 

; Máčaj, Adam [Autor, UKOPAMP, 27.5%] ; Kováčiková, Hana [Autor, UKOPAEP, 39.2%] ; Beleš, Andrej [Recenzent] ; 

Patakyová, Mária T. [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2021. – 84 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-624-6 
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ref. číslo: 315328 

AAB010 Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna ochrana obetí trestných činov [textový 

dokument (print)] / Prokeinová, Margita [Autor, UKOPATP, 56%] ; Laciak, Ondrej [Autor, UKOPATP, 44%] ; Klátik, 

Jaroslav [Recenzent] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters 

Kluwer SR, 2021. – 109 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-571-0350-9. – ISBN 

(chybné) 978-80-571-0351-9 

 

ref. číslo: 446187 

AAB011 Schutz der Minderheitsaktionäre bei innerstaatlichen Verschmelzungen nach slowakischem Recht 

[elektronický dokument] / Mašurová, Angelika [Autor, UKOPAHP, 100%] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; 

Duračinská, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2021. – 186 s. [online] : text. – [nemčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-598-0 

 

ref. číslo: 436687 

AAB012 Vnútropodnikové predpisy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : pracovný poriadok a 

súvisiace predpisy zamestnávateľa / Švec, Marek [Autor, UMBPR17, 65%] 

; Horecký, Jan [Autor, 5%] ; Rak, Pavol [Autor, UKOPAPR, 30%] ; Olšovská, Andrea [Recenzent] ; Žuľová, Jana 

[Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 

2021. – 200 s. [15,08 AH] [tlačená forma] [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-571-0422-3. – 

ISBN 978-80-571-0423-0 

 

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 2 

 

ref. číslo: 251605 

ABA001 Vybraná ustanovení trestního řádu : příloha č. 1 / Šámal, Pavel [Autor, UKOPATP, 33.334%] ; Růžička, Miroslav 

[Autor, 33.333%] ; Zezulová, Jana [Autor, 33.333%]. – [čeština]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP]. – [recenzované] In: 

Oběti trestných činů [textový dokument (print)] : komentář / Gřivna, Tomáš [Autor] ; Šámal, Pavel [Autor] ; Vaľková, 

Helena [Autor]. – 2. aktual. vyd. – Praha (Česko) : C.H. Beck, 2020. – (Komentované zákony). – ISBN 

978-80-7400-793-4, s. 242-675 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 255236 

ABA002 Zastúpenie v civilnom procese / Smyčková, Romana [Autor, UKOPAOP, 100%]. – text. 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP] In: Zastúpenie v súkromnom práve [textový dokument (print)] / Jurčová, 

Monika [Autor] ; Pavelková, Bronislava [Autor] ; Nevolná, Zuzana [Autor] ; Olšovská, Andrea [Autor] ; Smyčková, 

Romana [Autor] ; Barancová, Helena [Recenzent] ; Cirák, Ján [Recenzent] ; Novotná, Marianna [Recenzent]. – 2. 

preprac. vyd. – Praha (Česko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-7400-836-8, s. 263-332 [tlačená forma] 

 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 26 
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ref. číslo: 418603 

ABB001 Disciplinárna zodpovednosť sudcov a súdna moc – úvahy o disciplinárnom orgáne pre sudcov všeobecných 

súdov = Disciplinary responsibility of judges and judicial power - consideration of a disciplinary body for judges of 

general courts / Gajdošová, Martina [Autor, UKOPATS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - 

KP] In: Ústavné dni [textový dokument (print)] : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na 

rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – 9. ústavné dni / Orosz, Ladislav [Zostavovateľ, editor] ; 

Grabowska, Sabina [Zostavovateľ, editor] ; Majerčák, Tomáš [Zostavovateľ, editor] ; Krunková, Alena [Recenzent] ; 

Giba, Marián [Recenzent] ; Vernarský, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 9. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0008-0. – ISSN 2454-003X. – sign UPJS LSEP 009633, s. 98-120 

[3,57 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 450948 

ABB002 Dokazovanie : Prvá časť, šiesta hlava = (§119-161) / Burda, Eduard [Autor, UKOPATP, 62%] ; Mihálik, Stanislav 

[Autor, UKOPATP, 27.66%] ; Slovák, Igor [Autor, UKOPATP, 0.91%] ; Turay, Lukáš [Autor, UKOPATP, 5.78%] ; Vincent, 

Filip [Autor, UKOPATP, 3.65%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 1 [textový 

dokument (print)] : $ 1 - 195 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] 

; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 716-1045 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 451970 

ABB003 Dozor a úkony prokurátora : Druhá časť, tretia hlava = (§230-236) / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 18.37%] 

; Beleš, Andrej [Autor, UKOPAEP, 53.06%] ; Prokeinová, Margita [Autor, UKOPATP, 28.57%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef 

[Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; 

Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 257-

305 [6,21 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 419510 

ABB004 Druhá hlava. Základné práva a slobody : čl. 11-54 / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 58%] ; Balog, Boris [Autor, 

PEUFPUVP, 7%] ; Bujňák, Vincent [Autor, UKOPAST, 3.5%] ; Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 5.5%] ; Krunková, Alena 

[Autor, UPS61130, 13%] ; Trellová, Lívia [Autor, UKOPAST, 13%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - 

KP]. – PEVŠ ID-419510. – sign UPJS LSEP 009665 In: Ústava Slovenskej republiky (Zväzok 1. základné princípy a ľudské 

práva) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : komentár / Bröstl, Alexander [Recenzent] ; Cibulka, 

Ľubor [Recenzent] ; Holländer, Pavel [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer 

SR, 2021. – (Komentáre Wolters Kluwer). – ISBN 978-80-571-0380-6. – ISBN (online) 978-80-571-0381-3, s. 130-832 

[3,71 AH] [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 452347 

ABB005 Extradícia : Piata časť, druhá hlava = (§489-514a) / Blažek, Radovan [Autor, UKOPATP, 83.33%] ; Kordík, 

Marek [Autor, UKOPATP, 16.67%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový 

dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] 

; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1026-1110 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 450165 

ABB006 Hlavné pojednávanie : Tretia časť, tretia hlava = (§ 246-290) / Jalč, Adrián [Autor, TUTPRTPK, 9.03%] ; Szabová, 

Eva [Autor, TUTPRTPK, 30.50%] ; Burda, Eduard [Autor, UKOPATP, 10.08%] ; Baďo, Timotej [Autor, UKOPATP, 10.078%] 

; Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 10.078%] ; Vincent, Filip [Autor, UKOPATP, 10.078%] ; Turay, Lukáš [Autor, 

UKOPATP, 10.078%] ; Lisánsky, Tomáš [Autor, 10.078%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola]. – TUTPRTPK 

signatúra E089245 In: Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] 

; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, 

Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 359-536 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 251140 

ABB007 Konanie o priestupkoch : § 51-88b / Srebalová, Mária [Autor, UKOPASP, 52.5%] ; Horvat, Matej [Autor, 

UKOPASP, 39.8%] ; Vrabko, Marián [Autor, UKOPASP, 7.7%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP] In: 

Zákon o priestupkoch [textový dokument (print)] : komentár / Srebalová, Mária [Autor] ; Horvat, Matej [Autor] ; 

Vrabko, Marián [Autor] ; Vačok, Juraj [Autor] ; Frumarová, Kateřina [Recenzent] ; Maslen, Michal [Recenzent]. – 2. 

preprac. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2020. – (Komentované zákony). – ISBN 978-80-89603-93-0, s. 

248-448 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 445870 

ABB008 Materiálny verzus formálny právny štát: Mýty a kontroverzie / Meteňkanyč, Olexij [Autor, UKOPATS, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované] In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. 

Právnická fakulta UK. – ISSN 1336-6912. – Roč. 40, č. 2 (2021), s. 34-75 [3,33 AH] [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 445713 

ABB009 Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej republiky / 

Meteňkanyč, Olexij [Autor, UKOPATS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - ČL]. – [recenzované] 

In: ComenIUS [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK. – ISSN (online) 2454-0846. – č. 2 (2021), s. 6-36 [3,44 AH] [online] 

 

ref. číslo: 250962 

ABB010 Osobitná časť : § 21-50 / Srebalová, Mária [Autor, UKOPASP, 62.5%] ; Horvat, Matej [Autor, UKOPASP, 36%] ; 

Vačok, Juraj [Autor, UKOPASP, 1.5%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP] In: Zákon o priestupkoch 

[textový dokument (print)] : komentár / Srebalová, Mária [Autor] ; Horvat, Matej [Autor] ; Vrabko, Marián [Autor] ; 

Vačok, Juraj [Autor] ; Frumarová, Kateřina [Recenzent] ; Maslen, Michal [Recenzent]. – 2. preprac. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : C.H. Beck, 2020. – (Komentované zákony). – ISBN 978-80-89603-93-0, s. 

110-247 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 450623 

ABB011 Osobitné spôsoby konania : Tretia časť, siedma hlava = (§330-362) / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 26.52%] 

; Kolcunová, Marta [Autor, 26.52%] ; Romža, Sergej [Autor, UPS61140, 3.48%] ; Hamranová, Denisa [Autor, 43.48%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola]. – sign UPJS LSEP 009908 In: Trestný poriadok 2 [textový dokument 

(print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, 
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Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. 

Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 619-733 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 451031 

ABB012 Postup pred začatím trestného stíhania : Druhá časť, prvá hlava = (§196-198) / Beleš, Andrej [Autor, 

UKOPAEP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] 

: $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard 

[Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 

2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1-34 [4,37 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452373 

ABB013 Právna pomoc vo vzťahu k cudzine : Piata časť, piata hlava = (§531-552) / Juhásová, Dominika [Autor, 

95.10%] ; Kordík, Marek [Autor, UKOPATP, 4.90%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný 

poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; 

Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1145-1247 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452061 

ABB014 Prípravné konanie : Druhá časť, druhá hlava = (§199-229) / Beleš, Andrej [Autor, UKOPAEP, 64.96%] ; 

Hamranová, Denisa [Autor, 9.83%] ; Laciak, Ondrej [Autor, UKOPATP, 1.79%] ; Prokeinová, Margita [Autor, UKOPATP, 

20.97%] ; Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 2.45%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný 

poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; 

Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 34-257 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 419508 

ABB015 Prvá hlava : čl. 1-10 / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 4%] ; Giba, Marián [Autor, UKOPAST, 8%] ; Balog, Boris 

[Autor, PEUFPUVP, 31%] ; Baraník, Kamil [Autor, UMBPR16, 41%] ; Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 11%] ; Jesenko, 

Michal [Autor, UPS19002, 5%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP]. – PEVŠ ID-419508. – sign 

UPJS VSEP 02944 In: Ústava Slovenskej republiky (Zväzok 1. základné princípy a ľudské práva) [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : komentár / Bröstl, Alexander [Recenzent] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Holländer, 

Pavel [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – (Komentáre 

Wolters Kluwer). – ISBN 978-80-571-0380-6. – ISBN (online) 978-80-571-0381-3, s. 10-129 [11,46 AH] [tlačená 

forma] [online] 

 

ref. číslo: 452387 

ABB016 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia : Siedma časť = (§560-569) / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 

50%] ; Beleš, Andrej [Autor, UKOPAEP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 

[textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, 

Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1259-1298 [4,17 AH] [tlačená forma] 
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ref. číslo: 445374 

ABB017 Súd a osoby zúčastnené na konaní : Prvá časť, druhá hlava = (§11-54a) / Šimovček, Ivan [Autor, TUTPRTPK, 

18.65%] ; Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 20.339%] ; Kolcunová, Marta [Autor, 20.337%] ; Hamranová, Denisa [Autor, 

20.337%] ; Laciak, Ondrej [Autor, UKOPATP, 20.337%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola]. – TUTPRTPK 

signatúra E089219 In: Trestný poriadok 1 [textový dokument (print)] : $ 1 - 195 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; 

Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, 

Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 109-302 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 417448 

ABB018 Trestné činy hospodárske (§250-283) : osobitná časť : 5. hlava / Šanta, Ján [Autor, APZTP, 6%] ; Čentéš, Jozef 

[Autor, UKOPATP, 94%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP]. – SIGN-APZ F 20435 In: Trestný zákon 

[textový dokument (print)] : veľký komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Prokeinová, Margita [Recenzent] ; Viktoryová, 

Jana [Recenzent]. – 5. aktual. vyd. – Žilina (Slovensko) : Eurokódex, 2020. – ISBN 978-80-8155-096-6. – SIGN-APZ 

F 20435, s. 534-612 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 419513 

ABB019 Tretia hlava : čl. 55-59 / Vernarský, Martin [Autor, UPS19002, 83%] ; Giba, Marián [Autor, UKOPAST, 17%] ; 

Bröstl, Alexander [Recenzent] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Holländer, Pavel [Recenzent]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070, 060]. – [iný (štúdia) - KP]. – sign UPJS VSEP 02945 In: Ústava Slovenskej republiky (Zväzok 1. základné 

princípy a ľudské práva) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : komentár / Ladislav Orosz, Ján Svák a 

kol. . – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – (Komentáre Wolters Kluwer). – 

ISBN 978-80-571-0380-6. – ISBN (online) 978-80-571-0381-3, s. 833-871 [3,56 AH] [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 250918 

ABB020 Všeobecná časť : § 2-20 / Srebalová, Mária [Autor, UKOPASP, 41.35%] ; Horvat, Matej [Autor, UKOPASP, 

58.65%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP] In: Zákon o priestupkoch [textový dokument (print)] 

: komentár / Srebalová, Mária [Autor] ; Horvat, Matej [Autor] ; Vrabko, Marián [Autor] ; Vačok, Juraj [Autor] ; 

Frumarová, Kateřina [Recenzent] ; Maslen, Michal [Recenzent]. – 2. preprac. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. 

Beck, 2020. – (Komentované zákony). – ISBN 978-80-89603-93-0, s. 6-109 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 417441 

ABB021 Výklad pojmov (§122-143) : všeobecná časť : 5. hlava / Novocký, Juraj [Autor, 2%] ; Šanta, Ján [Autor, APZTP, 

72%] ; Blažek, Radovan [Autor, UKOPATP, 12%] ; Sepeši, Peter [Autor, 7%] ; Feník, Alexander [Autor, 7%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (štúdia) - KP]. – SIGN-APZ F 20435 In: Trestný zákon [textový dokument (print)] : 

veľký komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Prokeinová, Margita [Recenzent] ; Viktoryová, Jana [Recenzent]. – 5. aktual. 

vyd. – Žilina (Slovensko) : Eurokódex, 2020. – ISBN 978-80-8155-096-6. – SIGN-APZ F 20435, s. 233-292 [3 AH] 

[tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452300 

ABB022 Výkon ochranných opatrení : Štvrtá časť, druhá hlava = (§445-464) / Ľorko, Jakub [Autor, UKOPATP, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = 

komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; 
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Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – 

ISBN 978-80-89603-88-6, s. 909-960 [5,04 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452277 

ABB023 Výkon trestov : Štvrtá časť, prvá hlava : (§406-444a) / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 36.23%] ; Beleš, Andrej 

[Autor, UKOPAEP, 27.55%] ; Lisánsky, Tomáš [Autor, 36.22%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia 

[Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. 

– 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 811-909 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 450552 

ABB024 Zabezpečovanie informácií : Prvá časť, piata hlava = (§113-118) / Beleš, Andrej [Autor, UKOPAEP, 51.82%] ; 

Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 48.18%]. – text. – [slovenčina]. [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 1 [textový 

dokument (print)] : $ 1 - 195 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; 

Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 580-716 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 450074 

ABB025 Zaistenie osôb a vecí : Prvá časť, štvrtá hlava = (§71-112) / Prikryl, Ondrej [Autor, 24.76%] ; Strémy, Tomáš 

[Autor, UKOPATP, 24.76%] ; Ozoráková, Lilla [Autor, UKOPAMP, 24.76%] ; Vráblová, Miroslava [Autor, TUTPRTPK, 

25.72%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [kapitola]. – TUTPRTPK signatúra E089247 In: Trestný poriadok 1 [textový 

dokument (print)] : $ 1 - 195 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; 

Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 339-580 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 450976 

ABB026 Základné ustanovenia : Prvá časť, prvá hlava = (§1-10) / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 41.82%] ; Kurilovská, 

Lucia [Autor, UKOPATP, 58.18%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 1 [textový 

dokument (print)] : $ 1 - 195 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; 

Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1-109 [tlačená forma] 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách  

Počet záznamov: 2 

 

ref. číslo: 432484 

ABC001 The conception and institutional novelties of recodification of private law in the Slovak republic / Števček, 

Marek [Autor, UKOPAOP, 50%] ; Ivančo, Marek [Autor, UKOPAOP, 50%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola]. 

– [recenzované] In: The law of obligations in Central and Southeast Europe [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] : recodification and recent developments / Slakoper, Zvonimir [Zostavovateľ, editor] ; Tot, Ivan 

[Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – New York (USA) : Taylor &amp; Francis Group. Routledge, 2021. – ISBN 978-0-

367-51274-3. – ISBN 978-1-032-02895-8. – ISBN (online) 978-1-003-08056-5, s. 33-49 [1,38 AH] [tlačená forma] 

[online] 
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ref. číslo: 457418 

ABC002 V4 countries in the context of the development of the process of fiscal decentralization in the EU / 

Neubauerová, Erika [Autor, UKOPAEV, 40%] ; Dubrovina, Nadiya [Autor, 50%] ; Tulai, Oksana [Autor, 10%]. – text. – 

[angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Visegrad Group : A Form of Establishment and Development of European 

Integration [elektronický dokument] / Chuzhykov, Viktor [Recenzent] ; Bulatova, Olena [Recenzent]. – 1. vyd. – Tbilisi 

(Gruzínsko) : Universal, 2021. – ISBN 978-9941-33-188-6, s. 207-264 [online] 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 12 

 

ref. číslo: 430615 

ABD001 Limity slobody usadiť sa v Európskej Únii z pohľadu kapitálovej obchodnej spoločnosti 

/ Strémy, Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Hospodárska súťaž - 

Verejné obstarávanie - Etablovanie: Úniové pravidlá versus slovenské [textový dokument (print)] / Blažo, Ondrej 

[Autor] ; Kalesná, Katarína [Autor] ; Kováčiková, Hana [Autor] ; Slašťan, Miroslav [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; 

Beleš, Andrej [Recenzent] ; Patakyová, Mária T. [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-595-9, s. 71-102 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 432091 

ABD002 Medzinárodné a európske štandardy v oblasti organizácie a fungovania prokuratúry / Ozoráková, Lilla 

[Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Prokuratúra v podmienkach Európskej 

únie [textový dokument (print)] / Strémy, Tomáš [Autor] ; Popélyová, Klaudia [Autor] ; Ozoráková, Lilla [Autor] ; Gřivna, 

Tomáš [Recenzent] ; Šanta, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-

8232-008-7, s. 37-70 [1,65 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430613 

ABD003 Náhrada škody vo verejnom obstarávaní / Kováčiková, Hana [Autor, UKOPAEP, 100%]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [kapitola] In: Hospodárska súťaž - Verejné obstarávanie - Etablovanie: Úniové pravidlá versus 

slovenské [textový dokument (print)] / Blažo, Ondrej [Autor] ; Kalesná, Katarína [Autor] ; Kováčiková, Hana [Autor] ; 

Slašťan, Miroslav [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Beleš, Andrej [Recenzent] ; Patakyová, Mária T. [Recenzent]. – 1. 

vyd. Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-595-9, s. 39-58 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 448513 

ABD004 Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby : Tretia časť, druhá hlava = (§ 241-245) / Mozner, František 

[Autor, 26.925%] ; Turay, Lukáš [Autor, UKOPATP, 26.925%] ; Jalč, Adrián [Autor, TUTPRTPK, 46.15%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola]. – TUTPRTPK signatúra E089242 In: Trestný poriadok 2 [textový dokument 

(print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, 

Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 333-359 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 432114 

ABD005 Prokuratúra vo vybraných členských štátoch Európskej únie / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 60%] ; 

Popélyová, Klaudia [Autor, 40%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Prokuratúra v podmienkach 

Európskej únie [textový dokument (print)] / Strémy, Tomáš [Autor] ; Popélyová, Klaudia [Autor] ; Ozoráková, Lilla 

[Autor] ; Gřivna, Tomáš [Recenzent] ; Šanta, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – 

ISBN 978-80-8232-008-7, s. 107-148 [2,05 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 251233 

ABD006 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia : § 89-98 / Srebalová, Mária [Autor, UKOPASP, 55%] ; Horvat, 

Matej [Autor, UKOPASP, 45%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Zákon o priestupkoch [textový 

dokument (print)] : komentár / Srebalová, Mária [Autor] ; Horvat, Matej [Autor] ; Vrabko, Marián [Autor] ; Vačok, 

Juraj [Autor] ; Frumarová, Kateřina [Recenzent] ; Maslen, Michal [Recenzent]. – 2. preprac. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : C.H. Beck, 2020. – (Komentované zákony). – ISBN 978-80-89603-93-0, s. 449-470 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 432094 

ABD007 Súbor nástrojov na úrovni Európskej únie v oblasti monitorovania a hodnotenia fungovania justičných 

systémov v členských štátoch Európskej únie s dôrazom na organizáciu a fungovanie prokuratúry / Ozoráková, Lilla 

[Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Prokuratúra v podmienkach Európskej 

únie [textový dokument (print)] / Strémy, Tomáš [Autor] ; Popélyová, Klaudia [Autor] ; Ozoráková, Lilla [Autor] ; 

Gřivna, Tomáš [Recenzent] ; Šanta, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 

978-80-8232-008-7, s. 71-106 [1,75 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430625 

ABD008 Štátna pomoc v práve EÚ / Slašťan, Miroslav [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: Hospodárska súťaž - Verejné obstarávanie - Etablovanie: Úniové pravidlá versus slovenské [textový 

dokument (print)] / Blažo, Ondrej [Autor] ; Kalesná, Katarína [Autor] ; Kováčiková, Hana [Autor] ; Slašťan, Miroslav 

[Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Beleš, Andrej [Recenzent] ; Patakyová, Mária T. [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-595-9, s. 103-140 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430604 

ABD009 Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž / Kalesná, Katarína [Autor, UKOPAEP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Hospodárska súťaž - Verejné obstarávanie - Etablovanie: Úniové pravidlá 

versus slovenské [textový dokument (print)] / Blažo, Ondrej [Autor] ; Kalesná, Katarína [Autor] ; Kováčiková, Hana 

[Autor] ; Slašťan, Miroslav [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Beleš, Andrej [Recenzent] ; Patakyová, Mária T. [Recenzent]. 

– 1. vyd. Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-595-9, s. 15-38 

[tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452352 

ABD010 Výkon rozhodnutí vo vzťahu k cudzine : Piata časť, tretia hlava : (§515-527) / Kordík, Marek [Autor, UKOPATP, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 

569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; 

Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – 

ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1110-1136 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 452331 

ABD011 Základné ustanovenia : Piata časť, prvá hlava = (§477-488a) / Kordík, Marek [Autor, UKOPATP, 69.23%] ; 

Juhásová, Dominika [Autor, 30.77%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový 

dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] 

; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1000-1026 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 448947 

ABD012 Základy finančného práva. : Deviata kapitola / Horvat, Matej [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [kapitola] In: Základy práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : (nielen pre 

študentov právnických fakúlt) / Kubíček, Pavol [Recenzent] ; Hašanová, Janka [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0434-6. – ISBN (online) 978-80-571-0435-

3, s. 367-408 [tlačená forma] [online] 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 7 

 

ref. číslo: 445246 

ACB001 Informatizácia verejnej správy [textový dokument (print)] : e-Government / Ralbovská Sopúchová, Soňa 

[Autor, UKOPAPI, 100%] ; Daňko, Martin [Recenzent] ; Žárska, Petra [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 70 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – ISBN 978-80-7160-629-1 

 

ref. číslo: 423610 

ACB002 Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv (3. zväzok : Ochrana súkromia a majetku) [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Orosz, Ladislav 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – 636 s. [tlačená forma] 

[online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-586-7. – ISBN 978-80-571-0356-1. – ISBN (online) 

978-80-571-0357-8 

 

ref. číslo: 457602 

ACB003 Právo vo filmovom umení [textový dokument (print)] : všeobecná časť / Kasinec, Rudolf [Autor, UKOPATS, 

50%] ; Mészáros, Tomáš [Autor, UKOPATS, 50%] ; Kluknavská, Andrea [Recenzent] ; Šurkala, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 170 s. [tlačená forma] 

: text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-589-8 

 

ref. číslo: 427886 

ACB004 Prípadové štúdie z teórie a praxe legislatívy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Bujňák, 

Vincent [Autor, UKOPAST, 39.6%] ; Gaňa, Stanislav [Autor, UKOPAST, 39.6%] ; Hodás, Milan [Autor, UKOPAST, 20.8%] 

; Gábriš, Tomáš [Recenzent] ; Kukliš, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters 
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Kluwer SR, 2021. – 208 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-571-0367-7. – ISBN 

978-80-7160-594-2. – ISBN (online) 978-80-571-0368-4 

 

ref. číslo: 307438 

ACB005 Slovenské právne dejiny 1. : vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť 

/ Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%] ; Mlkvá Illýová, Zuzana [Recenzent] ; Podolec, Ondrej [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Šamorín (Slovensko) : Heuréka, 2021. – 191 s. [tlačená forma]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-8173-

114-3 

 

ref. číslo: 253200 

ACB006 Trestné právo hmotné [textový dokument (print)] : všeobecná časť / Mencerová, Ingrid [Autor, UMBPR12, 

35.36%] ; Kačáni, Michal [Autor, 9.42%] ; Klimek, Libor [Autor, UMBPR12, 3.44%] ; Krnáč, Martin [Autor, 4.61%] ; 

Tobiášová, Lýdia [Autor, 27.55%] ; Valent, Michal [Autor, 13.62%] ; Turay, Lukáš [Autor, UKOPATP, 6%] ; Ivor, Jaroslav 

[Recenzent] ; Jelínek, Jiří [Recenzent]. – 3. aktual. vyd. – Šamorín (Slovensko) : Heuréka, 2021. – 531 s. [26,55 

AH] [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-8173-103-7 

 

ref. číslo: 422269 

ACB007 Volebné právo a volebné systémy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Domin, Marek [Autor, 

UKOPAST, 100%] ; Klíma, Karel [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent]. – 2. aktual. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – 442 s. [22,2 AH] [tlačená forma] [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

ISBN 978-80-571-0369-1. – ISBN 978-80-7160-592-8. – ISBN (online) 978-80-571-0411-7 

 

BCI Skriptá a učebné texty  

Počet záznamov: 4 

 

ref. číslo: 451809 

BCI001 Ako napísať a úspešne obhájiť bakalársku prácu [elektronický dokument] : (na Katedre finančného práva 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty) / Heseková, Simona [Autor, UKOPAFP, 10%] ; Kačaljak, Matej 

[Autor, UKOPAFP, 90%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta 

UK, 2021. – 80 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-622-2 

 

ref. číslo: 248807 

BCI002 Repetitórium civilného procesného práva [textový dokument (print)] / Gešková, Katarína [Autor, TUTPROOP, 

39%] ; Smyčková, Romana [Autor, UKOPAOP, 22%] ; Zámožík, Jozef [Autor, TUTPROOP, 39%] ; Molnár, Peter 

[Recenzent] ; Kotrecová, Alexandra [Recenzent]. – 2. preprac. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Iuris Libri, 2021. – 

259 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-89635-48-1. – TUTPROOP signatúra 

E085721 

 

ref. číslo: 451722 

BCI003 Repetitórium občianskeho hmotného práva [textový dokument (print)] / Dufalová, Lenka [Autor, UKOPAOP, 

41.86%] ; Križan, Martin [Autor, UKOPAOP, 32.94%] ; Skorková, Veronika [Autor, 25.20%] ; Mazák, Ján [Recenzent]. – 
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3. preprac. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Iuris Libri, 2021. – 280 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – ISBN 978-80-89635-46-7 

 

ref. číslo: 311643 

BCI004 Repetitórium obchodného práva [textový dokument (print)] / Golian, Ján [Autor, 21%] ; Hajnišová, Edita 

[Autor, UKOPAHP, 35%] ; Nevolná, Zuzana [Autor, TUTPROOP, 44%]. – 3. preprac. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Iuris Libri, 2021. – 309 s. [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-89635-47-4. – TUTPROOP 

signatúra E086161 

 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 

Počet záznamov: 26 

 

ref. číslo: 446018 

FAI001 Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí 

[elektronický dokument] / Trellová, Lívia [Zostavovateľ, editor, UKOPAST, 50%] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor, 

UKOPASP, 50%] ; Hodás, Milan [Recenzent] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, 

Marián [Recenzent] ; Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných 

miest a obcí [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 110 s. [online]: text. – [slovenčina, čeština]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-

7160-620-8 

 

ref. číslo: 445148 

FAI002 Aktuálne bezpečnostné výzvy a medzinárodné právo [elektronický dokument] : zborník príspevkov / Valuch, 

Jozef [Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; Ozoráková, Lilla [Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; Vršanský, Peter 

[Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Mareček, Lukáš [Recenzent] ; Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - 

výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 148 s. [online] : text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-617-8 

 

ref. číslo: 447170 

FAI003 Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej Únie vo verejnom sektore [elektronický dokument] / Havelková, 

Mária [Zostavovateľ, editor, UKOPAKT, 50%] ; Jakušová, Viera [Zostavovateľ, editor, UKOPASP, 50%] ; Máčaj, Ľudovít 

[Recenzent] ; Munk, Rastislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. 

Právnická fakulta UK, 2021. – 60 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-625-3 

 

ref. číslo: 454518 

FAI004 Aktuálne otázky európskeho a medzinárodného práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : 

Zborník vedeckých príspevkov a odborných príspevkov / Slašťan, Miroslav [Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; 

Levrinc, Miloš [Zostavovateľ, editor, UMBPR02, 50%] ; Siman, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Slovenská asociácia európskeho práva ; Ústav znaleckej činnosti, 2021. – 96 s. [tlačená forma] [online] : text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-973158-3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9 
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ref. číslo: 454681 

FAI005 Analýzy a trendy v pozemkových úpravách [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Pavlovič, 

Maroš [Zostavovateľ, editor, UKOPASP, 100%] ; Pekár, Bernard [Recenzent] ; Michalovič, Matúš [Recenzent] ; Analýzy 

a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – 229 s. [tlačená forma] [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-

80-571-0454-4. – ISBN 978-80-571-0455-1 

 

ref. číslo: 436594 

FAI006 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy pre finančné právo : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava Legal Forum 2021 : Current challenges for 

financial law / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 

20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] 

; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Kačaljak, Matej [Recenzent] ; Katkovčin, Maroš 

[Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – 114 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7160-606-2 

 

ref. číslo: 436828 

FAI007 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Ústavné orgány a ústavná ochrana základných 

práv v krízových situáciách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 

2021 : Constitutional bodies and constitutional protection of fundamental rights during special situations / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, 

Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Domin, Marek [Recenzent] ; Giba, Marián [Recenzent] ; Hodás, Milan 

[Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 110 s. [online] : text. – [slovenčina, 

angličtina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-603-1 

 

ref. číslo: 438326 

FAI008 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Kríza autorít a hodnôt súčasnej spoločnosti : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : The crisis of 

authorities and values in current society / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor 

[Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Batka, Ľubomír 

[Recenzent] ; Gajdošová, Martina [Recenzent] ; Turčan, Martin [Recenzent] ; Fábry, Branislav [Recenzent] ; Kasinec, 

Rudolf [Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 71 s. [online] : text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-599-7 

 

ref. číslo: 438336 

FAI009 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Inšpirácie rímskeho a kánonického práva v 

období krízy hodnotových princípov v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = 

Bratislava legal forum 2021 : Inspirations of roman and canon law in the period of crisis of value principles in law / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; 
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Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Brtko, Róbert [Recenzent] ; Duda, Ján [Recenzent] ; 

Nemec, Matúš [Recenzent] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; Gregor, Martin [Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 

2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 87 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-600-

0 

 

ref. číslo: 438518 

FAI010 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy pre správne súdnictvo : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : Current challenges for 

administrative justice / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, 

UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, 

UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Vačok, 

Juraj [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent] ; Horvat, Matej [Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent] ; Bratislavské 

právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 127 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7160-604-8 

 

ref. číslo: 438528 

FAI011 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Medzinárodné právo a kríza - dopady a výzvy : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : international law and 

crisis – impact and challenges / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, 

editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, 

editor, UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] 

; Svák, Ján [Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Valuch, Jozef [Recenzent] ; Burdová, Katarína [Recenzent] ; 

Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 111 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– ISBN 978-80-7160-602-4 

 

ref. číslo: 438544 

FAI012 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Odpadové hospodárstvo a zmena klímy v čase 

korona krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Waste management and climate 

change during the corona crisis / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, 

editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, 

editor, UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Michalovič, Matúš 

[Recenzent] ; Dufala, Martin [Recenzent] ; Šmelková, Jana [Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 2021 

[22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 91 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-605-

5 

 

ref. číslo: 438556 

FAI013 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Legislatívna a aplikačná invencia v obchodnom 

práve počas pandémie COVID-19 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal 

forum 2021 : legislative and application inventiveness in commercial law during the COVID-19 pandemic / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, 

Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Durec 
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Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Mamojka, Mojmír [Recenzent] ; Duračinská, Jana 

[Recenzent] ; Lukáčka, Peter [Recenzent] ; Vozár, Jozef [Recenzent] ; Mašurová, Angelika [Recenzent] ; Bratislavské 

právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 87 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7160-607-9 

 

ref. číslo: 438564 

FAI014 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Realizácia sociálnych práv v období pandémie : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : Realization of social 

rights during a pandemic / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, 

UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, 

UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Hamuľák, Juraj [Recenzent] ; Matlák, 

Ján [Recenzent] ; Freel, Lenka [Recenzent] ; Macková, Zuzana [Recenzent] ; Minčič, Vladimír [Recenzent] ; Bratislavské 

právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 100 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7160-608-6 

 

ref. číslo: 438590 

FAI015 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Kybernetická kriminalita v čase krízy : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : cybercrime in a tine of crisis 

/ Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; 

Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Kurilovská, Lucia [Recenzent] ; Prokeinová, Margita 

[Recenzent] ; Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Kordík, Marek [Recenzent] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; 

Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 137 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– ISBN 978-80-7160-610-9 

 

ref. číslo: 438613 

FAI016 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

online konferencie = Technologies in times of crisis: threat or opportunity to law? = Bratislava legal forum 2021 / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; 

Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Andraško, Jozef [Recenzent] ; Ralbovská Sopúchová, 

Soňa [Recenzent] ; Daňko, Martin [Recenzent] ; Žárska, Petra [Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 2021 

[22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 66 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-612-

3 

 

ref. číslo: 437418 

FAI017 Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Krásná, Patrícia [Zostavovateľ, editor, APZKR, 50%] ; 

Kurilovská, Lucia [Zostavovateľ, editor, UKOPATP, 50%] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent] 

; Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien : medzinárodná 

vedecká konferencia [04.11.2021-05.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia 
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Policajného zboru v Bratislave, 2021. – 220 s. [tlačená forma] [online] : text. – [slovenčina, čeština]. – [OV 070]. – 

ISBN 978-80-8054-925-1. – ISBN (online) 978-80-8054-926-8 

 

ref. číslo: 439979 

FAI018 Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej 

vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Milestones of law in central Europe 2021 / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; 

Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, Mária 

[Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent] ; Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 442 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7160-618-5 

 

ref. číslo: 442962 

FAI019 Nová právna úprava správneho trestania [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie / Havelková, Mária [Zostavovateľ, editor, UKOPASP, 34%] ; Grešová, Lenka [Zostavovateľ, editor, UKOPASP, 

33%] ; Bleho, Šimon [Zostavovateľ, editor, UKOPASP, 33%] ; Turčan, Martin [Recenzent] ; Pekár, Bernard [Recenzent] ; 

APVV-20-0436 Nová právna úprava správneho trestania : medzinárodná vedecká konferencia [14.10.2021-

15.10.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – 

70 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-616-1 

 

ref. číslo: 442279 

FAI020 Obmedzovanie ľudských práv [textový dokument (print)] / Ľalík, Tomáš [Zostavovateľ, editor, UKOPAST, 100%] 

; Domin, Marek [Recenzent] ; Ľalík, Tomáš [Recenzent] ; Balog, Boris [Recenzent] ; Obmedzovanie ľudských práv 

[11.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – 

200 .s [tlačená forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-223-5331-1 

 

ref. číslo: 454971 

FAI021 Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo [elektronický dokument] / Vladár, Vojtech [Zostavovateľ, 

editor, UKOPARP, 100%] ; Pekarik, Matej [Recenzent] ; Turošík, Michal [Recenzent] ; Rímsko - kánonické vplyvy na 

slovenské verejné právo [01.10.2021, Trnava, Slovensko]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – 

157 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7502-586-9 

 

ref. číslo: 313342 

FAI022 Slovak yearbook of international law [textový dokument (print)] : Slovenská ročenka medzinárodného práva 

/ Klanduch, Peter [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Kollár, Milan [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Lantajová, Dagmar 

[Zostavovateľ, editor, TUTPRKMP, 20%] ; Šmigová, Katarína [Zostavovateľ, editor, PEUFEPUMP, 20%] ; Špaček, Metod 

[Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 20%] ; Erdösová, Andrea [Recenzent] ; Jankuv, Juraj [Recenzent] ; Klanduch, Peter 

[Recenzent] ; Villacis, Eva [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 9. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2020. – 130 s. [tlačená forma] : text. – [angličtina]. – [OV 070]. – 

ISBN 978-80-89640-09-6. – ISSN 1338-3752. – PEVŠ ID-313342. – TUTPRKMP signatúra E089252 
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ref. číslo: 446053 

FAI023 Študentská vedecká odborná činnosť 2021 [elektronický dokument] / Škrobák, Ján [Zostavovateľ, editor, 

UKOPASP, 34%] ; Jančárová, Viktória [Zostavovateľ, editor, 33%] ; Kraváriková, Zuzana [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 

33%] ; Domin, Marek [Recenzent] ; Kordík, Marek [Recenzent] ; Hodás, Milan [Recenzent] ; Blažek, Radovan 

[Recenzent] ; Pintérová, Dominika [Recenzent] ; Konferencia ŠVOČ Právnickej fakulty [04.06.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

163 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-621-5 

 

ref. číslo: 437949 

FAI024 Vybrané otázky medzinárodného práva 1. [elektronický dokument] : súkromného a verejného : zborník 

študentských príspevkov / Gornaľová, Dominika [Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; Záthurecký, Michal 

[Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Burdová, Katarína 

[Recenzent] ; Mareček, Lukáš [Recenzent]. – 1. vyd. – č. 1. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 90 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-584-

3 

 

ref. číslo: 437963 

FAI025 Vybrané otázky medzinárodného práva 2. [elektronický dokument] : súkromného a verejného : zborník 

študentských príspevkov / Gornaľová, Dominika [Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; Ozoráková, Lilla 

[Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 50%] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Burdová, Katarína 

[Recenzent] ; Mareček, Lukáš [Recenzent]. – 1. vyd. – č. 2. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 117 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-

591-1 

 

ref. číslo: 317613 

FAI026 Zodpovednosť za a pri spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti [textový 

dokument (print)] / Sokol, Pavol [Zostavovateľ, editor, UPS14500, 40%] ; Mesarčík, Matúš [Zostavovateľ, editor, 

UKOPAPI, 20%] ; Hučková, Regina [Zostavovateľ, editor, UPS61160, 40%] ; Dobrovičová, Gabriela [Recenzent] ; Žuľová, 

Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – 272 s. [tlačená forma] : text. – (Teoretik). 

– [slovenčina]. – [OV 160, 070]. – ISBN 978-80-7502-494-7. – sign UPJS SSEP 022206 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

 Počet záznamov: 1 

 

ref. číslo: 247498 

ADC001 Ion-Imprinted Polymers: Synthesis, Characterization, and Adsorption of Radionuclides / Kusumkar, Vipul 

Vilas [Autor, UKOPRCAG, 25%] ; Galamboš, Michal [Autor, UKOPRCJD, 30%] ; Viglašová, Eva [Autor, UKOPRCJD, 30%] 

; Daňo, Martin [Autor, 10%] ; Šmelková, Jana [Autor, UKOPASP, 5%]. – text, ilustr., tab. – [slovenčina]. – [OV 120]. – 

[článok]. – [recenzované]. – DOI 10.3390/ma14051083. – SIGN-UKO PR 14/21. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC In: 

Materials [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN 

(online) 1996-1944. – Roč. 14, č. 5 (2021), art. no. 1083 , s. [1-29] [online] 
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ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

 Počet záznamov: 1 

 

ref. číslo: 255248 

ADD001 Na obranu vágnosti = Defending vagueness / Démuth, Andrej [Autor, UKOPATS, 50%] ; Števček, Marek 

[Autor, UKOPAOP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.31577/filozofia.2021.76.4.1. – WOS 

CC ; CCC In: Filozofia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská 

akadémia vied. Pracoviská SAV. Filozofický ústav. – ISSN 0046-385X. – ISSN (online) 2585-7061. – Roč. 76, č. 4 

(2021), s. 237-251 [tlačená forma] [online] 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Počet záznamov: 19 

 

ref. číslo: 425539 

ADM001 “I don’t even want to come out” : the suppressed voices of our future and opening the lid on sexual and 

gender minority youth workplace discrimination in Europe: a qualitative study / Seiler Ramadas, Radhika [Autor, 

8.337%] ; Markovic, Lovro [Autor, 8.333%] ; Staras, Chase [Autor, 8.333%] ; Llop Medina, Laura [Autor, 8.333%] ; 

Perak, Jelena [Autor, 8.333%] ; Carmichael, Christina [Autor, 8.333%] ; Horvat, Matej [Autor, UKOPASP, 8.333%] ; 

Bajkusa, Mario [Autor, 8.333%] ; Baros, Sladjana [Autor, 8.333%] ; Smith, Lee [Autor, 8.333%] ; McDermott, Daragh 

T. [Autor, 8.333%] ; Grabovac, Igor [Autor, 8.333%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 

10.1007/s13178-021-00644-0. – SCOPUS In: Sexuality research and social policy [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] . – Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature. Springer. – ISSN 1868-9884. – ISSN (online) 

1553-6610. – Roč. 18, č. 3 (2021), s. [1-21] [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 313258 

ADM002 Caractéristiques et conséquences des dispositions constitutionnelles relatives á la responsabilité budgétaire 

en Slovaquie / Giba, Marián [Autor, UKOPAST, 34%] ; Bujňák, Vincent [Autor, UKOPAST, 33%] ; Delaneuville, Frédéric 

[Autor, UKOMAKMM, 33%]. – text. – [francúzština]. – [OV 070, 080]. – [článok]. – DOI 10.2478/iclr-2021-0009. – 

SCOPUS In: International and Comparative Law Review [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 

Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci. – ISSN 1213-8770. – ISSN (online) 2464-6601. – Roč. 21, č. 1 

(2021), s. 227-241 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 243548 

ADM003 Determination of objectives and responsibilities of public administration bodies in correlation with legal 

and managerial aspects: case study of the Slovak republic / Sidak, Mykola [Autor, VŠEMVSÚVSKP, 33.334%] ; 

Hajnišová, Edita [Autor, UKOPAHP, 33.333%] ; Fabuš, Michal [Autor, VŠEMVSÚEMKEAF, 33.333%]. – [angličtina]. – 

[OV 080]. – WOS CC In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument] . – Vilnius (Litva) : 

Entrepreneurship and sustainability center. – ISSN (online) 2345-0282. – Roč. 8, č. 3 (2021), s. 592-603 [online] 

 

ref. číslo: 434073 

ADM004 Enhanced digitalisation and competition law enforcement in Slovakia / Patakyová, Mária T. [Autor, 

UKOPAEP, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.2478/bjes-2021-0016. 
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– SCOPUS In: TalTech journal of European studies [elektronický dokument] . – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland. 

– ISSN 2674-4600. – ISSN (online) 2674-4619. – Roč. 11, č. 2 (2021), s. 83-101 [online] 

 

ref. číslo: 307153 

ADM005 Impact of the COVID-19 pandemic on the budget of slovak local governments : much cry and little wool? / 

Černěnko, Tomáš [Autor, EUBFNHKVR, 50%] ; Neubauerová, Erika [Autor, UKOPAEV, 30%] ; Zubaľová, Alena [Autor, 

EUBFNHKFI, 20%]. – text. – [angličtina]. – [OV 080, 070]. – [článok]. – DOI 10.46585/sp29011249. – SCOPUS In: 

Scientific Papers of the University of Pardubice [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Series D. – 

Pardupice (Česko) : Univerzita Pardubice. – ISSN 1211-555X. – ISSN (online) 1804-8048. – Roč. 29, č. 1 (2021), s. 

1-14 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 416663 

ADM006 Parental Leave in the Czech Republic and Slovakia - where is it more favourable to become a father ? / 

Nevická, Denisa [Autor, UKOPAPR, 33.334%] ; Hamuľák, Juraj [Autor, UKOPAPR, 33.333%] ; Krippel, Mikuláš [Autor, 

UKOPAPR, 33.333%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.2478/danb-2021-0008. – SCOPUS In: 

Danube [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Law, Economics and Social Issues Review. – Varšava 

(Poľsko) : De Gruyter. De Gruyter Open. – ISSN 1804-6746. – ISSN (online) 1804-8285. – Roč. 12, č. 2 (2021), s. 109-

120 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 426522 

ADM007 Pecularities of financial regulation: identification and seizure of criminal property / Šimonová, Jana [Autor, 

APZPV, 33%] ; Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 34%] ; Beleš, Andrej [Autor, UKOPAEP, 33%]. – text. – [angličtina]. – 

[OV 070, 230]. – [článok]. – WOS CC In: AD ALTA [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : journal of 

interdisciplinary research = recenzovaný mezioborový vědecký časopis. – Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas 

akademické sdružení. – ISSN 1804-7890. – ISSN (online) 2464-6733. – Roč. 11, č. 1 (2021), s. 18-24 [tlačená forma] 

[online] 

 

ref. číslo: 314000 

ADM008 Prípustnosť prísah podľa Graciánovho dekrétu = Admissibility of oaths according to Decretum Gratiani / 

Vladár, Vojtech [Autor, UKOPARP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – WOS CC In: Revue 

církevního práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Praha (Česko) : Univerzita Karlova v Praze. 

Právnická fakulta. Společnost pro církevní právo. – ISSN 1211-1635. – ISSN (online) 2336-5609. – TUTPR signatúra 

E014236. – Roč. 27, č. 1 (82) (2021), s. 23-40 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 307957 

ADM009 Public administration’s adaptation to COVID-19 pandemic - Czech, Hungarian, Polish and Slovak experience 

/ Horvat, Matej [Autor, UKOPASP, 25%] ; Piatek, Wojciech [Autor, 25%] ; Potěšil, Lukáš [Autor, 25%] ; Rozsnyai, 

Krisztina [Autor, 25%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.17573/cepar.2021.1.06. – WOS CC In: Central 

European Public Administration Review [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Ľubľana (Slovinsko) 

: Univerza v Ljubljani. – ISSN 2591-2240. – ISSN (online) 2591-2259. – Roč. 19, č. 1 (2021), s. 133-158 [tlačená 

forma] [online] 
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ref. číslo: 248692 

ADM010 Simplification of administrative procedure on the example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and 

Hungary (V4 countries) / Potěšil, Lukáš [Autor, 25%] ; Rozsnyai, Krisztina [Autor, 25%] ; Olszanowski, Jan [Autor, 25%] 

; Horvat, Matej [Autor, UKOPASP, 25%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.3390/admsci11010009. – 

WOS CC ; SCOPUS In: Administrative Sciences [elektronický dokument] . – Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary 

Digital Publishing Institute. – ISSN 2076-3387. – Roč. 11, č. 1 (2021), s. [1-13] [online] 

 

ref. číslo: 442744 

ADM011 Stylus Romanae curiae v kódexovom práve katolíckej cirkvi / Vladár, Vojtech [Autor, UKOPARP, 100%]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.5507/sth.2020.004. – SCOPUS In: Studia 

Theologica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v 

Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. – ISSN 1212-8570. – ISSN (online) 2570-9798. – TUTPR signatúra 

E007353. – Roč. 22, č. 2 (2020), s. 99-135 [tlačená forma] [online] . – SJR: 0,164 ; CiteScore: 0,2 ; SNIP: 0,002 Scimago 

- Religious studies - Q1 

 

ref. číslo: 421343 

ADM012 Sustainable data governance for cooperative, connected and automated mobility in the European union / 

Andraško, Jozef [Autor, UKOPAPI, 20%] ; Hamuľák, Ondrej [Autor, UKOPAEP, 20%] ; Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 

20%] ; Kerikmäe, Tanel [Autor, 20%] ; Kajander, Aleksi [Autor, 20%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – 

DOI 10.3390/su131910610. – SCOPUS In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 13, č. 19 (2021), s. [1-25] [online] 

 

ref. číslo: 313892 

ADM013 The criminal punishment of sexual abuse in the first Czechoslovak Republic and its effects on the subsequent 

development of the legal system / Beleš, Andrej [Autor, UKOPAEP, 50%] ; Gregor, Martin [Autor, UKOPARP, 50%]. – 

text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – SCOPUS In: Journal on European History of Law [textový dokument 

(print)] . – Londýn (Veľká Británia) : STS Science Centre. – ISSN 2042-6402. – Roč. 12, č. 1 (2021), s. 68-77 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 444890 

ADM014 The digital development of the European Union : data governance aspects of cooperative, connected and 

automated mobility = El desarrollo digital de la Unión Europea: aspectos de gobernanza de datos de la movilidad 

cooperativa, conectada y automatizada / Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 34%] ; Andraško, Jozef [Autor, UKOPAPI, 

33%] ; Hamuľák, Ondrej [Autor, 33%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 

10.7238/idp.v0i34.387494. – WOS CC In: IDP. Revista d'Internet, Dret i Política [elektronický dokument] : Journal 

promoted by the Law and Political Science Department. – Barcelona (Španielsko) : Universitat Oberta de Catalunya. 

– ISSN 1699-8154. – č. 34 (2021), s. 1-16 [online] 

 

ref. číslo: 249807 

ADM015 The great escape? Liability of public authorities in the data protection area / Mesarčík, Matúš [Autor, 

UKOPAPI, 100%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – SCOPUS In: The Lawyer Quarterly [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : international journal for legal research. – Praha (Česko) : Akademie věd České 

republiky. Ústav státu a práva AV ČR. – ISSN 1805-8396. – ISSN (online) 1805-840X. – TUTPR signatúra E043810. – 

Roč. 11, č. 1 (2021), s. 158-177 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 245149 

ADM016 The recast civil procedure and legacy of Franz Klein in the Slovak Republic / Števček, Marek [Autor, 

UKOPAOP, 50%] ; Gábriš, Tomáš [Autor, 50%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – WOS CC In: European Journal 

of Transformation Studies [elektronický dokument] . Tbilisi (Gruzínsko) : Europe Our House Press. – ISSN (online) 

2298-0997. – Roč. 8, č. 2 (2020), s. 106-133 [online] 

 

ref. číslo: 245684 

ADM017 The regulatory intersections between artifcial intelligence, data protection and cyber security : challenges 

and opportunities for the EU legal framework / Andraško, Jozef [Autor, UKOPAPI, 34%] ; Mesarčík, Matúš [Autor, 

UKOPAPI, 33%] ; Hamuľák, Ondrej [Autor, 33%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.1007/s00146-

020-01125-5. – ESCI ; WOS CC ; SCOPUS In: AI &amp; Society [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : 

knowledge, culture and communication. – New York (USA) : Springer Publishing Company. – ISSN 0951-5666. – ISSN 

(online) 1435-5655. – č. January (2021), s. 623-636 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 443878 

ADM018 Those Who Shall Be Identified: The Data Protection Aspect of the Legal Framework for Electronic 

Identification in the European Union / Andraško, Jozef [Autor, UKOPAPI, 50%] ; Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 

50%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.2478/bjes-2021-0012. – SCOPUS In: 

TalTech journal of European studies [elektronický dokument] . – Varšava (Poľsko) : De Gruyter Poland. – ISSN 2674-

4600. – ISSN (online) 2674-4619. – Roč. 11, č. 2 (2021), s. 4-24 [online] 

 

ref. číslo: 250838 

ADM019 Trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním = Related criminal offenses to public procurement / Beleš, 

Andrej [Autor, UKOPAEP, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.5817/CPVP2021-1-7. – SCOPUS In: 

Časopis pro právní vědu a praxi [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Brno (Česko) : Masarykova 

univerzita. – ISSN 1210-9126. – ISSN (online) 1805-2789. – ISSN (chybné) 1210-9123. – TUTPR signatúra E006538. 

– Roč. 29, č. 1 (2021), s. 153-176 [tlačená forma] [online] 

 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 Počet záznamov: 4 

 

ref. číslo: 430749 

ACC001 Dokazovanie / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestné 

právo procesné [textový dokument (print)] : Všeobecná časť / Marková, Veronika [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; 

Šanta, Ján [Autor] ; Janko, Sebastián [Autor] ; Ivor, Jaroslav [Recenzent] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Plzeň 

(Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-861-7, s. 314-347 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430772 

ACC002 Trestné činy hospodárske / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Trestné právo hmotné [textový dokument (print)] : Všeobecná a osobitná časť / Mašľanyová, Darina 
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[Autor] ; Szabová, Eva [Autor] ; Klátik, Jaroslav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Vráblová, Miroslava [Autor] ; Romža, 

Sergej [Recenzent] ; Burda, Eduard [Recenzent]. – 4. aktual. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-862-4, s. 372-401 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430774 

ACC003 Trestné činy proti majetku / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Trestné právo hmotné [textový dokument (print)] : Všeobecná a osobitná časť / Mašľanyová, Darina 

[Autor] ; Szabová, Eva [Autor] ; Klátik, Jaroslav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Vráblová, Miroslava [Autor] ; Romža, 

Sergej [Recenzent] ; Burda, Eduard [Recenzent]. – 4. aktual. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-862-4, s. 345-371 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423226 

ACC004 Trestné činy vojenské : kapitola 11 / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: Trestné právo hmotné [textový dokument (print)] : osobitná časť / Klátik, Jaroslav [Autor] ; Romža, 

Sergej [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Mencerová, Ingrid [Autor] ; Ivor, Jaroslav [Recenzent] ; Ščerba, Filip 

[Recenzent]. – 2. aktual. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. – (Slovenské 

učebnice). – ISBN 978-80-7380-846-4, s. 362-385 [1,15 AH] [tlačená forma] 

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 38 

 

ref. číslo: 305088 

ACD001 Crimes against humanity / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 50%] ; Adamiková, Simona [Autor, UKOPAHP, 

50%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: International criminal law [textový dokument (print)] / Kordík, 

Marek [Autor] ; Blažek, Radovan [Autor] ; Hangáčová, Natália [Autor] ; Mareček, Lukáš [Autor] ; Mihálik, Stanislav 

[Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Adamiková, Simona [Autor] ; Medelský, Jozef [Recenzent] ; Marková, Veronika 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0348-

6. – ISBN (online) 978-80-571-0349-3, s. 220-239 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 305097 

ACD002 Criminal proceeding before the International Criminal Court / Kordík, Marek [Autor, UKOPATP, 100%]. – 

[angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: International criminal law [textový dokument (print)] / Kordík, Marek [Autor] 

; Blažek, Radovan [Autor] ; Hangáčová, Natália [Autor] ; Mareček, Lukáš [Autor] ; Mihálik, Stanislav [Autor] ; Strémy, 

Tomáš [Autor] ; Adamiková, Simona [Autor] ; Medelský, Jozef [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0348-6. – ISBN (online) 978-

80-571-0349-3, s. 273-305 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430991 

ACD003 Časť 1. Úvod do štúdia obchodného práva / Mamojka, Mojmír [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné 

právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, 

Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav 

[Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; 
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Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] 

; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 1-20 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431208 

ACD004 Časť 11. Spoločnosť s ručením obmedzeným / Mamojka, Mojmír [Autor, UKOPAHP, 90%] ; Lukáčka, Peter 

[Autor, UKOPAHP, 10%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument 

(print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; 

Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; 

Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; 

Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, 

Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, 

Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 432-542 

[tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431246 

ACD005 Časť 12. Akciová spoločnosť / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 44.45%] ; Mašurová, Angelika [Autor, 

UKOPAHP, 33.33%] ; Grambličková, Barbora [Autor, UKOPAHP, 22.22%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných 

spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, 

Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter 

[Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; 

Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] 

; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 

978-80-8232-007-0, s. 543-703 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431247 

ACD006 Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie / Hajnišová, Edita [Autor, UKOPAHP, 50%] ; Smalik, Matej [Autor, 

UKOPAHP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] 

: všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, 

Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, 

Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika 

[Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, 

Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 

1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 704-778 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431233 

ACD007 Časť 14. Družstvo / Jablonka, Branislav [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných 

spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, 

Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter 

[Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; 

Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] 

; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 

978-80-8232-007-0, s. 779-804 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 430080 

ACD008 Časť 3. Vymedzenie bazálnych inštitútov obchodného práva / Barkoci, Stanislav [Autor, 16.67%] ; Lukáčka, 

Peter [Autor, UKOPAHP, 16.67%] ; Mamojka, Mojmír [Autor, UKOPAHP, 33.33%] ; Petrek, Filip [Autor, UKOPAHP, 

33.33%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : 

všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, 

Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, 

Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika 

[Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, 

Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 

1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 40-121 [4,05 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431096 

ACD009 Časť 6. Účtovníctvo podnikateľov / Lukáčková, Zdenka [Autor, UKOPAEV, 90%] ; Dutková, Patrícia [Autor, 

UKOPAHP, 10%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] 

: všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, 

Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, 

Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika 

[Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, 

Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 

1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 152-182 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431097 

ACD010 Časť 7. Hospodárska súťaž a nekalá súťaž / Strémy, Jana [Autor, UKOPAHP, 50%] ; Vozár, Jozef [Autor, 50%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, 

súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; 

Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; 

Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; 

Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana 

[Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 183-220 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430067 

ACD011 Časť 8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva / Duračinská, Jana [Autor, UKOPAHP, 

21.43%] ; Mamojka, Mojmír [Autor, UKOPAHP, 7.14%] ; Petrek, Filip [Autor, UKOPAHP, 14.30%] ; Pintérová, Dominika 

[Autor, UKOPAHP, 42.85%] ; Smalik, Matej [Autor, UKOPAHP, 7.14%] ; Strémy, Jana [Autor, UKOPAHP, 7.14%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné 

právo, právo obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, 

Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav 

[Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] 

; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] 

; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 221-395 [8,7 AH] [tlačená forma] 
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ref. číslo: 431182 

ACD012 Časť 9. Verejná obchodná spoločnosť / Duračinská, Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo 

obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] 

; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; 

Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, 

Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, 

Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. 

Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 396-416 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 305521 

ACD013 e-Government / Ralbovská Sopúchová, Soňa [Autor, UKOPAPI, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Právo informačných a komunikačných technológií 2 / Andraško, Jozef [Autor] ; Daňko, Martin [Autor] ; 

Dražová, Petra [Autor] ; Gyurász, Zoltán [Autor] ; Mesarčík, Matúš [Autor] ; Munk, Rastislav [Autor] ; Ralbovská 

Sopúchová, Soňa [Autor] ; Adamová, Zuzana [Recenzent] ; Hodossy, Kristián [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : TINCT, 2021. – ISBN 978-80-973837-2-5, s. 13-47 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 305518 

ACD014 Elektronický obchod / Ralbovská Sopúchová, Soňa [Autor, UKOPAPI, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Právo informačných a komunikačných technológií 2 / Andraško, Jozef [Autor] ; Daňko, Martin [Autor] ; 

Dražová, Petra [Autor] ; Gyurász, Zoltán [Autor] ; Mesarčík, Matúš [Autor] ; Munk, Rastislav [Autor] ; Ralbovská 

Sopúchová, Soňa [Autor] ; Adamová, Zuzana [Recenzent] ; Hodossy, Kristián [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : TINCT, 2021. – ISBN 978-80-973837-2-5, s. 48-84 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 257009 

ACD015 History of international criminal law / Blažek, Radovan [Autor, UKOPATP, 100%]. – [angličtina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: International criminal law [textový dokument (print)] / Kordík, Marek [Autor] ; Blažek, Radovan 

[Autor] ; Hangáčová, Natália [Autor] ; Mareček, Lukáš [Autor] ; Mihálik, Stanislav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; 

Adamiková, Simona [Autor] ; Medelský, Jozef [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0348-6. – ISBN (online) 978-80-571-

0349-3, s. 69-90 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 257016 

ACD016 Individual criminal responsibility, command responsibility and grounds for its exclusion / Kordík, Marek 

[Autor, UKOPATP, 100%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: International criminal law [textový dokument 

(print)] / Kordík, Marek [Autor] ; Blažek, Radovan [Autor] ; Hangáčová, Natália [Autor] ; Mareček, Lukáš [Autor] ; 

Mihálik, Stanislav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Adamiková, Simona [Autor] ; Medelský, Jozef [Recenzent] ; 

Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 

978-80-571-0348-6. – ISBN (online) 978-80-571-0349-3, s. 134-159 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 257024 

ACD017 International tribunals / Blažek, Radovan [Autor, UKOPATP, 100%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

International criminal law [textový dokument (print)] / Kordík, Marek [Autor] ; Blažek, Radovan [Autor] ; Hangáčová, 
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Natália [Autor] ; Mareček, Lukáš [Autor] ; Mihálik, Stanislav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Adamiková, Simona 

[Autor] ; Medelský, Jozef [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0348-6. – ISBN (online) 978-80-571-0349-3, s. 160-199 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 257003 

ACD018 Introduction to international legal system / Mareček, Lukáš [Autor, UKOPAMP, 100%]. [angličtina]. – [OV 

070]. – [kapitola] In: International criminal law [textový dokument (print)] / Kordík, Marek [Autor] ; Blažek, Radovan 

[Autor] ; Hangáčová, Natália [Autor] ; Mareček, Lukáš [Autor] ; Mihálik, Stanislav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; 

Adamiková, Simona [Autor] ; Medelský, Jozef [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0348-6. – ISBN (online) 978-80-571-

0349-3, s. 10-40 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430408 

ACD019 Konanie obchodnej spoločnosti a družstva voči tretím osobám : 2. kapitola : 3. časť Správa, riadenie a 

kontrola / Mašurová, Angelika [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 236-266 [1,5 AH] [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430415 

ACD020 Kreovanie a zánik riadiacich orgánov : 4. kapitola : 3. časť Správa, riadenie a kontrola / Lukáčka, Peter [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a 

družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] 

; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. 

– ISBN 978-80-7160-593-5, s. 271-308 [1,85 AH] [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 305790 

ACD021 Kybernetická bezpečnosť / Andraško, Jozef [Autor, UKOPAPI, 100%]. – [slovenčina]. [OV 070]. – [kapitola] 

In: Právo informačných a komunikačných technológií 2 / Andraško, Jozef [Autor] ; Daňko, Martin [Autor] ; Dražová, 

Petra [Autor] ; Gyurász, Zoltán [Autor] ; Mesarčík, Matúš [Autor] ; Munk, Rastislav [Autor] ; Ralbovská Sopúchová, 

Soňa [Autor] ; Adamová, Zuzana [Recenzent] ; Hodossy, Kristián [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

TINCT, 2021. – ISBN 978-80-973837-2-5, s. 166-211 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 305921 

ACD022 Kybernetická kriminalita / Dražová, Petra [Autor, UKOPATP, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] 
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returning the case to the three-member panel / Matejová, Jana [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – 
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ADF128 Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. augusta do 21. septembra 
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ADF129 Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 / 
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(Slovensko) : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 

73, č. 8-9 (2021), s. 1082-1103 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 457774 
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ADF135 Vývoj inštitútu vlastníctva od rímskeho práva po súčasnú úpravu / Mlkvý, Matej [Autor, UKOPADS, 50%] ; 

Mlkvá Illýová, Zuzana [Autor, UKOPADS, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované] In: 
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ADF142 Základné zásady Zákonníka medzinárodného obchodu / Köszeghy, Adam [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – 
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(Slovensko) : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 

73, č. 5 (2021), s. 701-710 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 445940 

ADF146 Zásady Nemo tenetur se ipsum accesure a jej vplyv na dokazovanie drogovej trestnej činnosti / Slovák, Igor 

[Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované] In: Acta Facultatis Iuridicae 
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ADF147 Získanie odpustkov ad normam Enchiridion / Pétiová, Veronika [Autor, UKOPARP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový 
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Trestné právo procesné [textový dokument (print)] : Všeobecná časť / Marková, Veronika [Autor] ; Strémy, Tomáš 

[Autor] ; Šanta, Ján [Autor] ; Janko, Sebastián [Autor] ; Ivor, Jaroslav [Recenzent] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-861-7, s. 157-166 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 456514 

AEC029 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči whistleblowerovi podľa slovenskej právnej úpravy / 

Poruban, Andrej [Autor, TNFSEVKVSaRE, 50%] ; Minčič, Vladimír [Autor, UKOPAPR, 50%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 080, 070]. – [príspevok]. – [recenzované] In: Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] / Pichrt, Jan [Zostavovateľ, editor] ; Morávek, Jakub [Zostavovateľ, 

editor]. – 1. vyd. Praha (Česko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-7676-259-6. – ISBN (online) 978-80-7676-

260-2, s. 115-122 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 314429 

AEC030 Predmet kriminalistiky &quot;veličina&quot; tvoriaca vedecký základ hodnôt kriminalistiky / Fedorovičová, 

Iveta [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok] In: Hodnoty trestného práva, 

kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi [textový dokument (print)] : pocta prof. 

JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult. / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor] ; Dvořák, Jiří [Recenzent] 

; Fenyk, Jaroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. – ISBN 

978-80-7380-829-7. – SIGN-APZ F 20496. – TUTPR signatúra E086797, s. 217-229 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 249766 

AEC031 Prezumpcia neviny a zásada in dubio pro reo - súčasné výzvy a rímskoprávne východiská = Presumption of 

innocence and the principle in dubio pro reo - modern challenges and origins in Roman law / Ivančík, Ján [Autor, 

UKOPARP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. 

Právo a krize [textový dokument (print)] / Cvrček, František [Zostavovateľ, editor] ; Jermanová, Helena [Zostavovateľ, 

editor] ; Jirásek, Jiří [Recenzent] ; Škop, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Plzeň (Česko) : Západočeská univerzita v 

Plzni, 2020. – ISBN 978-80-261-0995-2, s. 127-141 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 451760 

AEC032 Problematika času v rozhodovaní ústavných súdov = Time in the decision-making of constitutional courts / 

Ľalík, Tomáš [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – [recenzované] In: Pocta 

Karlu Klímovi k 70. narozeninám [textový dokument (print)] : Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i 

evropského) / Fischerová, Iva [Zostavovateľ, editor] ; Forejtová, Monika [Zostavovateľ, editor] ; Klíma, Pavel 

[Zostavovateľ, editor] ; Kramář, Květoslav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Wolters Kluwer. Wolters 

Kluwer ČR, 2021. – ISBN 978-80-7598-982-6. – ISBN 978-80-7638-028-8, s. 287-297 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 427245 

AEC033 Profilovanie a využitie umelej inteligencie na medicínske účely / Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Zodpovednosť za a pri spracúvaní osobných údajov pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti [textový dokument (print)] / Sokol, Pavol [Zostavovateľ, editor] ; Mesarčík, 

Matúš [Zostavovateľ, editor] ; Hučková, Regina [Zostavovateľ, editor] ; Dobrovičová, Gabriela [Recenzent] ; Žuľová, 

Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-494-7. – 

sign UPJS SSEP 022206, s. 207-223 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 417592 

AEC034 Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context / Giba, Marián [Autor, 

UKOPAST, 50%] ; Bujňák, Vincent [Autor, UKOPAST, 50%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – 

[recenzované]. – SCOPUS In: European studies [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : the review of 

European law, economics and politics / Šišková, Naděžda [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 8. – Praha (Česko) : 

Wolters Kluwer, 2021. – ISSN 1805-8809. – ISSN (online) 2464-6695, s. 37-64 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 252892 

AEC035 Slovak Republic = Republika Słowacka / Vačok, Juraj [Autor, UKOPASP, 100%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – 

[príspevok] In: Administrative proceedings in the Habsburg succession countries [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Kmieciak, Zbigniew [Zostavovateľ, editor] ; Supernat, Jerzy [Recenzent]. – 1. vyd. – Lódź 

(Poľsko) : Uniwersytet Lódzki. Lódź University Press ; Warszawa (Poľsko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-83-8220-

065-2. – ISBN 978-83-8187-516-5. – ISBN (online) 978-83-8220-066-9, s. 199-213 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 439415 

AEC036 Slovakia / Ľalík, Tomáš [Autor, UKOPAST, 34%] ; Baraník, Kamil [Autor, UMBPR16, 33%] ; Drugda, Simon 

[Autor, 33%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – [recenzované] In: 2020 Global review of 

constitutional law [elektronický dokument] / Albert, Richard [Zostavovateľ, editor] ; Landau, David [Zostavovateľ, 

editor] ; Faraguna, Pietro [Zostavovateľ, editor] ; Drugda, Simon [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Boston (USA) : 

Clough center for the study of constitutional democracy, 2021. – ISBN 978-0-692-15916-3, s. 269-273 [online] 

 

ref. číslo: 451764 

AEC037 Súdna moc na Slovensku po ústavných zmenách z roku 2020 = Judicial power in Slovakia after constitutional 

amendment of 2020 / Giba, Marián [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – 

[recenzované] In: Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám [textový dokument (print)] : Ústavnost jako kritérium 

právního řádu (národního i evropského) / Fischerová, Iva [Zostavovateľ, editor] ; Forejtová, Monika [Zostavovateľ, 

editor] ; Klíma, Pavel [Zostavovateľ, editor] ; Kramář, Květoslav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : 

Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2021. – ISBN 978-80-7598-982-6. – ISBN 978-80-7638-028-8, s. 335-348 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 439963 

AEC038 Terorizmus - zločin podľa medzinárodného práva? / Mareček, Lukáš [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Protistátní 

trestné činy včera a dnes [15.10.2021, Brno, Česko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] 

In: Protistátní trestné činy včera a dnes [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : sborník z konference 

/ Tauchen, Jaromír [Zostavovateľ, editor] ; Adamová, Karolina [Recenzent] ; Gřivna, Tomáš [Recenzent]. – 1. vyd. Brno 
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(Česko) : Masarykova univerzita, 2021. – (Acta Universitatis Brunensis Iuridica : Editio Scientia ; 716). – ISBN 978-80-

210-9975-3. – ISBN (online) 978-80-210-9976-0, s. 262-276 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 433596 

AEC039 The Aesthetics of Suffering or Being Enchanted by Van Gogh's Ear / Démuth, Andrej [Autor, UKOPATS, 50%] 

; Démuthová, Slávka [Autor, UCMFIFKPSY, 50%]. – [angličtina]. – [OV 060, 070]. – [príspevok] In: Everydayness 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] : contemporary aesthetic approaches / Giombini, Lisa 

[Zostavovateľ, editor] ; Kvokačka, Adrián [Zostavovateľ, editor] ; Kačmárová, Alena [Recenzent] ; Suvák, Vladislav 

[Recenzent] ; Ševčík, Miloš [Recenzent]. – 1. vyd. – Prešov (Slovensko) : Prešovská univerzita v Prešove ; Rím 

(Taliansko) : Roma Tre-Press, 2021. – (Opera Philosophica ; 36) (Colloquia Philosophica ; 3). – ISBN 978-80-555-2777-

2. – ISBN 979-12-5977-052-3. – ISBN (online) 978-80-555-2778-9. – ISBN (online) 979-12-5977-053-0. – SIGN-PU 

FF-21 280/21, s. 134-145 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 444361 

AEC040 The Identity and Gender Problem in the Context of AI / Kišoňová, Renáta [Autor, UKOPATS, 100%]. – text. 

– [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – DOI 10.13166/WSGE//SOUR1232 In: Human Rights [elektronický 

dokument] : From reality to the virtual world / Florek, Iwona [Zostavovateľ, editor] ; Laki, Ildikó [Zostavovateľ, editor] 

; Šimanskiené, Ligita [Recenzent] ; Such-Pyrgiel, Malgorzata [Recenzent]. – 1. vyd. – Józefow (Poľsko) : Alcide De 

Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2021. – ISBN 978-83-954584-3-9, s. 43-55 [online] 

 

ref. číslo: 426192 

AEC041 The impact of the case-law of the court of justice of the European Union on the imposition of excise duties 

in Slovakia / Szakács, Andrea [Autor, UKOPAFP, 33.34%] ; Rakovský, Peter [Autor, UKOPAFP, 33.33%] ; Kačaljak, Matej 

[Autor, UKOPAFP, 33.33%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola]. – [recenzované] In: Impact of CJEU case-

law on excise duty regulations in selected EU member states [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Maczynski, Dominik [Autor]. – 1. vyd. – Poznaň (Poľsko) : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2021. – ISBN 978-83-232-3897-3. – ISBN (online) 978-83-

232-3898-0, s. 151-165 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 442838 

AEC042 The Legal Regulation of Religious Symbols in the Public Sphere in Slovakia / Vladár, Vojtech [Autor, UKOPARP, 

100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – DOI 10.54237/profnet.2021.psrs_6 In: Religious Symbols 

in the Public Sphere [textový dokument (print)] : Analysis on Certain Central European Countries / Sobczyk, Pawel 

[Zostavovateľ, editor] ; Hrabar, Dubravka [Recenzent] ; Ivanc, Blaž [Recenzent] ; Nemec, Matúš [Recenzent] ; 

Osuchowska, Marta [Recenzent] ; Přibyl, Stanislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Miskolc (Maďarsko) : Ferenc Mádl Institute 

of comparative law, 2021. – ISBN 978-615-6356-06-2, s. 171-210 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 434717 

AEC043 The right to Compensation for Business restriCtions framed BY human rights and state aid rules / Blažo, 

Ondrej [Autor, UKOPAEP, 50%] ; Máčaj, Adam [Autor, UKOPAMP, 50%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [iný 

(štúdia) - KP]. – [recenzované] In: International Organizations and States' Response to COVID-19 [textový dokument 

(print)] / Trošić, Sanja [Zostavovateľ, editor] ; Gordanić, Jelica [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Belehrad 

(Chorvátsko) : Institute of international politics and economics, 2021. – ISBN 978-86-7067-291-8, s. 87-107 

[tlačená forma] 
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ref. číslo: 430770 

AEC044 Trestná zodpovednosť / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Trestné právo hmotné [textový dokument (print)] : Všeobecná a osobitná časť / Mašľanyová, Darina 

[Autor] ; Szabová, Eva [Autor] ; Klátik, Jaroslav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Vráblová, Miroslava [Autor] ; Romža, 

Sergej [Recenzent] ; Burda, Eduard [Recenzent]. – 4. aktual. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-862-4, s. 92-100 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430797 

AEC045 Trestné činy vojenské / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Trestné právo hmotné [textový dokument (print)] : Všeobecná a osobitná časť / Mašľanyová, Darina 

[Autor] ; Szabová, Eva [Autor] ; Klátik, Jaroslav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Vráblová, Miroslava [Autor] ; Romža, 

Sergej [Recenzent] ; Burda, Eduard [Recenzent]. – 4. aktual. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-862-4, s. 570-589 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 439964 

AEC046 Trestný čin poburovania ako nástroj politickej perzekúcie do roku 1989 / Podolec, Ondrej [Autor, UKOPADS, 

100%] ; Protistátní trestné činy včera a dnes [15.10.2021, Brno, Česko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[príspevok z podujatia] In: Protistátní trestné činy včera a dnes [textový dokument (print)] [elektronický dokument] 

: sborník z konference / Tauchen, Jaromír [Zostavovateľ, editor] ; Adamová, Karolina [Recenzent] ; Gřivna, Tomáš 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Brno (Česko) : Masarykova univerzita, 2021. – (Acta Universitatis Brunensis Iuridica : Editio 

Scientia ; 716). – ISBN 978-80-210-9975-3. – ISBN (online) 978-80-210-9976-0, s. 236-250 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 432154 

AEC047 Tvorba práva v dobe kovidovej = Making law in the Covid period / Balog, Boris [Autor, PEUFPUVP, 50%] ; 

Trellová, Lívia [Autor, UKOPAST, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok]. – PEVŠ ID-432154 In: Tvorba a 

výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Bárány, 

Eduard [Zostavovateľ, editor] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Dobrovičová, Gabriela [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha 

(Česko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2021. – ISBN 978-80-7676-231-2. – ISBN (online) 978-80-7676-232-

9, s. 29-44 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 432141 

AEC048 Vplyv výkladu pojmu právny štát v rozhodnutiach SD EÚ a ESĽP na reformu súdnictva na Slovensku / Svák, 

Ján [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Tvorba a výklad práva v 

podmienkach právneho pluralizmu [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Bárány, Eduard 

[Zostavovateľ, editor] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Dobrovičová, Gabriela [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : 

Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2021. – ISBN 978-80-7676-231-2. – ISBN (online) 978-80-7676-232-9, s. 94-116 

[tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 427237 

AEC049 Základné pojmy ochrany osobných údajov / Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 50%] ; Benko, Radoslav 

[Autor, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – sign UPJS LSEP 009669 In: Zodpovednosť za a pri 

spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti [textový dokument (print)] / Sokol, Pavol 

[Zostavovateľ, editor] ; Mesarčík, Matúš [Zostavovateľ, editor] ; Hučková, Regina [Zostavovateľ, editor] ; Dobrovičová, 
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Gabriela [Recenzent] ; Žuľová, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – (Teoretik). 

– ISBN 978-80-7502-494-7. – sign UPJS SSEP 022206, s. 11-51 [2,96 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 434081 

AEC050 Zánik výkonu funkcie - korporačné a zmluvné aspekty, systematika a kazuistika / Patakyová, Mária [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Smluvní režim výkonu funkce [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor] ; Nevolná, Zuzana [Recenzent] ; Kotásek, 

Josef [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2021. – (Právní monografie). – 

ISBN 978-80-7552-654-0. – ISBN (online) 978-80-7552-653-3. – ISBN (online) 978-80-7552-652-6. – TUTPR signatúra 

E087151, s. 73-88 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 451765 

AEC051 Zmenil sa uhol pohľadu na vnímanie deľby moci v slovenskom ústavnom systéme? = Has the angle of view 

changed regarding the perception of division of powers in the Slovak constitutional system? / Trellová, Lívia [Autor, 

UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – [recenzované] In: Pocta Karlu Klímovi k 70. 

narozeninám [textový dokument (print)] : Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského) / 

Fischerová, Iva [Zostavovateľ, editor] ; Forejtová, Monika [Zostavovateľ, editor] ; Klíma, Pavel [Zostavovateľ, editor] ; 

Kramář, Květoslav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2021. – ISBN 

978-80-7598-982-6. – ISBN 978-80-7638-028-8, s. 359-368 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430748 

AEC052 Zúčastnená osoba / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Trestné právo procesné [textový dokument (print)] : Všeobecná časť / Marková, Veronika [Autor] ; Strémy, Tomáš 

[Autor] ; Šanta, Ján [Autor] ; Janko, Sebastián [Autor] ; Ivor, Jaroslav [Recenzent] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. – ISBN 978-80-7380-861-7, s. 167-171 [tlačená 

forma] 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 Počet záznamov: 85 

 

ref. číslo: 454028 

AED001 28. október ako deň vzniku štátu a právneho poriadku / Švedová, Terézia [Autor, UKOPADS, 50%] ; Lysý, 

Miroslav [Autor, UKOPADS, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Rok 1918 a potom... [textový 

dokument (print)] : Slovenská spoločnosť na prahu novej éry / Posch, Martin [Zostavovateľ, editor] ; Danek, Ján 

[Recenzent] ; Michálek, Slavomír [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Veda, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. – ISBN 978-80-224-1932-1, s. 43-57 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 305094 

AED002 Aggression / Kordík, Marek [Autor, UKOPATP, 100%]. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: International 

criminal law [textový dokument (print)] / Kordík, Marek [Autor] ; Blažek, Radovan [Autor] ; Hangáčová, Natália [Autor] 

; Mareček, Lukáš [Autor] ; Mihálik, Stanislav [Autor] ; Strémy, Tomáš [Autor] ; Adamiková, Simona [Autor] ; Medelský, 

Jozef [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters 

Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0348-6. – ISBN (online) 978-80-571-0349-3, s. 263-272 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 455257 

AED003 Agrárne právo / Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] 

; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-

80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 125-132 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 443074 

AED004 Archaické a feudálne občianske právo 1 : všeobecná časť / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument (print)] : Vývoj súkromného 

a trestného práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert [Recenzent] ; Sombati, Ján 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín (Slovensko) : Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-2, s. 18-27 [0,62 AH] [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 443081 

AED005 Archaické a feudálne občianske právo 2 : vecné, záväzkové a dedičské právo / Lysý, Miroslav [Autor, 

UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument 

(print)] : Vývoj súkromného a trestného práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert 

[Recenzent] ; Sombati, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín (Slovensko) : Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-

2, s. 28-36 [0,61 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 443105 

AED006 Archaické a feudálne trestné právo / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument (print)] : Vývoj súkromného a trestného práva na 

Slovensku od najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert [Recenzent] ; Sombati, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín 

(Slovensko) : Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-2, s. 138-146 [0,57 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430209 

AED007 Aspekt kultúry a rozvoj interkultúrnej kompetentnosti vo vyučovaní odborného anglického jazyka = the 

cultural aspect and the development of intercultural competence in teaching English for specific purposes / 

Procházková, Lenka [Autor, UKOMAKIS, 50%] ; Brtková, Jarmila [Autor, UKOPAPK, 50%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [príspevok] In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 8 [elektronický dokument] : recenzovaný 

zborník vedeckých prác / Ľupták, Marek [Zostavovateľ, editor] ; Balážová, Žaneta [Zostavovateľ, editor] 

; Danihelová, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Veverková, Darina [Zostavovateľ, editor] ; Kolečáni Lenčová, Ivica 

[Zostavovateľ, editor] ; Chovancová, Katarína [Recenzent] ; Javorčíková, Jana [Recenzent] ; Vyhnáliková, Zuzana 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Zvolen (Slovensko) : Technická univerzita vo Zvolene, 2021. – ISBN 978-80-228-3283-0, s. 

42-49 [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 447245 

AED008 Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe vo svetle novej právnej úpravy / Mesarčík, Matúš [Autor, 

UKOPAPI, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej 

Únie vo verejnom sektore [elektronický dokument] / Havelková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Jakušová, Viera 

[Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Recenzent] ; Munk, Rastislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-625-3, s. 41-60 [online] 
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ref. číslo: 430886 

AED009 Cezhraničné aspekty zlúčenia, splynutia, rozdelenia : 3. kapitola : 6. časť Transformácie spoločnosti a 

družstva / Smalik, Matej [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo 

obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 598-612 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 431200 

AED010 Časť 10. Komanditná spoločnosť / Duračinská, Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. [slovenčina]. – [OV 

070]. – [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo 

obchodných spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] 

; Dutková, Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; 

Lukáčka, Peter [Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, 

Filip [Autor] ; Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, 

Daniel [Autor] ; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. 

Beck, 2021. – ISBN 978-80-8232-007-0, s. 417-431 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430076 

AED011 Časť 2. Pojem, systém a pramene práva Európskej únie v oblasti práva obchodných spoločností / 

Grambličková, Barbora [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Obchodné 

právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva / 

Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, Patrícia [Autor] ; 

Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter [Autor] ; 

Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; Pintérová, 

Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] ; Marek, 

Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-

8232-007-0, s. 21-39 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 431095 

AED012 Časť 5. Obchodný register / Barkoci, Stanislav [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: Obchodné právo 1 [textový dokument (print)] : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných 

spoločností a družstva / Mamojka, Mojmír [Autor] ; Barkoci, Stanislav [Autor] ; Duračinská, Jana [Autor] ; Dutková, 

Patrícia [Autor] ; Hajnišová, Edita [Autor] ; Grambličková, Barbora [Autor] ; Jablonka, Branislav [Autor] ; Lukáčka, Peter 

[Autor] ; Lukáčková, Zdenka [Autor] ; Mašurová, Angelika [Autor] ; Patakyová, Mária [Autor] ; Petrek, Filip [Autor] ; 

Pintérová, Dominika [Autor] ; Smalik, Matej [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Vozár, Jozef [Autor] ; Zigo, Daniel [Autor] 

; Marek, Karel [Recenzent] ; Kubinec, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 

978-80-8232-007-0, s. 133-151 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430377 

AED013 Definícia pojmu &quot;obchodná spoločnosť&quot; a &quot;družstvo&quot; : 7. kapitola : 1. časť Úvod do 

problematiky obchodných spoločností a družstva, vymedzenie základných pojmov / Patakyová, Mária [Autor, 

UKOPAHP, 25%] ; Grambličková, Barbora [Autor, UKOPAHP, 25%] ; Lukáčka, Peter [Autor, UKOPAHP, 25%] ; Mašurová, 

Angelika [Autor, UKOPAHP, 25%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných 

spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina 
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[Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-

571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 67-88 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430899 

AED014 Derivátna žaloba a actio pro socio : 2. kapitola : 7. časť Vymáhanie nárokov / Kisely, Ivan [Autor, UKOPAHP, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - 

ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, 

Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 

978-80-7160-593-5, s. 676-683 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430903 

AED015 Derivátna žaloba veriteľa : 3. kapitola : 7. časť Vymáhanie nárokov / Kisely, Ivan [Autor, UKOPAHP, 100%]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 

inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-

7160-593-5, s. 684-685 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430374 

AED016 Dispozitívne a kogentné normy : 4. kapitola : 1. časť Úvod do problematiky obchodných spoločností a 

družstva, vymedzenie základných pojmov / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 50%] ; Grambličková, Barbora 

[Autor, UKOPAHP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností 

a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] 

; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. 

– ISBN 978-80-7160-593-5, s. 41-46 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 431014 

AED017 Dodatočná likvidácia : 8. kapitola : 8. časť Zrušenie, likvidácia a zánik obchodnej spoločnosti a družstva / 

Strémy, Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo 

obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 849-861 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430620 

AED018 Dopĺňanie medzier v európskej právnej úprave zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením práva 

hospodárskej súťaže judikatúrou súdneho dvora Európskej Únie v konfrontácii so slovenským právnym poriadkom / 

Blažo, Ondrej [Autor, UKOPAEP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Hospodárska súťaž - 

Verejné obstarávanie - Etablovanie: Úniové pravidlá versus slovenské [textový dokument (print)] / Blažo, Ondrej 

[Autor] ; Kalesná, Katarína [Autor] ; Kováčiková, Hana [Autor] ; Slašťan, Miroslav [Autor] ; Strémy, Jana [Autor] ; Beleš, 

Andrej [Recenzent] ; Patakyová, Mária T. [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-595-9, s. 59-70 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 430894 

AED019 Druhy nárokov spoločnosti voči osobám, ktoré porušia svoje povinnosti : 1. kapitola : 7. časť Vymáhanie 

nárokov / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované 

právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 666-675 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 454966 

AED020 Exil ako objekt trestnoprávneho postihu československou komunistickou justíciou / Podolec, Ondrej [Autor, 

UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Politický exil zo Slovenska po februári 1948 v 

československom a východoeurópskom kontexte Studenej vojny [elektronický dokument] / Syrný, Marek 

[Zostavovateľ, editor] ; Čelko, Vojtech [Recenzent] ; Šmigeľ, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Turany (Slovensko) : P 

+ M, 2021. – ISBN 978-80-89694-99-0, s. 252-269 [online] 

ref. číslo: 447043 

AED021 Hľadanie života vo vesmíre z pohľadu fyziky a práva / Masarik, Jozef [Autor, UKOMFKJFB, 50%] ; Števček, 

Marek [Autor, UKOPAOP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070, 092]. – [príspevok]. – SIGN-UKO MF21-0674 In: 

Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky [textový dokument (print)] : 

minulosť a súčasnosť / Plašienková, Zlatica [Zostavovateľ, editor] ; Škvrnda, František [Recenzent] ; Breier, Róbert 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-223-5310-

6, s. 186-216 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 453741 

AED022 Hodnota mieru a právo na mier v 21. storočí / Fábry, Branislav [Autor, UKOPATS, 100%]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [príspevok] In: Stredoeurópske humanistické fórum 2020 [textový dokument (print)] : humanizmus a 

výzvy 21. storočia / Hradecký, Roman [Zostavovateľ, editor] ; Gluchman, Vasil [Recenzent] ; Beňo, Matej 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov, 

2020. – ISBN 978-80-570-2640-2, s. 74-81 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 449885 

AED023 Home search / Marr, Samuel [Autor, UKOPATP, 50%] ; Marr, Dominika [Autor, 50%]. – text. – [angličtina]. – 

[OV 070]. – [príspevok] In: Pokroky v kriminalistike 2021 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác a štúdií 

/ Suja, Marián [Zostavovateľ, editor] ; Barta, Matej [Zostavovateľ, editor] ; Cehlárik, Ľuboš [Zostavovateľ, editor] ; 

Hejda, Jan [Recenzent] ; Ondicová, Magdaléna [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného 

zboru v Bratislave, 2021. – ISBN (online) 978-80-8054-928-2. – SIGN-APZ E-Book 145, s. 194-206 [online] 

 

ref. číslo: 431017 

AED024 Iné spôsoby &quot;mimosúdneho&quot; vysporiadania : 6. kapitola : 8. časť Zrušenie, likvidácia a zánik 

obchodnej spoločnosti a družstva / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 841-843 [online] [CD-

ROM] 
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ref. číslo: 251503 

AED025 K Marxovej emancipácii spoločnosti / Chovancová, Jarmila [Autor, UKOPATS, 100%]. [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [príspevok] In: Vplyv marxisticko-leninskej ideológie na právo v Československu v rokoch 1948 - 89 [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] : Marx stále živý! K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom 

a ekonomickom myslení : zborník príspevkov / Kluknavská, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Júda, Vieroslav [Recenzent] 

; Šošková, Ivana [Recenzent] ; Sabján, Nikolas [Recenzent] ; Kluknavská, Andrea [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0352-3. – ISBN 978-80-571-0353-0, s. 

127-131 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 430414 

AED026 Konflikt záujmov, lojalita : 3. kapitola : 3. časť Správa, riadenie a kontrola / Duračinská, Jana [Autor, UKOPAHP, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - 

ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, 

Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 

978-80-7160-593-5, s. 267-269 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 455232 

AED027 Lesné pozemky a lesné hospodárstvo / Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Srebalová, Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters 

Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 84-91 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 431012 

AED028 Likvidácia obchodnej spoločnosti : 4. kapitola : 8. časť Zrušenie, likvidácia a zánik obchodnej spoločnosti a 

družstva / Strémy, Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované 

právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 788-813 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 431013 

AED029 Likvidátor : 5. kapitola : 8. časť Zrušenie, likvidácia a zánik obchodnej spoločnosti a družstva / Strémy, Jana 

[Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných 

spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina 

[Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-

571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 814-838 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 251554 

AED030 Metafora základne a nadstavby v myslení Karla Marxa a jej odkaz pre súčasnosť / Sabján, Nikolas [Autor, 

UKOPATS, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Vplyv marxisticko-leninskej ideológie na právo v 

Československu v rokoch 1948 - 89 [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Marx stále živý! K 

prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení : zborník príspevkov / Kluknavská, 

Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Júda, Vieroslav [Recenzent] ; Šošková, Ivana [Recenzent] ; Sabján, Nikolas [Recenzent] 

; Kluknavská, Andrea [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – 

ISBN 978-80-571-0352-3. – ISBN 978-80-571-0353-0, s. 4-23 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 431008 

AED031 Mimosúdne riešenie sporov : 7. kapitola : 7. časť Vymáhanie nárokov / Lacko, Pavel [Autor, UKOPAHP, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 

inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-

7160-593-5, s. 735-744 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 443084 

AED032 Moderné občianske právo 1 / Mlkvý, Matej [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument (print)] : Vývoj súkromného a trestného práva na 

Slovensku od najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert [Recenzent] ; Sombati, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín 

(Slovensko) : Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-2, s. 37-47 [0,84 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 447238 

AED033 Navrhovaná právna úprava kybernetickej bezpečnosti a jej vplyv na verejnú správu / Andraško, Jozef [Autor, 

UKOPAPI, 50%] ; Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 

Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej Únie vo verejnom sektore [elektronický dokument] / Havelková, Mária 

[Zostavovateľ, editor] ; Jakušová, Viera [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Recenzent] ; Munk, Rastislav 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-625-3, s. 25-40 [online] 

 

ref. číslo: 452123 

AED034 Neverejné zasadnutie : Tretia časť, piata hlava = (§301-305) / Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 50%] ; 

Vincent, Filip [Autor, UKOPATP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový 

dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] 

; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 561-579 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 453920 

AED035 Obmedzovanie ľudských práv a právna istota / Fábry, Branislav [Autor, UKOPATS, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Kontroverzie ľudských práv a pandémia COVID 19 [textový dokument 

(print)] / Palovičová, Zuzana Terézia [Recenzent] ; Colotka, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. – ISBN 978-80-224-1914-7, s. 53-68 

[tlačená forma] 

 

ref. číslo: 455221 

AED036 Ochrana poľnohospodárskej pôdy / Jakubáč, Róbert [Autor, 50%] ; Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 50%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 76-83 [tlačená 

forma] [online] 
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ref. číslo: 418674 

AED037 Osobitosti pri povoľovaní výstavby elektronických komunikačných sietí / Jakušová, Viera [Autor, UKOPASP, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis 

Matthiae Belii Neosolii (Ročník 24) [elektronický dokument] [textový dokument (print)] / Némethová, Monika 

[Zostavovateľ, editor] ; Ďurica, Milan [Recenzent] ; Cirák, Ján [Recenzent] ; Pekár, Bernard [Recenzent] ; Klátik, 

Jaroslav [Recenzent] ; Šošková, Ivana [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 24. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. – ISBN 978-

80-557-1748-7, s. 125-131 [online] 

 

ref. číslo: 430378 

AED038 Osobný štatút ako definičný znak obchodnej spoločnosti : 2. kapitola : 2. časť Obchodná spoločnosť a 

družstvo : osobný štatút, založenie a vznik / Grambličková, Barbora [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 97-

106 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430416 

AED039 Povinnosti orgánov spoločnosti - štandard : 5. kapitola : 3. časť Správa, riadenie a kontrola / Duračinská, 

Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných 

spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina 

[Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-

571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 309-319 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 455326 

AED040 Pozemkové právo v kontexte ochrany životného prostredia / Michalovič, Matúš [Autor, UKOPASP, 100%]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 178-188 

[tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 455236 

AED041 Pozemkové úpravy / Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. [OV 070]. – [kapitola] 

In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária 

[Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. 

– ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 92-102 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 430943 

AED042 Pozemkové úpravy a zelené verejné obstarávanie / Srebalová, Mária [Autor, UKOPASP, 33.34%] ; Vojtech, 

František [Autor, VŠEMVSÚEMKMSP, 33.33%] ; Slobodníková, Miriam [Autor, 33.33%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [príspevok] In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica (13) [elektronický dokument] : ročenka Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave / Švecová, Adriana [Zostavovateľ, editor] ; Lanczová, Ingrid [Zostavovateľ, editor] 

; Maslen, Michal [Recenzent] ; Vyšný, Peter [Recenzent] ; Csach, Kristián [Recenzent] ; Laclavíková, Miriam 

[Recenzent] ; Mészáros, Peter [Recenzent] ; Olšovská, Andrea [Recenzent] ; Švecová, Adriana [Recenzent] ; Žuľová, 
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Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta, 2021. – ISBN (online) 

978-80-568-0422-3. – TUTPRKPD signatúra E088110, s. 55-64 [online] 

 

ref. číslo: 443102 

AED043 Pracovné právo / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument (print)] : Vývoj súkromného a trestného práva na Slovensku od 

najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert [Recenzent] ; Sombati, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín (Slovensko) 

: Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-2, s. 125-137 [0,93 AH] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 455201 

AED044 Praktický význam pozemkového práva v právnickej profesii / Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 21-27 [tlačená forma] 

[online] 

 

ref. číslo: 430418 

AED045 Práva a povinnosti spoločníkov, akcionárov a členov : 4. kapitola : 4. časť Správa, riadenie a kontrola 

obchodnej spoločnosti a družstva - zakladatelia, spoločníci, akcionári a členovia / Duračinská, Jana [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a 

družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; 

Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – 

ISBN 978-80-7160-593-5, s. 427-443 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430420 

AED046 Práva minoritov : 6. kapitola : 4. časť Správa, riadenie a kontrola obchodnej spoločnosti a družstva - 

zakladatelia, spoločníci, akcionári a členovia / Mamojka, Mojmír [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 452-

473 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430375 

AED047 Právna subjektivita obchodnej spoločnosti : 5. kapitola : 1. časť Úvod do problematiky obchodných 

spoločností a družstva, vymedzenie základných pojmov / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 50%] ; Grambličková, 

Barbora [Autor, UKOPAHP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných 

spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina 

[Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-

571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 47-54 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 418602 

AED048 Právna úprava ochrany verejného zdravia obmedzením osobnej slobody a jej nedostatky z pohľadu verejného 

ochrancu práv = Legislation on the protection of public health by restrictions on personal liberty and its shortcomings 
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from the point of view of the Public Defender of Rights / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Ústavné dni [textový dokument (print)] : úvahy o zmenách v ústavnej 

úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – 9. ústavné dni / 

Orosz, Ladislav [Zostavovateľ, editor] ; Grabowska, Sabina [Zostavovateľ, editor] ; Majerčák, Tomáš [Zostavovateľ, 

editor] ; Krunková, Alena [Recenzent] ; Giba, Marián [Recenzent] ; Vernarský, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 

9. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0008-0. – ISSN 2454-

003X. – sign UPJS LSEP 009633, s. 44-60 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430172 

AED049 Právo podnikať : 2. kapitola : 1. časť Úvod do problematiky obchodných spoločností a družstva, vymedzenie 

základných pojmov / Mamojka, Mojmír [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Aplikované právo obchodných spoločností a družstva ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 33-36 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430373 

AED050 Právo združovať sa : 3. kapitola : 1. časť Úvod do problematiky obchodných spoločností a družstva, 

vymedzenie základných pojmov / Strémy, Jana [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 37-40 [online] [CD-

ROM] 

 

ref. číslo: 417124 

AED051 Preambula / Giba, Marián [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 

Ústava Slovenskej republiky (Zväzok 1. základné princípy a ľudské práva) [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] : komentár / Bröstl, Alexander [Recenzent] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Holländer, Pavel [Recenzent]. – 

1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – (Komentáre Wolters Kluwer). – ISBN 

978-80-571-0380-6. – ISBN (online) 978-80-571-0381-3, s. 1-8 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 430869 

AED052 Predaj podniku, časti podniku, predaj majetku spoločnosti a prevod obchodného podielu a akcií : 7. kapitola 

: 6. časť Transformácie spoločnosti a družstva / Barkoci, Stanislav [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 651-

665 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430171 

AED053 Predhovor / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (úvod)] In: 

Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 28-31 [online] [CD-ROM] 
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ref. číslo: 452357 

AED054 Prevzatie a odovzdanie trestnej veci : Piata časť, štvrtá hlava = (§528-530) / Kordík, Marek [Autor, UKOPATP, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový dokument (print)] : $ 196 - 

569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; 

Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – 

ISBN 978-80-89603-88-6, s. 1136-1145 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 430890 

AED055 Prevzatie imania : 6. kapitola : 6. časť Transformácie spoločnosti a družstva / Jablonka, Branislav [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a 

družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] 

; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. 

– ISBN 978-80-7160-593-5, s. 649-650 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 452926 

AED056 Protection of Whistleblowers by the European Union, the Council of Europe, and the European Court of 

Human Rights / Kiššová, Sára [Autor, UKOPAEP, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – 

[recenzované]. – DOI 10.54869/syeul.2021.1.267 In: Slovak Yearbook of European Union Law [elektronický dokument] 

/ [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 1, č. 1. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-585-0. – ISSN 2729-8574, s. 25-36 

[online] 

 

ref. číslo: 430923 

AED057 Reflexná škoda spoločníka : 4. kapitola : 7. časť Vymáhanie nárokov / Kisely, Ivan [Autor, UKOPAHP, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 

inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-

7160-593-5, s. 686-688 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 455275 

AED058 Reštitúcie / Martvoň, Anton [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] 

; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-

80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 140-158 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 447195 

AED059 Revízia nariadenia eIDAS / Daňko, Martin [Autor, UKOPAPI, 50%] ; Hodossy, Kristián [Autor, UKOPASP, 50%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej Únie vo verejnom 

sektore [elektronický dokument] / Havelková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Jakušová, Viera [Zostavovateľ, editor] 

; Máčaj, Ľudovít [Recenzent] ; Munk, Rastislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-625-3, s. 10-24 [online] 
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ref. číslo: 455316 

AED060 Slovenský pozemkový fond / Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária 

[Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. 

– ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 170-177 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 430422 

AED061 Spoločnosť v kríze : 6. kapitola : 5. časť Financovanie obchodnej spoločnosti a družstva / Kisely, Ivan [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a 

družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; 

Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – 

ISBN 978-80-7160-593-5, s. 547-552 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430384 

AED062 Spoločnosť v stave zrodu : 6. kapitola : 2. časť Obchodná spoločnosť a družstvo : osobný štatút, založenie a 

vznik / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované 

právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 169-175 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 455305 

AED063 Štruktúra orgánov štátnej správy na úseku pozemkovom / Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters 

Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 159-169 [tlačená forma] 

[online] 

 

ref. číslo: 452909 

AED064 Torpedoing v. Carpet Bombing: Mutual Trust and the Rule of Law / Máčaj, Adam [Autor, UKOPAMP, 100%]. 

– text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – [recenzované]. – DOI 10.54869/syeul.2021.1.268 In: Slovak 

Yearbook of European Union Law [elektronický dokument] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – 

Roč. 1, č. 1. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-

80-7160-585-0. – ISSN 2729-8574, s. 9-22 [online] 

 

ref. číslo: 443106 

AED065 Trestné právo od 18. storočia po prvú polovicu 20. storočia / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument (print)] : Vývoj súkromného 

a trestného práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert [Recenzent] ; Sombati, Ján 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín (Slovensko) : Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-2, s. 147-158 [0,78 AH] 

[tlačená forma] 

 

 



431 

 

ref. číslo: 430419 

AED066 Tvorba vôle spoločnosti spoločníkmi/akcionármi/členmi družstva : 5. kapitola : 4. časť Správa, riadenie a 

kontrola obchodnej spoločnosti a družstva - zakladatelia, spoločníci, akcionári a členovia / Mamojka, Mojmír [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a 

družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] 

; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – 

ISBN 978-80-7160-593-5, s. 444-451 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430376 

AED067 Účel založenia obchodnej spoločnosti a družstva : 6. kapitola : 1. časť Úvod do problematiky obchodných 

spoločností a družstva, vymedzenie základných pojmov / Patakyová, Mária [Autor, UKOPAHP, 50%] ; Duračinská, 

Jana [Autor, UKOPAHP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných 

spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina 

[Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-

571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 55-66 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430941 

AED068 Uplatnenia nárokov veriteľmi a správcom konkurznej podstaty : 6. kapitola : 7. časť Vymáhanie nárokov / 

Barkoci, Stanislav [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo 

obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 720-734 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 455250 

AED069 Urbárske právo, pozemkové spoločenstvá, spoločná nehnuteľnosť a spoločne obhospodarovaná 

nehnuteľnosť / Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: 

Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] 

; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-

80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 113-124 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 419507 

AED070 Úvod / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (úvod)] In: Ústava 

Slovenskej republiky (Zväzok 1. základné princípy a ľudské práva) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] 

: komentár / Bröstl, Alexander [Recenzent] ; Cibulka, Ľubor [Recenzent] ; Holländer, Pavel [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – (Komentáre Wolters Kluwer). – ISBN 978-80-

571-0380-6. ISBN (online) 978-80-571-0381-3, s. XVI-XIX [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 430423 

AED071 Úvod : 1. kapitola : 6. časť Transformácie spoločnosti a družstva / Smalik, Matej [Autor, UKOPAHP, 100%]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 

inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-

7160-593-5, s. 569-579 [online] [CD-ROM] 
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ref. číslo: 443067 

AED072 Úvod do dejín súkromného a trestného práva / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Slovenské právne dejiny 2 [textový dokument (print)] : Vývoj súkromného 

a trestného práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť / Brtko, Róbert [Recenzent] ; Sombati, Ján 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Šamorín (Slovensko) : Heuréka, 2021. – ISBN 978-80-8173-124-2, s. 9-17 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 455194 

AED073 Úvod do pozemkového práva / Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, 

Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 

2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 13-20 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 455215 

AED074 Vlastníctvo pôdy a jeho špecifiká / Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, 

Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 

2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 28-37 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 416380 

AED075 Vnútorná normotvorba záujmovej samosprávy v advokácii a reakcia na mimoriadne podmienky = Internal 

legislation of self-government in advocacy and response to extraordinary conditions / Gajdošová, Martina [Autor, 

UKOPATS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. / Nevolná, Zuzana 

[Zostavovateľ, editor] ; Hlušák, Milan [Zostavovateľ, editor] ; Husár, Ján [Recenzent] ; Sojka, Pavol [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 

univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied ; Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta, 

2020. – ISBN 978-80-568-0301-1. – ISBN (online) 978-80-568-0300-4. – TUTPROOP signatúra E086221, s. 70-84 

[tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 418710 

AED076 Všetci prezidentovi sudcovia = All the president's judges / Balog, Boris [Autor, PEUFPUVP, 50%] ; Trellová, 

Lívia [Autor, UKOPAST, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok]. – PEVŠ ID-418710 In: Ústavné dni 

[textový dokument (print)] : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť 

Ústavného súdu Slovenskej republiky – 9. ústavné dni / Orosz, Ladislav [Zostavovateľ, editor] ; Grabowska, Sabina 

[Zostavovateľ, editor] ; Majerčák, Tomáš [Zostavovateľ, editor] ; Krunková, Alena [Recenzent] ; Giba, Marián 

[Recenzent] ; Vernarský, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Roč. 9. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0008-0. – ISSN 2454-003X. – sign UPJS LSEP 009633, s. 121-136 

[tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452312 

AED077 Výkon niektorých iných rozhodnutí : Štvrtá časť, tretia hlava = (§465-468) / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 

50%] ; Lisánsky, Tomáš [Autor, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový 

dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan [Autor] 
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; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 960-964 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452930 

AED078 What Has Changed in European Concept of Undertaking? From „FENIN“ to „EASY PAY“ / Kalesná, Katarína 

[Autor, UKOPAEP, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok]. – [recenzované]. – DOI 

10.54869/syeul.2021.1.241 In: Slovak Yearbook of European Union Law [elektronický dokument] / [bez 

zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 1, č. 1. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-585-0. – ISSN 2729-8574, s. 81-88 [online] 

 

ref. číslo: 452322 

AED079 Zahladenie odsúdenia : Štvrtá časť, štvrtá hlava = (§469-471) / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 50%] ; 

Lisánsky, Tomáš [Autor, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Trestný poriadok 2 [textový 

dokument (print)] : $ 196 - 569 = komentár / Čentéš, Jozef [Autor] ; Kurilovská, Lucia [Autor] ; Šimovček, Ivan 

[Autor] ; Burda, Eduard [Autor] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : C.H. Beck, 2021. – ISBN 978-80-89603-88-6, s. 964-970 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 455263 

AED080 Záhradkové osady / Vrabko, Marián [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] 

In: Praktikum pozemkového práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária 

[Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. 

– ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-0453-7, s. 133-139 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 455241 

AED081 Zákaz drobenia pozemkov a ďalšie opatrenia k usporiadaniu vlastníctva pozemkov / Martvoň, Anton [Autor, 

UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Praktikum pozemkového práva [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] / Srebalová, Mária [Recenzent] ; Píry, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0452-0. – ISBN 978-80-571-

0453-7, s. 103-112 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 430883 

AED082 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie : 2. kapitola : 6. časť Transformácie spoločnosti a družstva / Smalik, Matej 

[Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných 

spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina 

[Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-

571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 580-597 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430424 

AED083 Zmena právnej formy spoločnosti a družstva : 4. kapitola : 6. časť Transformácie spoločnosti a družstva / 

Jablonka, Branislav [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo 

obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / 

Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 

2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 613-619 [online] [CD-ROM] 
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ref. číslo: 430417 

AED084 Zodpovednosť za výkon funkcie : 6. kapitola : 3. časť Správa, riadenie a kontrola / Duračinská, Jana [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a 

družstva - ťažiskové inštitúty [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] 

; Černý, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. 

– ISBN 978-80-7160-593-5, s. 320-336 [online] [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 430934 

AED085 Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia kapitálovej spoločnosti členskej schôdze 

družstva : 5. kapitola : 7. časť Vymáhanie nárokov / Mašurová, Angelika [Autor, UKOPAHP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Eichlerová, Kateřina [Recenzent] ; Černý, Michal [Recenzent]. – 

1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2021. – ISBN 978-80-571-0363-9. – ISBN 978-80-7160-593-5, s. 

690-719 [online] [CD-ROM] 

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 Počet záznamov: 3 

 

ref. číslo: 437184 

AFB001 Niekoľko úvah k spôsobu prijímania podmienok a metodík vyplývajúcich zo sieťových predpisov = Some 

considerations on the adoption process of conditions and methodologies based on network codes / Munková, 

Veronika [Autor, UKOPAEP, 50%] ; Chropovský, Pavol [Autor, 50%] ; Právna politika a legislatíva [24.09.2020-

25.09.2020, Trnava, Slovensko]. – text. [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Vplyv politiky, normotvorby a 

súdnej judikatúry na výkon verejnej správy [elektronický dokument] / Maslen, Michal [Zostavovateľ, editor] ; 

Olšovská, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Moravčíková, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Masárová, Ľubica 

[Recenzent] ; Procházková, Katarína [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer 

SR, 2020. – (Dies iuris Tyrnavienses). – ISBN (online) 978-80-571-0306-6. – ISBN (online) 978-80-571-0307-3. – 

TUTPR signatúra E086658, s. 132-142 [CD-ROM] [online] 

 

ref. číslo: 436919 

AFB002 Predsúdna fáza konania podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ ako nástroj vynútiteľnosti noriem 

európskeho práva životného prostredia = Pre-trial phase of infringement proceedings as an instrument for 

enforcement of rules of the European environmental law / Lysina, Peter [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Vynútiteľnosť 

medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného prostredia a ich vzájomná interakcia 

[12.11.2020-13.11.2020, Trnava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Vynútiteľnosť 

medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného prostredia a ich vzájomná interakcia 

[textový dokument (print)] / Jankuv, Juraj [Zostavovateľ, editor] ; Šmid, Marek [Recenzent] ; Horvat, Matej 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. – ISBN 978-80-568-0412-4. – sign 

UPJS LSEP 009659, s. 178-200 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 447609 

AFB003 Primeranosť nástrojov odčerpávajúcich výnosy z trestnej činnosti = Proportionality of the Freezing and 
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konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor 

[Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec 

Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, 

Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-618-5, s. 437-442 [online] 
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AFD014 COVID a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia : COVID and double tax treaties / Cibuľa, Tomáš [Autor, 

UKOPAFP, 33.334%] ; Hangáčová, Natália [Autor, UKOPATP, 33.333%] ; Hlinka, Tibor [Autor, UKOPAFP, 33.333%] ; 4. 

Slovensko-české dni daňového práva: zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb: COVID-19 a iné aktuálne 

výzvy pre daňové právo [16.06.2021-18.06.2021, Košice, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] 

In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych 

služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo / Štrkolec, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Vartašová, Anna 

[Zostavovateľ, editor] ; Stojáková, Monika [Zostavovateľ, editor] ; Simić, Soňa [Zostavovateľ, editor] ; Radvan, Michal 

[Recenzent] ; Jesenko, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2021. – ISBN 978-80-574-0043-1, s. 108-117 [online] 
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AFD015 COVID-19 a ustanovenia o Vis Maior v kontexte dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru / 

Záthurecký, Michal [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 

[elektronický dokument] : Medzinárodné právo a kríza - dopady a výzvy : zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, 

Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, 

editor] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Valuch, Jozef [Recenzent] 

; Burdová, Katarína [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-602-4, s. 54-59 [online] 
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UMBPR16, 50%] ; Hamuľák, Juraj [Autor, UKOPAPR, 50%] ; Banskobystrická škola právnych dejín. Ústavy v dejinách, 
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/ Szakács, Andrea [Autor, UKOPAFP, 100%] ; Slovensko-české dni daňového práva [16.06.2021-18.06.2021, Košice, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 4. Slovensko - české dni daňového práva 

[elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre 

daňové právo / Štrkolec, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Vartašová, Anna [Zostavovateľ, editor] ; Stojáková, Monika 

[Zostavovateľ, editor] ; Simić, Soňa [Zostavovateľ, editor] ; Radvan, Michal [Recenzent] ; Jesenko, Michal [Recenzent]. 

– 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0043-1, s. 344-

354 [online] 
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Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [angličtina]. – [OV 

070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Technologies in times of crisis: threat or opportunity to law? / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; 

Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Andraško, Jozef 

[Recenzent] ; Ralbovská Sopúchová, Soňa [Recenzent] ; Daňko, Martin [Recenzent] ; Žárska, Petra [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-
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UKOPAOP, 50%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 
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15.10.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Nová právna úprava 

správneho trestania [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Havelková, Mária 

[Zostavovateľ, editor] ; Grešová, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Bleho, Šimon [Zostavovateľ, editor] ; Turčan, Martin 
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2021. – ISBN 978-80-7160-616-1, s. 15-21 [online] 

 

ref. číslo: 447598 
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100%] ; Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva [16.09.2021, Trnava, Slovensko]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného 

práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Szabová, Eva [Zostavovateľ, editor] ; Vrtíková, Karin 

[Zostavovateľ, editor] ; Mokrá, Ivana [Zostavovateľ, editor] ; Klimek, Libor [Recenzent] ; Deset, Miloš [Recenzent]. – 
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[19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Ako zefektívniť priamu účasť 

obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí [elektronický dokument] / Trellová, 

Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hodás, Milan [Recenzent] ; Srebalová, Mária 

[Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-620-8, s. 96-102 [online] 
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2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] 

In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy pre finančné právo : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor 

[Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec 

Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Kačaljak, Matej [Recenzent] ; Katkovčin, Maroš [Recenzent]. – 1. vyd. – 
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ľudských práv [11.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Obmedzovanie 

ľudských práv [textový dokument (print)] / Ľalík, Tomáš [Zostavovateľ, editor] ; Domin, Marek [Recenzent] ; Ľalík, 

Tomáš [Recenzent] ; Balog, Boris [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-223-5331-1, s. 173-184 [tlačená forma] 
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[príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy pre správne 

súdnictvo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] 

; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, 

editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent] 

; Vrabko, Marián [Recenzent] ; Horvat, Matej [Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-604-8, s. 55-66 

[online] 
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Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 
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podmienkach inteligentných miest a obcí [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 
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a obcí [elektronický dokument] / Trellová, Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hodás, 

Milan [Recenzent] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. 
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[Autor, UKOPAMP, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] 
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/ Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Slašťan, Miroslav 

[Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Valuch, Jozef [Recenzent] ; Burdová, Katarína 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 
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z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Hodnotové determinanty občianskeho 

práva v čase krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 
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editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Dufalová, 
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AFD030 Dôležitosť dekretálie Ut fame pápeža Inocenta III. pre rozvoj trestného práva = The significance of the 

decretal Ut fame of the Pope Innocent III for the development of criminal law / Vladár, Vojtech [Autor, UKOPARP, 
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rozpravy on-screen 2 [elektronický dokument] : sekcia dejín a teórie štátu a práva : zborník z online vedeckej 

konferencie / Vaško, Adrián [Zostavovateľ, editor] ; Kubošiová, Dominika [Zostavovateľ, editor] ; Pacalajová, Nikola 

[Zostavovateľ, editor] ; Baraník, Kamil [Recenzent] ; Júda, Vieroslav [Recenzent] ; Skaloš, Martin [Recenzent]. – 1. 
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vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 
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AFD053 Je možné považovať rozdiel opatrenia pre očkovaných a neočkovaných obyvateľov počas pandémie za 

diskrimináciu? / Zmeko, Peter [Autor, UKOPADS, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : 

medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, 

Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, 

editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, 

Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav 

[Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-618-5, s. 118-121 [online] 
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AFD054 Je úprava odpočinku v práci v súlade s judikatúrou súdneho dvora európskej únie? / Freel, Lenka [Autor, 

UKOPAPR, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 250-258 [online] 
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AFD055 Justičná spolupráca v rámci dokazovania v prípravnom konaní = Judical cooperation in the context of evidence 

in pre-trial proceedings / Blažek, Radovan [Autor, UKOPATP, 100%] ; Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní 

[21.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Teória a prax 

dokazovania vo vyšetrovaní [textový dokument (print)] : zborník vedeckých prác / Viktoryová, Jana [Zostavovateľ, 

editor] ; Blatnický, Jaroslav [Zostavovateľ, editor] ; Marczyová, Klaudia [Recenzent] ; Masnicová, Soňa [Recenzent]. – 
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SIGN-APZ F 20569, s. 26-35 
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ref. číslo: 440563 

AFD056 K niektorým aspektom vyvodzovania trestnej zodpovednosti v súvislosti s COVID-19 krízou / Vincent, Filip 

[Autor, UKOPATP, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká 

konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 340-345 [online] 
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Marek [Recenzent] ; Právna politika a legislatíva [24.09.2020-25.09.2020, Trnava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Parlamentná kultúra [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : 

(zborník z vedeckej konferencie) / Neumann, Jakub [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská 

univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. – ISBN 978-80-568-0293-9. – ISBN (online) 978-80-568-0292-2. – 

TUTPRKTU signatúra E084619, s. 25-29 [tlačená forma] [online] 
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AFD058 K trestnému činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie - teoretickoprávne a 

aplikačné náhľady = The criminal offense of falsification and preparation of false medical documentation - theoretical 

legal and application views / Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 100%] ; Právna politika a legislatíva [24.09.2020-

25.09.2020, Trnava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Právna politika vo 

vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] 

: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Vráblová, Miroslava [Zostavovateľ, editor] ; Vrtíková, 

Karin [Zostavovateľ, editor] ; Polák, Peter [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : 

Nakladatelství Leges, 2020. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-515-9, s. 205-220 [tlačená forma] [online] 
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AFD059 K vzťahu práva a právnej filozofie / Chovancová, Jarmila [Autor, UKOPATS, 100%] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Kríza autorít a hodnôt súčasnej 

spoločnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Batka, Ľubomír [Recenzent] ; Gajdošová, 

Martina [Recenzent] ; Turčan, Martin [Recenzent] ; Fábry, Branislav [Recenzent] ; Kasinec, Rudolf [Recenzent]. – 1. 
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AFD060 Katolícka cirkev na Slovensku a kánonicko - právne nástroje pastoračnej starostlivosti počas pandemickej 

situácie / Duda, Ján [Autor, UKOPARP, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, 
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Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 

[elektronický dokument] : Inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v práve : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, 

Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Brtko, Róbert [Recenzent] ; Duda, Ján [Recenzent] ; Nemec, 

Matúš [Recenzent] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; Gregor, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-600-0, s. 21-28 [online] 
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AFD061 Kauza verejného obstarávania nájomných bytov územnými samosprávami / Katkovčin, Maroš [Autor, 

UKOPAFP, 25%] ; Cák, Miroslav [Autor, 25%] ; Dudeková, Michaela [Autor, 25%] ; Lukáčiková, Lucia [Autor, 25%] ; 

Nástroje proti obchádzaniu a zneužívaniu predpisov v súvislosti s verejným obstarávaním [25.11.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania 

a jej aplikácie v kontexte Európskej únie 2 [elektronický dokument] / Blažo, Ondrej [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, 

Adam [Zostavovateľ, editor] ; Zigo, Daniel [Zostavovateľ, editor] ; Duračinská, Jana [Recenzent] ; Kováčiková, Hana 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-626-0, s. 39-47 [online] 
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AFD062 Koncepcie zmluvy o výkone funkcie a odplata za výkon funkcie člena orgánu spoločnosti v kontexte 

rekodifikácie práva obchodných spoločností / Pintérová, Dominika [Autor, UKOPAHP, 100%] ; Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online 

medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, 

Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-618-
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AFD063 Konkurencia inštitútu vydržania a dobromyseľného nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka = 

Competition between legal institute of usucaption and acquisition of the ownership in good faith from non-owner / 

Sedliak, Vladimír [Autor, UKOPAOP, 100%] ; Právne rozpravy on-screen : online vedecká konferencia, 2 [13.11.2020, 

Banská Bystrica, Slovensko]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia]. – DOI 

10.24040/pros.13.11.2020.ssp.146-157 In: Právne rozpravy on-screen 2 [elektronický dokument] : sekcia 

súkromného práva / Saktorová, Ľubica [Zostavovateľ, editor] ; Ondrejková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Úradník, 

Michal [Zostavovateľ, editor] ; Ďurica, Milan [Recenzent] ; Gandžalová, Daniela [Recenzent] ; Kubinec, Martin 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo 
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AFD064 Konkurencia neodkladného opatrenia a rozhodnutia vo veci samej o niektorých otázkach vo veciach 

maloletých / Löwy, Alexandra [Autor, UKOPAOP, 50%] ; Smyčková, Romana [Autor, UKOPAOP, 50%] ; Košické dni 

súkromného práva, 3 [21.04.2021-23.04.2021, Košice, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] 
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In: Košické dni súkromného práva (3) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : recenzovaný zborník 

vedeckých prác / Molnár, Peter [Zostavovateľ, editor] ; Macko, Lukáš [Zostavovateľ, editor] ; Romanová, Renáta 

[Zostavovateľ, editor] ; Kerekešová, Martina [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Dulak, Anton 

[Recenzent] ; Löwy, Alexandra [Recenzent] ; Adamová, Zuzana [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0024-0. – sign UPJS LSEP 009679, s. 400-411 [tlačená 

forma] [online] 
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AFD065 Koronavírus = prepínanie trestnej represie / Ľorko, Jakub [Autor, UKOPATP, 50%] ; Tarabová, Nina [Autor, 

UKOPATP, 50%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 318-326 [online] 
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AFD066 Kritérium legality (zákonnosti) vyhlášok úradu verejného zdravotníctva / Ľalík, Tomáš [Autor, UKOPAST, 100%] 

; Obmedzovanie ľudských práv [11.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [ŠO 6835]. – 

[príspevok] In: Obmedzovanie ľudských práv [textový dokument (print)] / Ľalík, Tomáš [Zostavovateľ, editor] ; 

Domin, Marek [Recenzent] ; Ľalík, Tomáš [Recenzent] ; Balog, Boris [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-223-5331-1, s. 43-66 [tlačená forma] 
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AFD067 Kríza ako nebezpečenstvo alebo príležitosť pre hodnoty (princípy) práva sociálneho zabezpečenia / Macková, 

Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 

dokument] : Realizácia sociálnych práv v období pandémie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online 

konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna 

[Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; 

Hamuľák, Juraj [Recenzent] ; Matlák, Ján [Recenzent] ; Freel, Lenka [Recenzent] ; Macková, Zuzana [Recenzent] ; 

Minčič, Vladimír [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-608-6, s. 60-74 [online] 
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AFD068 Kryptoaktíva ako finančné účty = Cryptoassets as financial accounts / Kačaljak, Matej [Autor, UKOPAFP, 50%] 

; Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%] ; Slovensko-české dni daňového práva [16.06.2021-18.06.2021, Košice, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 4. Slovensko - české dni daňového práva 

[elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre 

daňové právo / Štrkolec, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Vartašová, Anna [Zostavovateľ, editor] ; Stojáková, Monika 

[Zostavovateľ, editor] ; Simić, Soňa [Zostavovateľ, editor] ; Radvan, Michal [Recenzent] ; Jesenko, Michal [Recenzent]. 
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ref. číslo: 440204 

AFD069 Kybergrooming a jeho trestnoprávne a kriminologické aspekty / Ľorko, Jakub [Autor, UKOPATP, 50%] ; 

Tarabová, Nina [Autor, UKOPATP, 50%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 

[elektronický dokument] : Kybernetická kriminalita v čase krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online 

konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna 

[Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; 

Kurilovská, Lucia [Recenzent] ; Prokeinová, Margita [Recenzent] ; Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Kordík, Marek 
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[22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: 

Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v 

krízových situáciách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea 

[Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, 

Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Domin, Marek [Recenzent] ; 
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ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Marková, Veronika 

[Zostavovateľ, editor] ; Strémy, Lucia [Zostavovateľ, editor] ; Polák, Peter [Recenzent] ; Kordík, Marek [Recenzent]. 

– 1. vyd. – Roč. 9. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-8054-

909-1. – ISBN (online) 978-80-8054-910-7. – SIGN-APZ F 20606. – SIGN-APZ E-Book 132, s. 243-251 

 

ref. číslo: 447589 

AFD072 Limity tradičných inštitútov v meniacich sa podmienkach štandardov ľudských práv = Limits of Traditional 

Institutes in Changing Conditions of Human Rights Standards / Burda, Eduard [Autor, UKOPATP, 100%] ; Ochrana 

základných ľudských práv prostriedkami trestného práva [16.09.2021, Trnava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] / Szabová, Eva [Zostavovateľ, editor] ; Vrtíková, Karin [Zostavovateľ, 

editor] ; Mokrá, Ivana [Zostavovateľ, editor] ; Klimek, Libor [Recenzent] ; Deset, Miloš [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha 

(Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-565-4. – TUTPRTPK signatúra E089137, s. 40-

46 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 447113 

AFD073 Lokálne referendum a jeho legislatívny potenciál v podmienkach inteligentných miest a obcí / Trellová, Lívia 

[Autor, UKOPAST, 100%] ; Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach 

inteligentných miest a obcí [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] 
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In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí 

[elektronický dokument] / Trellová, Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hodás, Milan 

[Recenzent] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-620-

8, s. 6-11 [online] 

 

ref. číslo: 454808 

AFD074 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obcí a vyšších územných celkov / 

Jakušová, Viera [Autor, UKOPASP, 100%] ; Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Pavlovič, Maroš [Zostavovateľ, editor] ; Pekár, Bernard 

[Recenzent] ; Michalovič, Matúš [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer 

SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0454-4. – ISBN 978-80-571-0455-1, s. 167-186 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 440233 

AFD075 Medzinárodné právo vo svetle krízy (nielen pandémie COVID-19) / Valuch, Jozef [Autor, UKOPAMP, 100%] ; 

Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Medzinárodné 

právo a kríza - dopady a výzvy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea 

[Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, 

Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, 

Ján [Recenzent] ; Lysina, Peter [Recenzent] ; Valuch, Jozef [Recenzent] ; Burdová, Katarína [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-602-4, 

s. 84-94 [online] 

 

ref. číslo: 457360 

AFD076 Meniaca sa povaha finančnej a hospodárskej Ústavy Slovenskej republiky / Mazúr, Ján [Autor, UKOPAFP, 50%] 

; Hlinka, Tibor [Autor, UKOPAFP, 50%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : 

Aktuálne výzvy pre finančné právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] 

; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Kačaljak, Matej 

[Recenzent] ; Katkovčin, Maroš [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 

2021. – ISBN 978-80-7160-606-2, s. 105-114 [online] 

 

ref. číslo: 439163 

AFD077 Miera ochrany princípov demokratického a právneho štátu v rozhodnutiach ústavného súdu Slovenskej 

republiky v období pandémie ochorenia COVID-19 / Bezáková, Mária [Autor, UKOPAST, 100%] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Ústavné orgány a ústavná ochrana 

základných práv v krízových situáciách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, 

Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Domin, Marek [Recenzent] ; 

Giba, Marián [Recenzent] ; Hodás, Milan [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-603-1, s. 15-20 [online] 
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ref. číslo: 440484 

AFD078 Monitoring of employees during domestic work and telework / Ralbovská Sopúchová, Soňa [Autor, UKOPAPI, 

100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [angličtina]. – 

[OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Technologies in times of crisis: threat or opportunity to 

law? / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna 

[Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; 

Andraško, Jozef [Recenzent] ; Ralbovská Sopúchová, Soňa [Recenzent] ; Daňko, Martin [Recenzent] ; Žárska, Petra 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-612-3, s. 54-61 [online] 

 

ref. číslo: 440536 

AFD079 Monitorovanie zamestnancov a ich právo na súkromný život vo svetle judikatúry ESĽP / Barková, Veronika 

[Autor, UKOPAMP, 50%] ; Filipová, Martina [Autor, UKOPAMP, 50%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 

: medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, 

Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor 

[Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec 

Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, 

Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-618-5, s. 228-239 [online] 

 

ref. číslo: 437521 

AFD080 Možnosť zrušenia uznesenia o začatí trestného stíhania prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku 

/ Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%] ; Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv 

legislatívnych zmien : medzinárodná vedecká konferencia [04.11.2021-05.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok] In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Krásná, Patrícia 

[Zostavovateľ, editor] ; Kurilovská, Lucia [Zostavovateľ, editor] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent] ; Marková, Veronika 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-

8054-925-1. – ISBN (online) 978-80-8054-926-8, s. 179-184 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 454819 

AFD081 Nadobúdanie originárneho vlastníctva pri pozemkových úpravách / Slámková, Kristína [Autor, UKOPASP, 

100%] ; Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Pavlovič, Maroš [Zostavovateľ, editor] ; Pekár, Bernard [Recenzent] ; Michalovič, Matúš 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0454-4. 

– ISBN 978-80-571-0455-1, s. 187-195 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 439138 

AFD082 Nadobudnutie veci bez právneho dôvodu ako dôvod na &quot;prelomenie&quot; Benešových dekrétov? 

Kauza Lichtenštajnovci / Šuška, Marián [Autor, UKOPATS, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-

23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské 
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právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Kríza autorít a hodnôt súčasnej spoločnosti : zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, 

editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, 

Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Batka, Ľubomír [Recenzent] ; Gajdošová, Martina [Recenzent] ; Turčan, Martin 

[Recenzent] ; Fábry, Branislav [Recenzent] ; Kasinec, Rudolf [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-599-7, s. 63-71 [online] 

 

ref. číslo: 439841 

AFD083 Najvyšší správny súd - najvyššia justičná autorita alebo súdny start-up? / Škrobák, Ján [Autor, UKOPASP, 100%] 

; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy pre 

správne súdnictvo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Vačok, 

Juraj [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent] ; Horvat, Matej [Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-604-

8, s. 111-115 [online] 

 

ref. číslo: 439847 

AFD084 Najvyšší správny súd- cieľ alebo prostriedok / Vrabko, Marián [Autor, UKOPASP, 100%] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy pre správne súdnictvo : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, 

Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent] ; 

Vrabko, Marián [Recenzent] ; Horvat, Matej [Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-604-8, s. 123-

127 [online] 

 

ref. číslo: 439813 

AFD085 Najvyšší správny súd SR ako nový subjekt správneho súdnictva a nedostatky právnej úpravy jeho fungovania 

s akcentom na nedostatky pri jeho kompetenciách na úseku pozemkového práva / Martvoň, Anton [Autor, UKOPASP, 

100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne výzvy 

pre správne súdnictvo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea 

[Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, 

Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; 

Vačok, Juraj [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent] ; Horvat, Matej [Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-

604-8, s. 67-74 [online] 

 

ref. číslo: 439497 

AFD086 Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom a ochrana obyvateľstva v Českej 

republike / Srebalová, Mária [Autor, UKOPASP, 50%] ; Filip, Stanislav [Autor, CREPČ2, 50%] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Odpadové hospodárstvo a zmena klímy v 
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čase korona krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Michalovič, Matúš [Recenzent] ; Dufala, 

Martin [Recenzent] ; Šmelková, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-605-5, s. 19-27 [online] 

 

ref. číslo: 439949 

AFD087 Nápad trestnej činnosti v súvislosti s COVID-19 a jeho vplyv na trestné stíhanie / Kordík, Marek [Autor, 

UKOPATP, 34%] ; Vojtuš, František [Autor, 33%] ; Dražová, Petra [Autor, UKOPAPI, 33%] ; Bratislavské právnické fórum 

2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] 

In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Kybernetická kriminalita v čase krízy : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor 

[Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec 

Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Kurilovská, Lucia [Recenzent] ; Prokeinová, Margita [Recenzent] ; 

Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Kordík, Marek [Recenzent] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-610-9, s. 75-84 

[online] 

 

ref. číslo: 445415 

AFD088 Naplnenie princípu právnej istoty v sporovom konaní = Fulfillment of the Principle of legal Certainty in 

Litigation / Štorcel, Juraj [Autor, UKOPAOP, 100%] ; Právne rozpravy on-screen, 3 [07.05.2021, Banská Bystrica, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Právne rozpravy on-screen 3. [elektronický dokument] 

: sekcia súkromného práva / Ondrová, Júlia [Zostavovateľ, editor] ; Píry, Martin [Zostavovateľ, editor] ; Úradník, Michal 

[Zostavovateľ, editor] ; Kunová, Vlasta [Recenzent] ; Ševcová, Katarína [Recenzent] ; Némethová, Monika [Recenzent]. 

– 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021. – ISBN 978-80-557-1933-7, s. 250-259 [online] 

 

ref. číslo: 317204 

AFD089 Naplnenie zákonného znaku &quot;surovým alebo trýznivým spôsobom&quot; pri trestnom čine vraždy = 

Fulfillment of the legal sign &quot;crude or torturous&quot; in the criminal offense of murder / Prokeinová, Margita 

[Autor, UKOPATP, 100%] ; Právna politika a legislatíva [24.09.2020-25.09.2020, Trnava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu 

nadväzujúca legislatíva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie / Vráblová, Miroslava [Zostavovateľ, editor] ; Vrtíková, Karin [Zostavovateľ, editor] ; Polák, Peter 

[Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2020. – (Teoretik). – ISBN 

978-80-7502-515-9, s. 35-42 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 440215 

AFD090 Neoprávnená výroba vakcín a zodpovednosť štátu v čase pandémie / Mareček, Lukáš [Autor, UKOPAMP, 

100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : 
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editor] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent] ; Horvat, Matej 

[Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. 
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AFD168 Súkromie zamestnanca pri realizácii práva na prácu počas pandémie COVID-19 / Beňová, Silvia [Autor, 

UKOPAPR, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : 

Realizácia sociálnych práv v období pandémie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Hamuľák, Juraj 

[Recenzent] ; Matlák, Ján [Recenzent] ; Freel, Lenka [Recenzent] ; Macková, Zuzana [Recenzent] ; Minčič, Vladimír 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-608-6, s. 7-16 [online] 
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AFD169 Súkromné žaloby vo vybraných európskych štátoch = Private actions in selected european states / 

Prokeinová, Margita [Autor, UKOPATP, 100%] ; Košické dni trestného práva : Privatizácia trestného práva - ako ďalej?, 

5 [15.06.2021-16.06.2021, Košice, Slovensko]. – text. [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Privatizácia 

trestného práva - ako ďalej? [textový dokument (print)] : 5. Košické dni trestného práva / Romža, Sergej [Zostavovateľ, 

editor] ; Ferenčíková, Simona [Zostavovateľ, editor] ; Michaľov, Lukáš [Zostavovateľ, editor] ; Klátik, Jaroslav 

[Recenzent] ; Baňacký, Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – ISBN 978-80-574-0046-2. – sign 

UPJS LSEP 009733, s. 71-76 [tlačená forma] 
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AFD170 Superficies solo cedit ako jedno z východís pre krízu pozemkového vlastníctva alebo dôvod jej prehľbenia? / 

Ivančík, Ján [Autor, UKOPARP, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 

[elektronický dokument] : Inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v práve : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, 

Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; 

Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Brtko, Róbert [Recenzent] ; Duda, Ján [Recenzent] ; Nemec, 

Matúš [Recenzent] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; Gregor, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-600-0, s. 47-58 [online] 

ref. číslo: 440489 

AFD171 Špecifikácia corporate governance úverových inštitúcií a investičných spoločností / Katkovčin, Maroš [Autor, 

UKOPAFP, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 154-162 [online] 

 

ref. číslo: 439514 

AFD172 Talianska právna úprava nakladania s rádioaktívnym odpadom / Grešová, Lenka [Autor, UKOPASP, 100%] ; 

Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Odpadové 

hospodárstvo a zmena klímy v čase korona krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Michalovič, Matúš 

[Recenzent] ; Dufala, Martin [Recenzent] ; Šmelková, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-605-5, s. 28-34 [online] 

 

ref. číslo: 443522 

AFD173 Telemedicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z perspektívy pracovného práva = Telemedicine and 

provision of health care from labour law perspective / Capíková, Silvia [Autor, UKOLFUSOL, 50%] ; Nováková, Mária 

[Autor, UKOPAPR, 50%] ; Zamestnanec v digitálnom prostredí [05.11.2021, Košice, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. 
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– [OV 070, 180]. – [príspevok]. – TUTPR signatúra E088958. – SIGN-UKO LF USOL/21 In: Zamestnanec v digitálnom 

prostredí [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie / Minčičová, Monika 

[Zostavovateľ, editor] ; Dolobáč, Marcel [Zostavovateľ, editor] ; Žuľová, Jana [Zostavovateľ, editor] ; Barinková, Milena 

[Recenzent] ; Petríková, Lucia [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2021. – ISBN (online) 978-80-574-0068-4. – sign UPJS LSEP 009760, s. 71-88 [online] 

 

ref. číslo: 440539 

AFD174 Telemedicína v čase krízy / Ralbovská Sopúchová, Soňa [Autor, UKOPAPI, 100%] ; Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online 

medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea 

[Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; 

Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 423-436 [online] 

 

ref. číslo: 453468 

AFD175 The End of Political Repression : Changes in Criminal Law after November 1989 / Podolec, Ondrej [Autor, 

UKOPADS, 100%] ; ANNUS MIRABILIS Year 1989 and Slovakia [12.11.2019-13.11.2019, Bratislava, Slovensko]. – text. 

– [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: ́Annus Mirabilis` 1989 and Slovakia [elektronický dokument] 

: From a Totalitarian Regime to Democracy / Blehová, Katarína [Zostavovateľ, editor] ; Marušiak, Juraj. [Recenzent] ; 

Ruggenthaler, Peter [Recenzent] ; Tůma, Oldřich [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Ústav pamäti 

národa, 2021. – ISBN 978-80-8257-001-7, s. 613-646 [online] 

 

ref. číslo: 440496 

AFD176 The importance of copyright during the COVID-19 crisis / Žárska, Petra [Autor, UKOPAPI, 100%] ; Bratislavské 

právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – 

[príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej online konferencie = Technologies in times of crisis: threat or opportunity to law? / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; 

Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Andraško, Jozef 

[Recenzent] ; Ralbovská Sopúchová, Soňa [Recenzent] ; Daňko, Martin [Recenzent] ; Žárska, Petra [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-

612-3, s. 62-66 [online] 

 

ref. číslo: 440137 

AFD177 The role of international law in addressing a global pandemic : Looking for possible avenues to tackle the 

crisis created by the COVID-19 pandemic / Ozoráková, Lilla [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 

2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] 

In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Medzinárodné právo a kríza - dopady a výzvy : 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, 

Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] 

; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Lysina, 
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Peter [Recenzent] ; Valuch, Jozef [Recenzent] ; Burdová, Katarína [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-602-4, s. 27-34 [online] 

 

ref. číslo: 438288 

AFD178 Transferové oceňovanie a COVID 19 : Transfer pricing and COVID 19 / Choma, Andrej [Autor, UKOPAFP, 50%] 

; Rakovský, Peter [Autor, UKOPAFP, 50%] ; 4. Slovensko-české dni daňového práva: zdaňovanie virtuálnych platidiel a 

digitálnych služieb: COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo [16.06.2021-18.06.2021, Košice, Slovensko]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] 

: Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo / Štrkolec, 

Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Vartašová, Anna [Zostavovateľ, editor] ; Stojáková, Monika [Zostavovateľ, editor] ; 

Simić, Soňa [Zostavovateľ, editor] ; Radvan, Michal [Recenzent] ; Jesenko, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice 

(Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0043-1, s. 185-194 [online] 

 

ref. číslo: 317192 

AFD179 Trestné činy proti životu a zdraviu v aplikačnej praxi = Crimes against life and health in application practice / 

Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 50%] ; Turay, Lukáš [Autor, UKOPATP, 50%] ; Právna politika a legislatíva [24.09.2020-

25.09.2020, Trnava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Právna politika vo 

vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] 

: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Vráblová, Miroslava [Zostavovateľ, editor] ; Vrtíková, 

Karin [Zostavovateľ, editor] ; Polák, Peter [Recenzent] ; Ščerba, Filip [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : 

Nakladatelství Leges, 2020. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-515-9, s. 43-52 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 440118 

AFD180 Trestnoprávna charakteristika navrhovaného trestného činu týkajúceho sa postihovania kyberšikany / 

Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 100%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 

[elektronický dokument] : Kybernetická kriminalita v čase krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online 

konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna 

[Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; 

Kurilovská, Lucia [Recenzent] ; Prokeinová, Margita [Recenzent] ; Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Kordík, Marek 

[Recenzent] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-610-9, s. 85-94 [online] 

 

ref. číslo: 439849 

AFD181 Trestnoprávne možnosti postihovania kyberšikanovania / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 50%] ; Marková, 

Veronika [Autor, APZTP, 50%] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070, 230]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 

dokument] : Kybernetická kriminalita v čase krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 

/ Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Kurilovská, Lucia 

[Recenzent] ; Prokeinová, Margita [Recenzent] ; Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Kordík, Marek [Recenzent] ; 

Fedorovičová, Iveta [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-610-9, s. 41-49 [online] 
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ref. číslo: 437227 

AFD182 Trestnoprocesné aspekty ochrany obetí trestných činov = Protection of victims from criminal law point of 

view / Laciak, Ondrej [Autor, UKOPATP, 100%] ; Košické dni trestného práva : Privatizácia trestného práva - ako ďalej?, 

5 [15.06.2021-16.06.2021, Košice, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Privatizácia 

trestného práva - ako ďalej? [textový dokument (print)] : 5. Košické dni trestného práva / Romža, Sergej 

[Zostavovateľ, editor] ; Ferenčíková, Simona [Zostavovateľ, editor] ; Michaľov, Lukáš [Zostavovateľ, editor] ; Klátik, 

Jaroslav [Recenzent] ; Baňacký, Miroslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – ISBN 978-80-574-0046-2. – 

sign UPJS LSEP 009733, s. 114-123 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 454793 

AFD183 Účastníci pozemkových úprav a ich vlastnícke práva k pozemkom / Munková, Veronika [Autor, UKOPASP, 

50%] ; Munk, Rastislav [Autor, UKOPAPI, 50%] ; Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Pavlovič, Maroš [Zostavovateľ, editor] ; Pekár, Bernard 

[Recenzent] ; Michalovič, Matúš [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer 

SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0454-4. – ISBN 978-80-571-0455-1, s. 140-149 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 439531 

AFD184 Úlohy obce pri znižovaní vzniku odpadov / Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Odpadové hospodárstvo a zmena klímy 

v čase korona krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Michalovič, Matúš [Recenzent] ; Dufala, 

Martin [Recenzent] ; Šmelková, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-605-5, s. 35-45 [online] 

 

ref. číslo: 437510 

AFD185 Úvahy k efektívnosti prípravného konania pro futuro / Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 50%] ; Vincent, 

Filip [Autor, UKOPATP, 50%] ; Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych 

zmien : medzinárodná vedecká konferencia [04.11.2021-05.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. [príspevok] In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Krásná, Patrícia [Zostavovateľ, 

editor] ; Kurilovská, Lucia [Zostavovateľ, editor] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent] ; Marková, Veronika [Recenzent]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-8054-925-1. – ISBN 

(online) 978-80-8054-926-8, s. 149-158 [tlačená forma] [online] 
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AFD186 Úvahy nad významom a miestom aequitas v rímskom práve / Nemec, Matúš [Autor, UKOPARP, 100%] ; 

Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Inšpirácie rímskeho 

a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, 

Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, 
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editor] ; Brtko, Róbert [Recenzent] ; Duda, Ján [Recenzent] ; Nemec, Matúš [Recenzent] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] 

; Gregor, Martin [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-600-0, s. 59-64 [online] 

 

ref. číslo: 454766 
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– [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Aktuálne 

výzvy pre finančné právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea 

[Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; 

Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Kačaljak, Matej 

[Recenzent] ; Katkovčin, Maroš [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 

2021. – ISBN 978-80-7160-606-2, s. 53-59 [online] 

 

ref. číslo: 440449 

AFD207 Výnimočný a núdzový stav vs mimoriadna situácia / Jakušová, Viera [Autor, UKOPASP, 100%] ; Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online 

medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, 

Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-618-5, 

s. 67-76 [online] 

 

ref. číslo: 447130 

AFD208 Využitie miestneho referenda na odvolanie starostu obce / Bisták, Roman [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Ako 

zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí [19.11.2021, 

Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov 

na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí [elektronický dokument] / Trellová, Lívia 

[Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hodás, Milan [Recenzent] ; Srebalová, Mária 
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[Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-620-8, s. 12-16 [online] 

 

ref. číslo: 444991 

AFD209 Vývoj, obsah a výsledky pilotných testovaní nástrojov na hodnotenie rizík a určenie potrieb odsúdených osôb 

v zbore väzenskej a justičnej stráže na Slovensku / Lulei, Martin [Autor, 33%] ; Tallová, Barbora [Autor, 33%] ; Ľorko, 

Jakub [Autor, UKOPATP, 34%] ; Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej 

činnosti [14.10.2021-15.10.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] 

In: Teoretické a praktické východiská sociálnej práce s páchateľmi a obeťami delikventnej činnosti [elektronický 

dokument] : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia zameraná na forenznú sociálnu prácu / Mačkinová, Monika 

[Zostavovateľ, editor] ; Okech, Victor Otieno [Zostavovateľ, editor] ; Valentíny, Martin [Zostavovateľ, editor] ; Kopinec, 

Pavol [Zostavovateľ, editor] ; Mačkinová, Monika [Recenzent] ; Muránsky, Martin [Recenzent] ; Partová, Edita 

[Recenzent] ; Gunčaga, Ján [Recenzent] ; Šebestová, Petronela [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-223-5294-9. – SING-UKO PD SC/21, s. 65-75 [CD-ROM] 

 

ref. číslo: 440444 

AFD210 Význam inštitútu výhrady verejného poriadku v kontexte ochrany domáceho právneho poriadku / Gornaľová, 

Dominika [Autor, UKOPAMP, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká 

konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 35-42 [online] 

 

ref. číslo: 443161 

AFD211 Vzťah kódexu správneho trestania a trestného práva / Čentéš, Jozef [Autor, UKOPATP, 50%] ; Beleš, Andrej 

[Autor, UKOPAEP, 50%] ; APVV-20-0436 Nová právna úprava správneho trestania : medzinárodná vedecká konferencia 

[14.10.2021-15.10.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Nová právna 

úprava správneho trestania [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Havelková, 

Mária [Zostavovateľ, editor] ; Grešová, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Bleho, Šimon [Zostavovateľ, editor] ; Turčan, 

Martin [Recenzent] ; Pekár, Bernard [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-616-1, s. 53-62 [online] 

 

ref. číslo: 443019 

AFD212 Základné otázky novej právnej úpravy správneho trestania a hľadanie odpovedí / Vačok, Juraj [Autor, 

UKOPASP, 100%] ; APVV-20-0436 Nová právna úprava správneho trestania : medzinárodná vedecká konferencia 

[14.10.2021-15.10.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Nová právna 

úprava správneho trestania [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Havelková, 

Mária [Zostavovateľ, editor] ; Grešová, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Bleho, Šimon [Zostavovateľ, editor] ; Turčan, 

Martin [Recenzent] ; Pekár, Bernard [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-7160-616-1, s. 5-9 [online] 
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ref. číslo: 436374 

AFD213 Zákonná odkladacia podmienka účinnosti právneho úkonu (conditio legis) / Rak, Pavol [Autor, UKOPAPR, 50%] 

; Raková, Karin [Autor, UKOPAOP, 50%] ; Košické dni súkromného práva, 3 [21.04.2021-23.04.2021, Košice, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Košické dni súkromného práva (3) [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých prác / Molnár, Peter [Zostavovateľ, editor] ; Macko, 

Lukáš [Zostavovateľ, editor] ; Romanová, Renáta [Zostavovateľ, editor] ; Kerekešová, Martina [Zostavovateľ, editor] ; 

Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Dulak, Anton [Recenzent] ; Löwy, Alexandra [Recenzent] ; Adamová, Zuzana 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-

0024-0. – sign UPJS LSEP 009679, s. 98-107 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 447163 

AFD214 Zákonná úprava kampane ako jedna z možností zefektívnenia priamej demokracie na obecnej úrovni / 

Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 100%] ; Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v 

podmienkach inteligentných miest a obcí [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[príspevok] In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných 

miest a obcí [elektronický dokument] / Trellová, Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; 

Hodás, Milan [Recenzent] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent]. – 

1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-

7160-620-8, s. 24-30 [online] 

 

ref. číslo: 439866 

AFD215 Zamestnávanie cudzincov počas pandémie / Bučko, Michal [Autor, UKOPAPR, 100%] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z 

podujatia] In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Realizácia sociálnych práv v období 

pandémie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] 

; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, 

editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Hamuľák, Juraj [Recenzent] ; Matlák, Ján [Recenzent] ; 

Freel, Lenka [Recenzent] ; Macková, Zuzana [Recenzent] ; Minčič, Vladimír [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-608-6, s. 17-22 

[online] 

 

ref. číslo: 440545 

AFD216 Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a sociálne siete : Dobrý sluha ale zlý pán? / Pavlíková, 

Barbara [Autor, UKOPAPR, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká 

konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 259-268 [online] 
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ref. číslo: 445769 

AFD217 Zásah do základných práv a slobôd počas núdzového stavu / Gaňa, Stanislav [Autor, UKOPAST, 100%] ; 

Obmedzovanie ľudských práv [11.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 

Obmedzovanie ľudských práv [textový dokument (print)] / Ľalík, Tomáš [Zostavovateľ, editor] ; Domin, Marek 

[Recenzent] ; Ľalík, Tomáš [Recenzent] ; Balog, Boris [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-223-5331-1, s. 139-156 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 435461 

AFD218 Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných 

ekonomických podmienkach / Neubauerová, Erika [Autor, UKOPAEV, 50%] ; Zubaľová, Alena [Autor, EUBFNHKFI, 50%] 

; Ľapinová, Erika [Recenzent] ; Kulašiková, Zuzana [Recenzent] ; Human fórum 2020, 7 [25.11.2020-26.11.2020, 

Banská Bystrica, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Human fórum 2020 [textový 

dokument (print)] : Rodová rovnosť - spoločná zodpovednosť. Diskusné fórum o demokracii a ľudských právach / 

Androvičová, Jarmila [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021. – ISBN 978-80-557-1900-9, s. 28-

41 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 440561 

AFD219 Zatajenie majetku poručiteľa dedičmi a jeho právne dôsledky v kontexte dedičskej nespôsobilosti / Hamřik, 

Martin [Autor, UKOPAOP, 100%] ; Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká 

konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. [príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 

dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / 

Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, 

editor] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana 

[Recenzent] ; Patakyová, Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 

ISBN 978-80-7160-618-5, s. 303-310 [online] 

 

ref. číslo: 447186 

AFD220 Zhromaždenie obyvateľov obce a jeho perspektívy ako prostriedku priamej demokracie / Máčaj, Ľudovít 

[Autor, UKOPASP, 100%] ; Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach 

inteligentných miest a obcí [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] 

In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí 

[elektronický dokument] / Trellová, Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít [Zostavovateľ, editor] ; Hodás, Milan 

[Recenzent] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-620-8, 

s. 53-59 [online] 

 

ref. číslo: 447280 

AFD221 Zjednodušenie prístupu k elektronickej komunikácii v oblasti miestnej územnej samosprávy / Vrabko, Marián 

[Autor, UKOPASP, 50%] ; Radosa, Matúš [Autor, UKOPASP, 50%] ; Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej 

samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [príspevok] In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach 

inteligentných miest a obcí [elektronický dokument] / Trellová, Lívia [Zostavovateľ, editor] ; Máčaj, Ľudovít 
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[Zostavovateľ, editor] ; Hodás, Milan [Recenzent] ; Srebalová, Mária [Recenzent] ; Trellová, Lívia [Recenzent] ; Vrabko, 

Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 

2021. – ISBN 978-80-7160-620-8, s. 88-95 [online] 

 

ref. číslo: 416757 

AFD222 Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok = Expert testimony as a means of evidence / Prokeinová, Margita 

[Autor, UKOPATP, 100%] ; Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní [21.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070] In: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní [textový dokument (print)] : zborník vedeckých 

prác / Viktoryová, Jana [Zostavovateľ, editor] ; Blatnický, Jaroslav [Zostavovateľ, editor] ; Marczyová, Klaudia 

[Recenzent] ; Masnicová, Soňa [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave, 2021. – ISBN 978-80-8054-897-1. – SIGN-APZ F 20569, s. 267-271 

 

ref. číslo: 440560 

AFD223 Zodpovednosť internetových sprostredkovateľov v európskej únii / Kiššová, Sára [Autor, UKOPAEP, 100%] ; 

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov [24.06.2021-25.06.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[príspevok z podujatia] In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument] : zborník z online 

medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, 

editor] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor] ; Ficová, Svetlana [Recenzent] ; Patakyová, 

Mária [Recenzent] ; Slašťan, Miroslav [Recenzent] ; Svák, Ján [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – ISBN 978-80-7160-618-

5, s. 347-353 [online] 

 

ref. číslo: 437539 

AFD224 Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní – aplikačná prax / Turay, Lukáš [Autor, UKOPATP, 

50%] ; Kováč, Matúš [Autor, UKOPATP, 50%] ; Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a 

vplyv legislatívnych zmien : medzinárodná vedecká konferencia [04.11.2021-05.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Krásná, 

Patrícia [Zostavovateľ, editor] ; Kurilovská, Lucia [Zostavovateľ, editor] ; Klátik, Jaroslav [Recenzent] ; Marková, 

Veronika [Recenzent]. – 1. vyd. Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. – ISBN 978-

80-8054-925-1. – ISBN (online) 978-80-8054-926-8, s. 197-202 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 254638 

AFD225 Žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov = Action for the settlement of the spouses' 

joint and several ownership / Smyčková, Romana [Autor, UKOPAOP, 50%] ; Meňhartová, Sandra [Autor, UKOPAOP, 

50%] ; Právna politika a legislatíva [24.09.2020-25.09.2020, Trnava, Slovensko]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[príspevok z podujatia] In: Žalobné právo [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : zborník z 

medzinárodného vedeckého kongresu / Gešková, Katarína [Zostavovateľ, editor] ; Števček, Marek [Recenzent] ; 

Frintová, Dita [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied ; 

Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta, 2020. – (Dies iuris Tyrnavienses). – ISBN 978-80-568-0234-2. – ISBN 

(online) 978-80-568-0233-5, s. 21-38 [tlačená forma] [online] 
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AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

 Počet záznamov: 1 

 

ref. číslo: 312126 

AFG001 Organ and church donation and transplantation / Nováková, Mária [Autor, UKOPAPR, 50%] ; Capíková, Silvia 

[Autor, UKOLFUSOL, 50%] ; Filosofija religiji ta medycyny v postsekuljarnu dobu, 3 [11.06.2021-12.06.2021, Kyjev, 

Ukrajina]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [abstrakt z podujatia - KP]. – TUT ID E086122. – SIGN-UKO LF USOL/21 

In: Filosofija religiji ta medycyny v postsekuljarnu dobu : materialy 3. mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 

prysvjačenoji pamjati svt. Luky (V.F.Vojno-Jaseneckogo) / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Kyjev 

(Ukrajina) : Vydavnictvo NMU imeni O.O. Bogomoľcja, 2021. – ISBN 978-966-02-9609-1, s. 207-208  

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií  

Počet záznamov: 2 

 

ref. číslo: 430054 

AFH001 Emotions of administration and disgust in public space of town / Kišoňová, Renáta [Autor, UKOPATS, 100%] ; 

Coordinates of aesthetics, art and culture 7 [11.11.2021-12.11.2021, Prešov, Slovensko]. – text. – [angličtina]. – [OV 

040]. – [abstrakt z podujatia - KP] In: Coordinates of aesthetics, art and culture 7 [elektronický dokument] : public 

space in the contexts of aesthetics, art theory and art practice : book of abstracts / Bandurová, Lenka [Zostavovateľ, 

editor] ; Kušnírová, Eva [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Prešov (Slovensko) : Spoločnosť pre estetiku na 

Slovensku, 2021. – ISBN (online) 978-80-973800-2-1. – SIGN-PU FF-21 668/21, s. 18-18 [online] 

 

ref. číslo: 314419 

AFH002 Vplyv pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na duševné zdravie zamestnancov = The impact of 

labour and social security law on mental health of employees / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%] ; Zdravie 

pri práci v spektre teórie a praxe : vedecká online konferencia [16.04.2021, Košice, Slovensko]. – text. – [slovenčina, 

angličtina]. – [OV 070]. – [abstrakt z podujatia - KP] In: Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe [elektronický 

dokument] : zborník abstraktov / Žuľová, Jana [Zostavovateľ, editor] ; Minčičová, Monika [Zostavovateľ, editor] ; 

Dolobáč, Marcel [Zostavovateľ, editor] ; Žofčinová, Vladimíra [Recenzent] ; Petríková, Lucia [Recenzent]. – 1. vyd. 

– Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo 

ŠafárikPress UPJŠ, 2021. – ISBN (online) 978-80-574-0006-6. – sign UPJS LSEP 009637, s. 27-30 [online] 

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

 Počet záznamov: 1 

 

ref. číslo: 247550 

BDE001 Rekonštrukcia vlády z pohľadu Ústavy Slovenskej republiky / Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 100%]. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: e-Polis [elektronický dokument] : Internetový politologický časopis : 

Společenskovědní časopis. – Plzeň (Česko) : AS CPSSU - Akademický spolek Plzeň. – ISSN (online) 1801-1438. – č. 

marec (2021), s. [1-7] [online] 
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BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch  

Počet záznamov: 32 

 

ref. číslo: 423603 

BDF001 Ex ante posúdenie úradom pre verejné obstarávanie / Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%] ; Makúch, 

Michal [Autor, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Verejné obstarávanie - právo a prax [textový 

dokument (print)] : odborný dvojmesačník. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 

1339-5963. – TUTPR signatúra E072988. – č. 3 (2021), s. 7-9 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 452981 

BDF002 Keď máš kilá navyše : Eliminácia váhového rozdielu pri páde prvolezca na jednodĺžkových cestách / 

Kolárik, Andrej [Autor, UKOPAKT, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Horolezec [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] : odborný, metodický a informačný časopis Slovenského horolezeckého 

spolku James : pokračovanie časopisu Jamesák. – Bratislava (Slovensko) : Slovenský horolezecký spolok James. – ISSN 

1335-3896. – ISSN (online) 1335-390X. – Roč. 53, č. 3 (2021), s. 76-77 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423626 

BDF003 Lehota na začatie konania o uložení pokuty úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom 

obstarávaní / Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%] ; Makúch, Michal [Autor, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [článok] In: Verejné obstarávanie - právo a prax [textový dokument (print)] : odborný dvojmesačník. – 

Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 1339-5963. – TUTPR signatúra E072988. – č. 5 

(2021), s. 5-7 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 417153 

BDF004 Nariadenie odstránenia nepovolenej stavby slúžiacej ako obydlie vo svetle práva a morálky = Removal order 

of unauthorized construction, which serves as a dwelling with accent on law and morality = Ordonnance d’enlèvement 

de construction non autorisée, qui sert d’habitation avec un accent sur le droit et la moralité / Jakušová, Viera [Autor, 

UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované] In: Acta Facultatis Iuridicae 

Universitatis Comenianae [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 1336-6912. – Roč. 40, č. 1 (2021), s. 265-287 [tlačená forma] 

[online] 

 

ref. číslo: 424946 

BDF005 Nové CFC pravidlá pre fyzické osoby : ad. Diskusia k CFC pravidlám – pohľad akademika / Kačaljak, Matej 

[Autor, UKOPAFP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Bulletin Slovenskej komory daňových 

poradcov [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora daňových 

poradcov. – ISSN 2644-688X. – č. 2 (2021), s. 4-7 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 253215 

BDF006 Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie od 1. januára 2021 v prípade samostatne zárobkovo 

činnej osoby / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text, tab. [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má 

vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina 

(Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 1 (2021), s. 165-197 [tlačená forma] 



500 

 

ref. číslo: 247570 

BDF007 Používanie cookies a ochrana osobných údajov / Mesarčík, Matúš [Autor, UKOPAPI, 100%]. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [článok] In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa [textový dokument (print)] : v riešeniach s 

príkladmi. – Žilina (Slovensko) : Poradca podnikateľa. – ISSN 1335-1508. – Roč. 26, č. 4-5 (2021), s. 161-167 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 456940 

BDF008 Pripravované legislatívne zmeny - nový zákon o výstavbe : Postup pri povoľovaní stavby, prístavby alebo 

nadstavby podľa návrhu zákona o výstavbe predloženého do MPK pod číslom legislatívneho procesu 2021/348 / 

Sklenár, Milan [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Expert pre stavebné úrady 

[elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Verlag Dashöfer. – ISSN 2729-8434. – Roč. 1, č. 3 (2021), s. 2-5 

[online] 

 

ref. číslo: 423637 

BDF009 Problematika nedovoleného delenia a spájania zákaziek, resp. nerozdelenia zákazky na časti / Makúch, 

Michal [Autor, 50%] ; Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: 

Verejné obstarávanie - právo a prax [textový dokument (print)] : odborný dvojmesačník. – Bratislava (Slovensko) : 

Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 1339-5963. – TUTPR signatúra E072988. – č. 6 (2020), s. 6-11 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 423581 

BDF010 Problematika zániku nárokov v prípade ich neuplatnenia v súlade s procedúrou podľa článku 20,1 pravidiel 

FIDIC / Makúch, Michal [Autor, 50%] ; Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [článok] In: Verejné obstarávanie - právo a prax [textový dokument (print)] : odborný dvojmesačník. – Bratislava 

(Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 1339-5963. – TUTPR signatúra E072988. – č. 4 (2021), s. 

19-22 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 443130 

BDF011 Problematika zmeny zmluvy v dôsledku zvýšenia cien stavebných materiálov / Makúch, Michal [Autor, 50%] 

; Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%]. – text. – [slovenčina]. [OV 070]. – [článok] In: Verejné obstarávanie - 

právo a prax [textový dokument (print)] : odborný dvojmesačník. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters 

Kluwer SR. – ISSN 1339-5963. – TUTPR signatúra E072988. – č. 6 (2021), s. 2-4 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423569 

BDF012 Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie / Katkovčin, Maroš [Autor, UKOPAFP, 50%] ; Makúch, Michal 

[Autor, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Verejné obstarávanie - právo a prax [textový dokument 

(print)] : odborný dvojmesačník. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 1339-5963. – 

TUTPR signatúra E072988. – č. 1 (2021), s. 13-16 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 456937 

BDF013 Stavebný zámer ako potenciálna náhrada za stavebné povolenie / Sklenár, Milan [Autor, UKOPASP, 100%]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Expert pre stavebné úrady [elektronický dokument] . – Bratislava 

(Slovensko) : Verlag Dashöfer. – ISSN 2729-8434. – Roč. 1, č. 2 (2021), s. 2-6 [online] 
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ref. číslo: 456942 

BDF014 Súčasný stav a potencionálny legislatívny postup rekodifikácie stavebného práva / Sklenár, Milan [Autor, 

UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Expert pre stavebné úrady [elektronický 

dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Verlag Dashöfer. – ISSN 2729-8434. – Roč. 1, č. 4 (2021), s. 2-4 [online] 

 

ref. číslo: 310320 

BDF015 Tehotenské - nová dávka nemocenského poistenia od 1. apríla 2021 / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] 

: praktické príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 2 

(2021), s. 73-89 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 456943 

BDF016 Úvahy o zakotvení právnych princípov v stavebnom zákone / Sklenár, Milan [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Expert pre stavebné úrady [elektronický dokument] . – Bratislava 

(Slovensko) : Verlag Dashöfer. – ISSN 2729-8434. – Roč. 1, č. 4 (2021), s. 4-6 [online] 

 

ref. číslo: 456935 

BDF017 Variantné riešenia rekodifikácie stavebného práva v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky na roky 2020-2024 / Sklenár, Milan [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] 

In: Expert pre stavebné úrady [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Verlag Dashöfer. – ISSN 2729-

8434. – Roč. 1, č. 1 (2021), s. 2-4 [online] 

 

ref. číslo: 423964 

BDF018 Verejné obstarávanie a FIDIC - úvod do problematiky / Makúch, Michal [Autor, 50%] ; Katkovčin, Maroš 

[Autor, UKOPAFP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Verejné obstarávanie - právo a prax 

[textový dokument (print)] : odborný dvojmesačník. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – 

ISSN 1339-5963. – TUTPR signatúra E072988. – č. 2 (2021), s. 19-21 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 247757 

BDF019 Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci december 2020 / Kapišovská, 

Alexandra [Autor, 50%] ; Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Justičná 

revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 2 (2021), s. 282-

303 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 311624 

BDF020 Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci marec 2021 / Kapišovská, 

Alexandra [Autor, 50%] ; Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Justičná 

revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 5 (2021), s. 735-

749 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 424853 

BDF021 Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci marec 2021 / Kapišovská, 

Alexandra [Autor, 50%] ; Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Justičná 

revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 6-7 (2021), s. 909-

926 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 244518 

BDF022 Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci november 2020 / Kapišovská, 

Alexandra [Autor, 50%] ; Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 50%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Justičná revue 

[textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 1 (2021), s. 132-149 [tlačená 

forma] 

 

ref. číslo: 306955 

BDF023 Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 3. do 28. februára 2021 / 

Kapišovská, Alexandra [Autor, 50%] ; Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 50%]. [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: 

Justičná revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 4 (2021), s. 584-

594 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 253113 

BDF024 Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. januára do 2. februára 

2021 / Kapišovská, Alexandra [Autor, 50%] ; Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[článok] In: Justičná revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 3 

(2021), s. 424-440 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423845 

BDF025 Výška dávky garančného poistenia od 1. júla 2021 / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické 

príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 3 (2021), s. 50-

70 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423852 

BDF026 Výška dávky v nezamestnanosti od 1.júla 2021 / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické 

príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 3 (2021), s. 71-

96 [tlačená forma] 
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ref. číslo: 310315 

BDF027 Zmena sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2020 a jej vplyv v sociálnej oblasti / 

Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text, tab. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť 

mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) 

: Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 2 (2021), s. 37-72 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423837 

BDF028 Zmena vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len &quot;SZČO&quot;) od 1. júla 

2021 na účely sociálneho poistenia a odvody do fondov / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické 

príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 3 (2021), s. 14-

49 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 253206 

BDF029 Zmena výšky minimálnej mzdy od 1. januára 2021 a jej vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie a 

na zdravotné poistenie z pracovnoprávnych vzťahov / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text, tab. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické 

príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 1 (2021), s. 104-

164 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 423857 

BDF030 Zmena výšky súm životného minima od 1, júla 2021 a jej vplyv na sociálne dávky / Macková, Zuzana [Autor, 

UKOPAPR, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový 

dokument (print)] : praktické príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. 

– Roč. 29, č. 3 (2021), s. 97-147 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 254360 

BDF031 Zmeny v sociálnej oblasti od 1. januára 2021 / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text, tab. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické 

príručky pre podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 1 (2021), s. 

198-207 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 310322 

BDF032 Zmeny v sociálnej oblasti od 1. mája 2021 / Macková, Zuzana [Autor, UKOPAPR, 100%]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [článok] In: Čo má vedieť mzdová účtovníčka [textový dokument (print)] : praktické príručky pre 

podniky a podnikateľov. – Žilina (Slovensko) : Ajfa+Avis. – ISSN 1336-5002. – Roč. 29, č. 2 (2021), s. 90-99 [tlačená 

forma] 

  



504 

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

Počet záznamov: 8 

 

ref. číslo: 454230 

BEE001 Biodiversity Loss and Climate Change / Michalovič, Matúš [Autor, UKOPASP, 50%] ; Čerňanová, Lucia [Autor, 

50%] ; Zielony Lad czy Zielony Nieporzadek [24.06.2021, Fakulta práva a správy Sliezskej univerzity v Katoviciach, 

Poľsko]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Green Deal or Green Disorder? [elektronický dokument] 

[textový dokument (print)] : Selected Issues / Radecka, Ewa [Zostavovateľ, editor] ; Nawrot, Filip [Zostavovateľ, editor] 

; Dobrowolski, Grzegorz [Recenzent]. – 1. vyd. – Torun (Poľsko) : Wydawnictwo Dom Organizatora, 2021. – ISBN 978-

83-67153-09-6, s. 149-165 [online] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 457323 

BEE002 Implementing the Multilateral Instrument in Slovakia / Kačaljak, Matej [Autor, UKOPAFP, 50%] ; Bonk, 

František [Autor, 50%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: The Implementation and Lasting Effects of 

the Multilateral Instrument [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Kofler, Georg [Zostavovateľ, editor] 

; Lang, Michael [Zostavovateľ, editor] ; Owens, Jeffrey [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Amsterdam (Holandsko) 

: IBFD, 2021. – ISBN 978-90-8722-720-3. – ISBN (online) 978-90-8722-728-9, s. 785-803 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 457599 

BEE003 K niektorým výzvam regulačného rámca prevádzky autonómnych vozidiel : Some Challenges for the 

Regulatory Framework for the Operation of Autonomous Vehicles / Križan, Martin [Autor, UKOPAOP, 100%] ; Aktuální 

výzvy soukromého práva [04.10.2019, Plzeň, Česko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Aktuální 

výzvy soukromého práva [textový dokument (print)] : sborník příspěvků / Psutka, Jindřich [Zostavovateľ, editor] ; 

Raban, Přemysl [Recenzent]. – 1. vyd. – Plzeň (Česko) : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. – ISBN 978-80-261-

0957-0, s. 139-157 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 454215 

BEE004 Legal Aspects of Green Solutions for Agricultural Land Management and Food Self - Sufficiency / Máčaj, 

Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%] ; Zielony Lad czy Zielony Nieporzadek [24.06.2021, Fakulta práva a správy Sliezskej 

univerzity v Katoviciach, Poľsko]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Green Deal or Green Disorder? 

[elektronický dokument] [textový dokument (print)] : Selected Issues / Radecka, Ewa [Zostavovateľ, editor] ; Nawrot, 

Filip [Zostavovateľ, editor] ; Dobrowolski, Grzegorz [Recenzent]. – 1. vyd. – Torun (Poľsko) : Wydawnictwo Dom 

Organizatora, 2021. – ISBN 978-83-67153-09-6, s. 127-138 [online] [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 421995 

BEE005 Martin Luthers Rezeption im königlichen Ungarn / Batka, Ľubomír [Autor, UKOPATS, 100%] ; Martin Luther - 

Unikonfessionel - Multikulturell [08.11.2015-10.11.2015, Oberursel, Nemecko]. – text. – [nemčina]. – [OV 070]. – 

[príspevok z podujatia] In: The global Luther [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : confessional 

Lutheran perspectives on Martin Luther's continued influence through 500 years and on five continents / Klän, 

Werner [Zostavovateľ, editor] ; da Silva, Gilberto [Zostavovateľ, editor]. – Göttingen (Nemecko) : Edition Ruprecht, 

2021. – (Oberurseler Hefte Ergänzungsband ; Band 25). – ISBN 978-3-8469-0367-4. – ISBN (online) 978-3-8469-

0368-1, s. 95-111 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 457616 

BEE006 Reforma opatrovníctva v slovenskom súkromnom práve / Smyčková, Romana [Autor, UKOPAOP, 100%] ; 

Aktuální výzvy soukromého práva [04.10.2019, Plzeň, Česko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070] In: Aktuální výzvy 

soukromého práva [textový dokument (print)] : sborník příspěvků / Psutka, Jindřich [Zostavovateľ, editor] ; Raban, 

Přemysl [Recenzent]. – 1. vyd. – Plzeň (Česko) : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. – ISBN 978-80-261-0957-0, s. 

204-217 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 429484 

BEE007 Role of administrative justice in the system of control of public administration in the Slovak republic / Vačok, 

Juraj [Autor, UKOPASP, 100%] ; Administrative dispute in the central and eastern european states [03.06.2021-

04.06.2021, Opatija, Chorvátsko]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Administrative 

dispute in the central and eastern european states [textový dokument (print)] / Derda, Dario [Zostavovateľ, editor] ; 

Galic, Ante [Zostavovateľ, editor] ; Jambrovic Dobric, Dana [Zostavovateľ, editor] ; Wegner, Joanna [Zostavovateľ, 

editor]. – 1. vyd. – Roč. 1. – Rijeka (Chorvátsko) : Faculty of Law, University of Rijeka, 2021. – ISBN 978-953-8034-

34-3, s. 113-123 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 434412 

BEE008 Tacit and Dissimulated Participation in Illicit Activity - Cartels, Terrorist and Criminal Groups and Other Joint 

Criminal Enterprises / Blažo, Ondrej [Autor, UKOPAEP, 50%] ; Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 50%]. – text. – 

[angličtina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: In Honorem Flavius Antoniu Baias [textový dokument (print)] : Aparenta 

in drept = The appearance in law = L`apparence en droit / Almasan, Adriana [Zostavovateľ, editor] ; Varsta, Ioana 

[Zostavovateľ, editor] ; Zamsa, Cristina [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bukurešť (Rumunsko) : Editura 

Hamangiu, 2021. – ISBN 978-606-27-1847-3, s. 533-550 [tlačená forma] 

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

Počet záznamov: 13 

 

ref. číslo: 454597 

BEF001 Aplikácia práva Európskej únie na právne skutočnosti vzniknuté pred pristúpením SR k EÚ / Slašťan, Miroslav 

[Autor, UKOPAMP, 50%] ; Levrinc, Miloš [Autor, UMBPR02, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] 

In: Aktuálne otázky európskeho a medzinárodného práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : 

Zborník vedeckých príspevkov a odborných príspevkov / Slašťan, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Levrinc, Miloš 

[Zostavovateľ, editor] ; Siman, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia 

európskeho práva ; Ústav znaleckej činnosti, 2021. – ISBN 978-80-973158-3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9, 

s. 45-54 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 436909 

BEF002 Medzinárodné zmluvy uzavierané Európskou úniou – miesto v systéme práva Európskej únie a ich záväznosť 

pre členské štáty / Lysina, Peter [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Liber 

Amicorum Ján Klučka [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Pocta profesorovi Jánovi Klučkovi k 70. 

narodeninám / Becková, Dominika [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0030-1. – ISBN (online) 978-80-574-0031-8. – sign UPJS LSEP 

009743, s. 301-324 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 245419 

BEF003 Obdobie účinnosti druhého zákona o advokácii (od roku 2004) / Gajdošová, Martina [Autor, UKOPATS, 100%]. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Slovenská advokátska komora v rokoch 1990-2020 [textový dokument 

(print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská advokátska 

komora, 2020. – ISBN 978-80-99913-03-6, s. 141-152 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 245418 

BEF004 Obdobie účinnosti prvého zákona o slobodnej advokácii (1990-2003) / Gajdošová, Martina [Autor, UKOPATS, 

100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Slovenská advokátska komora v rokoch 1990-2020 [textový 

dokument (print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská 

advokátska komora, 2020. – ISBN 978-80-99913-03-6, s. 137-140 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 453195 

BEF005 Pár poznámok o technológií sledovania pohybu očí a jej význame v praxi / Kišoňová, Renáta [Autor, UKOPATS, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 040, 070]. – [iný (štúdia) - KP] In: Empatia a umenie [elektronický dokument] : 

katalóg výstavy / Ihringová, Katarína [Zostavovateľ, editor] ; Kobetič, Adrián [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava 

(Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta. Katedra dejín a teórie umenia, 2021. – ISBN 978-80-

568-0444-5. – TUT ID E089180, s. 52-59 [online] 

 

ref. číslo: 454535 

BEF006 Prejudiciálne otázky súdov Slovenskej republiky / Slašťan, Miroslav [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Aktuálne otázky európskeho a medzinárodného práva [textový 

dokument (print)] [elektronický dokument] : Zborník vedeckých príspevkov a odborných príspevkov / Slašťan, 

Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Levrinc, Miloš [Zostavovateľ, editor] ; Siman, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia európskeho práva ; Ústav znaleckej činnosti, 2021. – ISBN 978-80-973158-

3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9, s. 74-96 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 454540 

BEF007 Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd / Slašťan, Miroslav [Autor, 

UKOPAMP, 50%] ; Levrinc, Miloš [Autor, UMBPR02, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 

Aktuálne otázky európskeho a medzinárodného práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Zborník 

vedeckých príspevkov a odborných príspevkov / Slašťan, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Levrinc, Miloš [Zostavovateľ, 

editor] ; Siman, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia európskeho práva ; 

Ústav znaleckej činnosti, 2021. – ISBN 978-80-973158-3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9, s. 65-73 [tlačená 

forma] [online] 

 

ref. číslo: 454544 

BEF008 Protokol č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd / Slašťan, Miroslav [Autor, 

UKOPAMP, 50%] ; Levrinc, Miloš [Autor, UMBPR02, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: 

Aktuálne otázky európskeho a medzinárodného práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Zborník 

vedeckých príspevkov a odborných príspevkov / Slašťan, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Levrinc, Miloš [Zostavovateľ, 

editor] ; Siman, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia európskeho práva ; 

Ústav znaleckej činnosti, 2021. – ISBN 978-80-973158-3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9, s. 55-64 [tlačená 

forma] [online] 
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ref. číslo: 454606 

BEF009 Rozhodcovské konanie v kontexte Civilného sporového poriadku a medzinárodného práva / Slašťan, 

Miroslav [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Aktuálne otázky európskeho 

a medzinárodného práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Zborník vedeckých príspevkov a 

odborných príspevkov / Slašťan, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Levrinc, Miloš [Zostavovateľ, editor] ; Siman, Michael 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia európskeho práva ; Ústav znaleckej činnosti, 

2021. – ISBN 978-80-973158-3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9, s. 34-44 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 454616 

BEF010 Rozpor s verejným poriadkom ako podmienka neuznania cudzieho súdneho a rozhodcovského rozhodnutia 

v SR / Slašťan, Miroslav [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Aktuálne 

otázky európskeho a medzinárodného práva [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Zborník 

vedeckých príspevkov a odborných príspevkov / Slašťan, Miroslav [Zostavovateľ, editor] ; Levrinc, Miloš [Zostavovateľ, 

editor] ; Siman, Michael [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia európskeho práva ; 

Ústav znaleckej činnosti, 2021. – ISBN 978-80-973158-3-2. – ISBN (online) 978-80-973158-4-9, s. 5-33 [tlačená 

forma] [online] 

 

ref. číslo: 445467 

BEF011 Ukončenie patronátnych záväzkov Pálffyovcov voči kláštoru Františkánov v Malackách / Macejka, Martin 

[Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Malacky a okolie 14 [elektronický 

dokument] : História / Vrablec, Pavol [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Malacky (Slovensko) : Mestské centrum kultúry 

Malacky - Múzeum Michala Tillnera, 2021. – ISBN 978-80-89835-08-9, s. 25-36 [online] 

 

ref. číslo: 436897 

BEF012 Vybrané terminologické nepresnosti prekladu Rímskeho štatútu / Mareček, Lukáš [Autor, UKOPAMP, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Liber Amicorum Ján Klučka [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] : Pocta profesorovi Jánovi Klučkovi k 70. narodeninám / Becková, Dominika [Zostavovateľ, 

editor]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. – ISBN 978-80-574-0030-

1. – ISBN (online) 978-80-574-0031-8. – sign UPJS LSEP 009743, s. 429-446 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 245417 

BEF013 Zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii - obnovenie slobody advokácie / Gajdošová, Martina [Autor, UKOPATS, 

100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok] In: Slovenská advokátska komora v rokoch 1990-2020 [textový 

dokument (print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská 

advokátska komora, 2020. – ISBN 978-80-99913-03-6, s. 85-90 [tlačená forma] 

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  

Počet záznamov: 1 

 

ref. číslo: 422096 

DAI001 Právna regulácia kasačnej sťažnosti v správnom súdnictve [textový dokument (print)] / Smolková, Lucia [Autor, 

UKOPAPK, 100%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. – 176 s. [tlačená 

forma] : text. – [slovenčina]. – [OV 070] 
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EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

 Počet záznamov: 15 

 

ref. číslo: 451953 

EDI001 BAER, Susanne. Rechtssoziologie: Eine Einführung in die interdisziplinäre Rechtsforschung. Baden-Baden: 

Nomos Verlagsgesellschaft, 2021. 306 s / Gregor, Martin [Autor, UKOPARP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [recenzia - ČL] In: Historia et theoria iuris [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : printový a e-časopis 

pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. – 

ISSN 1338-0133. – ISSN (online) 1338-0753. – TUTPR signatúra E016114. – Roč. 13, č. 1 (2021), s. 90-92 [tlačená 

forma] [online] 

 

ref. číslo: 318207 

EDI002 Gregor Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: príbeh štyroch profesorov. 2021 / Ivančo, Marek 

[Autor, UKOPAOP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL] In: Právník [textový dokument (print)] : 

teoretický časopis pro otázky státu a práva = scientific revue for problems of state and law. – Praha (Česko) : 

Akademie věd České republiky. Ústav státu a práva AV ČR. – ISSN 0231-6625. – ISSN (zrušené) 0324-7007. – 

TUTPR signatúra E003588. – Roč. 160, č. 7 (2021), s. 610-612 [tlačená forma] Rec: Historiografia rímskeho práva 

na Slovensku : príbeh štyroch profesorov / Gregor, Martin [Autor, 100%] ; Skřejpek, Michal [Recenzent] ; Vojáček, 

Ladislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2021. – 363 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-

80-7502-485-5 

 

ref. číslo: 452443 

EDI003 Gregor, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. Praha : Leges, 2021, 

363 s / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL] In: Historia et 

theoria iuris [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : printový a e-časopis pre mladých vedeckých 

pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. – ISSN 1338-0133. – ISSN 

(online) 1338-0753. – TUTPR signatúra E016114. – Roč. 13, č. 2 (2021), s. 92-96 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 437767 

EDI004 Hľadáme obraz advokáta s spravodlivosti v slovenskej literatúre / Gajdošová, Martina [Autor, UKOPATS, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL]. – [recenzované] In: Bulletin slovenskej advokácie [textový 

dokument (print)] : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská advokátska 

komora. – ISSN 1335-1079. – TUTPR signatúra E003463. – Roč. 27, č. 11 (2021), s. 62-63 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 453681 

EDI005 KASINEC, Rudolf – ŠURKALA, Ján. Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. 1. 

vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2017, 97 s. / Šuška, Marián [Autor, UKOPATS, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL] In: Historia et theoria iuris [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku 

: teoretický časopis pre otázky štátu a práva. – ISSN 1338-0133. – ISSN (online) 1338-0753. – TUTPR signatúra 

E016114. – Roč. 13, č. 3 (2021), s. 152-155 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 246697 

EDI006 Krošlák, D. - Balog. B. - Surmajová, Ž.: Teória štátu a práva / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL] In: Justičná revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu 

a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-6461. – TUTPR 

signatúra E003520. – Roč. 73, č. 2 (2021), s. 242-243 [tlačená forma] Rec: Teória štátu a práva [textový dokument 

(print)] / Krošlák, Daniel [Autor, 66.4%] ; Balog, Boris [Autor, 16%] ; Surmajová, Žaneta [Autor, 17.6%]. – 1. vyd. – 

Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2020. – 333 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-571-

0275-5. – ISBN (online) 978-80-571-0276-2 

 

ref. číslo: 253183 

EDI007 Ladislav Orosz: Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov / Giba, Marián [Autor, UKOPAST, 

100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL] In: Justičná revue [textový dokument (print)] : časopis 

pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-

6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 3 (2021), s. 414-415 [tlačená forma] Rec: Teória ústavy a ústavné 

systémy demokratických štátov [textový dokument (print)] : vysokoškolská učebnica / Orosz, Ladislav [Autor, 100%] ; 

Mazák, Ján [Recenzent] ; Giba, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach. Celouniverzitné pracovisko UPJŠ. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. – 336 s. [tlačená forma]. – ISBN 

978-80-8152-868-2 

 

ref. číslo: 251223 

EDI008 Oplatí sa vracať sa k Milovi Urbanovi / Gajdošová, Martina [Autor, UKOPATS, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [recenzia - ČL] In: Bulletin slovenskej advokácie [textový dokument (print)] : recenzovaný časopis pre právnu 

vedu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská advokátska komora. – ISSN 1335-1079. – TUTPR signatúra E003463. 

– Roč. 27, č. 3 (2021), s. 70-71 [tlačená forma] Rec: Milo Urban - justícia a advokáti v živote a diele [textový dokument 

(print)] / Kerecman, Peter [Autor]. – Dolný Kubín (Slovensko) : Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, 2020. – 319 

s. 

 

ref. číslo: 244519 

EDI009 Pavel Holländer: Právní kaleidoskop (aneb o napětí mezi harmonií pojmů a pohybem světa) / Svák, Ján [Autor, 

UKOPAMP, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL] In: Justičná revue [textový dokument (print)] : časopis 

pre právnu teóriu a prax. – Bratislava (Slovensko) : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. – ISSN 1335-

6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 73, č. 1 (2021), s. 89-92 [tlačená forma] Rec: Právní kaleidoskop [textový 

dokument (print)] : aneb o napétí mezi harmónií pojmú a pohýbem sveta / Holländer, Pavel [Autor, 100%] ; Bröstl, 

Alexander [Recenzent] ; Balík, Stanislav [Recenzent]. – 1. vyd. – Plzeň (Česko) : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2020. – 368 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-738-0817-4 

 

ref. číslo: 416775 

EDI010 Phelan, William : Great judgments of the European Court of Justice . Rethinking the landmark decisions of the 

foundational period. Cambridge University Press, 2019 / Blažo, Ondrej [Autor, UKOPAEP, 100%]. – text. – 

[angličtina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL]. – [recenzované]. – DOI https://doi.org/10.46282/blr.2021.5.1.250 In: 

Bratislava law review [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : semi-annual scholarly legal journal of 

Faculty of law, Comenius University in Bratislava. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 

2585-7088. – ISSN (online) 2644-6359. – Roč. 5, č. 1 (2021), s. 169-179 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 448889 

EDI011 Recenzia vedeckej monografie doc. Ing. Michala Fabuša, PhD.: Manažment priamych zahraničných investícií 

a ich vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky / Neubauerová, Erika [Autor, UKOPAEV, 100%]. – text. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [recenzia - ČL]. – [recenzované] In: Verejná správa a regionálny rozvoj [textový dokument (print)] : 

vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Ekonómia a manažment. – 

Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. – ISSN 1337-2955. – Roč. 

17, č. 2 (2021), s. 119-120 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 453915 

EDI012 STEINHÜBEL, Ján. THE NITRIAN PRINCIPALITY: The Beginnings of Medieval Slovakia. Leiden; Boston: Brill, 

2021, 670 p. ISBN 9789004437821 / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – 

[recenzia - ČL]. – DOI 10.31577/histcaso.2021.69.5.7 In: Historický časopis [textový dokument (print)] [elektronický 

dokument] : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy = an academic journal on the history of Slovakia 

and Central Europe. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav. – ISSN 

0018-2575. – ISSN (online) 2585-9099. – Roč. 69, č. 5 (2021), s. 785-952 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 313993 

EDI013 Ústavní právo srovnávací / Svák, Ján [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. [OV 070]. – [recenzia - 

ČL] In: Soudce [textový dokument (print)] : časopis Soudcovské unie České republiky. – Praha (Česko) : Soudcovská 

unie České republiky, Praha (Česko) : Nakladatelství Orac, Praha (Česko) : LexisNexis CZ. – ISSN 1211-5347. – Roč. 

23, č. 4 (2021), s. 31-32 [tlačená forma] Rec: Ústavní právo srovnávací [textový dokument (print)] / Klíma, Karel 

[Autor]. – Praha (Česko) : Metropolitan University Prague Press ; Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2020. – 332 s. 

[tlačená forma]. – ISBN 978-80-7598-883-6 

 

ref. číslo: 443116 

EDI014 Veronika Čunderlík Čerbová : Základy a kazuistika kánonického manželského práva / Gregor, Martin [Autor, 

UKOPARP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL]. – [recenzované] In: Revue církevního práva 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Praha (Česko) : Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. 

Společnost pro církevní právo. – ISSN 1211-1635. – ISSN (online) 2336-5609. – TUTPR signatúra E014236. – Roč. 

85, č. 4 (2021), s. 101-103 [tlačená forma] [online] Rec: Základy a kazuistika kánonického manželského práva [textový 

dokument (print)] / Čunderlík Čerbová, Veronika [Autor, 100%] ; Vladár, Vojtech [Recenzent] ; Turošík, Michal 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer, 2020. – 121 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-571-

0269-4. – ISBN 978-80-7160-547-8 

 

ref. číslo: 454515 

EDI015 WALZER, Michael. Spravedlivé a nespravedlivé války: morální argumentace s historickými příklady. Praha: 

Academia, 2019, 555 s. / Hron, Igor [Autor, UKOPADS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [recenzia - ČL]. 

– [recenzované] In: Historia et theoria iuris [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : printový a e-

časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku : teoretický časopis pre otázky štátu a 

práva. – ISSN 1338-0133. – ISSN (online) 1338-0753. – TUTPR signatúra E016114. – Roč. 13, č. 2 (2021), s. 93-96 

[tlačená forma] [online] 
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EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

Počet záznamov: 1 

 

ref. číslo: 245379 

EDJ001 Za profesorom Jozefom Klimkom (10.2.1942-24.1.2021) / Gregor, Martin [Autor, UKOPARP, 100%]. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [iný] In: Právny obzor [textový dokument (print)] : teoretický časopis pre otázky štátu a 

práva. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Ústav štátu a práva SAV. – ISSN 0032-

6984. – TUTPR signatúra E003589. – Roč. 104, č. 1 (2021), s. 73-76 [tlačená forma] 

 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup  

Počet záznamov: 23 

 

ref. číslo: 252642 

GHG001 Ad: Je možná kaucia pri kolúznej väzbe? / Ľalík, Tomáš [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – 

[OV 070]. – [článok] In: Právne listy [elektronický dokument] . – [S. l.] (Virtuálny priestor) : [s.n.]. – č. marec 

(2021), nestr., s. 1-4 [online] 

 

ref. číslo: 416876 

GHG002 Can people ask for early elections? Slovak Constitutional court says No / Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 

100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok] In: IACL [elektronický dokument] : a forum for constitutionalists 

worldwide. – [S. l.] (Virtuálny priestor) : [s.n.]. – č. september (2021), s. 1-13 [online] 

 

ref. číslo: 316136 

GHG003 Concurring opinion k PL. ÚS 7/2021 alebo o tom, ako permanentné voľby môžu ničiť volebné právo / Domin, 

Marek [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] 

: odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-

5581. – č. júl (2021), s. [1-15] [online] 

 

ref. číslo: 445020 

GHG004 Čo Matovič zmôže so Sputnikom / Kačaljak, Matej [Autor, UKOPAFP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 

070]. – [článok]. – [recenzované] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. apríl (2021), s. 2-6 [online] 

 

ref. číslo: 418605 

GHG005 Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej komory uplatňovaná 

zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ? časť / Jakušová, Viera [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. máj (2021), s. [1-16] [online] 
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ref. číslo: 418658 

GHG006 Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej komory uplatňovaná 

zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ? časť / Jakušová, Viera [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. máj (2021), s. [1-14] [online] 

 

ref. číslo: 443370 

GHG007 Falošná dilema medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom ( z pohľadu európskeho práva ) / Ľalík, 

Tomáš [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : 

odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. 

– č. január (2021), s. 2-8 [online] 

ref. číslo: 239441 

GHG008 Hypotetické konce funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa - 25. dodatok alebo impeachment? / 

Takács, Daniel [Autor, UKOPAST, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] 

: odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-

5581. – č. január (2021), s. [1-5] [online] 

 

ref. číslo: 313278 

GHG009 Identifikácia kogentných a dispozitívnych ustanovení v Obchodnom zákonníku / Pintérová, Dominika [Autor, 

UKOPAHP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. 

– Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. máj 

(2021), s. [1-15] [online] 

 

ref. číslo: 439986 

GHG010 Leaving the Rule of Law Behind: How Slovakia is fighting against COVID-19 without Legality / Ľalík, Tomáš 

[Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [článok] In: I-CONnect [elektronický dokument] : blog 

of the international journal of constitutional law. – Oxford (Veľká Británia) : Oxford University Press. – č. december 

(2021), s. 1-3 [online] 

 

ref. číslo: 245404 

GHG011 Likvidáciou akademickej samosprávy k svetlejším zajtrajškom? / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 100%]. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. február (2021), s. [1-7] [online] 

 

ref. číslo: 444919 

GHG012 Možno &quot;nenosičov&quot; rúšok postriekať slzotvorným sprejom? Porušovanie 

protiepidemiologických opatrení versus krajná núdza nutná obrana podľa trestného zákona / Slovák, Igor [Autor, 

UKOPATP, 50%] ; Kováč, Matúš [Autor, UKOPATP, 50%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – 

[recenzované] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. marec (2021), s. 2-18 [online] 

 

ref. číslo: 247768 
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GHG013 Pocta vedeckému odkazu profesora Jozefa Klimku / Gregor, Martin [Autor, UKOPARP, 100%]. – [slovenčina]. 

– [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. január (2021), s. [1-12] [online] 

 

ref. číslo: 445002 

GHG014 Pokyn civilnému lietadlu pristáť - akt leteckého pirátstva? Stručný komentár k aktuálnej situácii v Bielorusku 

/ Mareček, Lukáš [Autor, UKOPAMP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované] In: 

Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. 

Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. máj (2021), s. 2-10 [online] 

 

ref. číslo: 435444 

GHG015 Poslanecký mandát na území Slovenskej republiky od roku 1848 / Cibik, Samuel [Autor, UKOPAST, 100%]. 

– text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. február (2021), s. 2-

17 [online] 

 

ref. číslo: 453686 

GHG016 Správa z inauguračnej prednášky doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. / Gyurász, Zoltán [Autor, 

UKOPATS, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný (informácie, správy, oznámenia) - ČL] In: Historia et theoria 

iuris [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov 

právnických fakúlt na Slovensku : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. – ISSN 1338-0133. – ISSN (online) 1338-

0753. – TUTPR signatúra E016114. – Roč. 13, č. 3 (2021), s. 157-159 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 254501 

GHG017 Stanovisko k návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na zmenu dĺžky trvania kolúznej väzby 

v podmienkach Slovenskej republiky / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 50%] ; Petrušek, Adam [Autor, 50%]. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) 

: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. apríl (2021), s. [1-15] [online] 

 

ref. číslo: 245401 

GHG018 Stručný štátovedný argument v prospech ochrany akademickej samosprávy / Turčan, Martin [Autor, 

UKOPATS, 100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. marec 

(2021), s. [1-7] [online] 

 

ref. číslo: 434241 

GHG019 Un referéndum no puede acortar el periodo del parlamento, determinó el Tribunal Constitucional de la 

República Eslovaca / Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [španielčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Boletín 

Reflexiones de Justicia Electoral [elektronický dokument] . – Quito (Ekvádor) : Tribunal Contecioso Electoral del 

Ecuador. – ISSN 2773-7799. – č. 3 (2021), s. 10-10 [online] 
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ref. číslo: 426357 

GHG020 Ústavné východiská pre reguláciu trhu s pôdou / Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [iný] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. október (2021), s. [1-10] 

[online] 

 

ref. číslo: 305966 

GHG021 Volebné prieskumy vs. volebné ankety: zbytočné legislatívne cvičenie? / Domin, Marek [Autor, UKOPAST, 

100%]. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava 

(Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. máj (2021), s. [1-7] 

[online] 

 

ref. číslo: 445006 

GHG022 Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku je čistý socík / Kačaljak, Matej [Autor, UKOPAFP, 100%]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – [recenzované] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – 

Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. november 

(2021), s. 2-8 [online] 

 

ref. číslo: 444928 

GHG023 Zmení Bidenova éra SCOTUS ? / Takács, Daniel [Autor, UKOPAST, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. 

– [článok]. – [recenzované] In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog. – Bratislava (Slovensko) : 

Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. – ISSN 2644-5581. – č. apríl (2021), s. 2-12 [online]  

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Počet záznamov: 15 

 

ref. číslo: 438570 

GII001 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Hodnotové determinanty občianskeho práva v 

čase krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : 

determinants of values of the civil law in the crisis / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, 

Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, 

Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Ficová, 

Svetlana [Recenzent] ; Dufalová, Lenka [Recenzent] ; Löwy, Alexandra [Recenzent] ; Smyčková, Romana [Recenzent] ; 

Križan, Martin [Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. 

vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 59 s. [online] : text. 

– [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-609-3 

 

ref. číslo: 438659 

GII002 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

online konferencie = In discrimine leges silent? (mlčia v kríze zákony?) = Bratislava legal forum 2021 : in discrimine 

leges silent? (are laws silent during crisis?) / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor 

[Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia 

[Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Srebalová, 
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Mária [Recenzent] ; Mlkvá Illýová, Zuzana [Recenzent] ; Havelková, Mária [Recenzent] ; Bratislavské právnické fórum 

2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v 

Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 21 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-613-

0 

 

ref. číslo: 438696 

GII003 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Vzťahy medzi právnickými profesiami : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : relations between legal 

professions / Szakács, Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 

20%] ; Mydliarová, Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] 

; Durec Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Vačok, Juraj 

[Recenzent] ; Laciak, Ondrej [Recenzent] ; Löwy, Alexandra [Recenzent] ; Škrobák, Ján [Recenzent] ; Bratislavské 

právnické fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 27 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 

978-80-7160-614-7 

 

ref. číslo: 438714 

GII004 Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Právo v kríze a kríza v práve : zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej online konferencie = Bratislava legal forum 2021 : Law in Crisis and Crisis in Law / Szakács, 

Andrea [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Hlinka, Tibor [Zostavovateľ, editor, UKOPAFP, 20%] ; Mydliarová, 

Magdaléna [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Senková, Silvia [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Durec 

Kahounová, Michaela [Zostavovateľ, editor, UKOPA, 20%] ; Strémy, Tomáš [Recenzent] ; Vačok, Juraj [Recenzent] ; 

Blažo, Ondrej [Recenzent] ; Fedorovičová, Iveta [Recenzent] ; Giba, Marián [Recenzent] ; Bratislavské právnické 

fórum 2021 [22.04.2021-23.04.2021, Bratislava, Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita 

Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 32 s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-

80-7160-615-4 

 

ref. číslo: 454749 

GII005 Ciele a priebežné výsledky projektu číslo APVV-19-0494 – Efektívne pozemkové úpravy / Vrabko, Marián 

[Autor, UKOPASP, 100%] ; Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – 

[slovenčina]. – [OV 070]. – [iný] In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] / Pavlovič, Maroš [Zostavovateľ, editor] ; Pekár, Bernard [Recenzent] ; Michalovič, Matúš 

[Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0454-

4. – ISBN 978-80-571-0455-1, s. 12-13 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 456566 

GII006 Grand topic of Milan Hodža in the parallels of three Czechoslovak thinkers ́ generations : Europe and Russia / 

Goněc, Vladimír [Autor, 100%] ; Lysá, Anna [Prekladateľ, UKOPAPK, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070] In: Milan 

Hodža [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : thinking on Europe and acting for Europe / Goněc, 

Vladimír [Autor] ; Kvaček, Robert [Autor] ; Lysý, Jozef [Autor] ; Němeček, Ján [Autor] ; Gbúrová, Marcela [Recenzent] 

; Laluha, Ivan [Recenzent] ; Švorc, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. 

Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. – ISBN 978-80-224-1902-4, s. 100-153 [tlačená forma] [online] 
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ref. číslo: 445324 

GII007 How to Make the Direct Citizen Participation in Local Self-Government More Efficient in the Conditions of 

Smart Cities and Municipalities / Máčaj, Ľudovít [Autor, UKOPASP, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – 

[článok]. – [recenzované]. – DOI 10.46282/blr.2021.5.2.272 In: Bratislava law review [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] : semi-annual scholarly legal journal of Faculty of law, Comenius University in Bratislava. – 

Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR. – ISSN 2585-7088. – ISSN (online) 2644-6359. – Roč. 5, 

č. 2 (2021), s. 137-140 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 443050 

GII008 Medzinárodná vedecká konferencia: &quot;Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá 

a vplyv legislatívnych zmien&quot; / Krásná, Patrícia [Autor, APZKR, 34%] ; Mihálik, Stanislav [Autor, UKOPATP, 33%] 

; Marková, Veronika [Autor, APZTP, 33%]. – [slovenčina]. – [OV 070, 230] In: Policajná teória a prax [textový dokument 

(print)] : časopis Akadémie Policajného zboru v Bratislave. – Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave. – ISSN 1335-1370. – Roč. 29, č. 4 (2021), s. 119-121 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 456451 

GII009 Milan Hodža and international reflexion of National Statute / Němeček, Jan [Autor, 100%] ; Lysá, Anna 

[Prekladateľ, UKOPAPK, 100%]. – text. – [angličtina]. – [OV 070]. – [kapitola] In: Milan Hodža [textový dokument 

(print)] [elektronický dokument] : thinking on Europe and acting for Europe / Goněc, Vladimír [Autor] ; Kvaček, Robert 

[Autor] ; Lysý, Jozef [Autor] ; Němeček, Ján [Autor] ; Gbúrová, Marcela [Recenzent] ; Laluha, Ivan [Recenzent] ; Švorc, 

Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. – ISBN 978-80-224-1902-4, s. 74-87 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 450507 

GII010 Pocta Miroslavu Scheinostovi / Strémy, Tomáš [Autor, UKOPATP, 100%]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – 

[príspevok] In: Institut pro kriminologii a sociálni prevenci šedesátiletý [textový dokument (print)] / Scheinost, 

Miroslav [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Praha (Česko) : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2021. – ISBN 

978-80-7338-192-9, s. 120-120 [tlačená forma] 

 

ref. číslo: 415275 

GII011 Právna politika a legislatíva - medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni 2020 / Gešková, Katarína 

[Autor, TUTPROOP, 13%] ; Križan, Viktor [Autor, TUTPRPSZ, 13%] ; Laclavíková, Miriam [Autor, TUTPRKPD, 13%] ; 

Lantajová, Dagmar [Autor, TUTPRKMP, 13%] ; Moravčíková, Michaela [Autor, TUTPRUNS, 12%] ; Neumann, Jakub 

[Autor, TUTPRKTU, 12%] ; Vladár, Vojtech [Autor, UKOPARP, 12%] ; Zeman, Štefan [Autor, 12%]. – text. – [slovenčina]. 

[OV 070]. – [iný (informácie, správy, oznámenia) - ČL]. – TUTPR signatúra E086811 In: Forum Iuris Europaeum 

[elektronický dokument] [textový dokument (print)] : recenzovaný časopis pre právnu vedu = journal for legal science 

= Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Právnická fakulta. – ISSN 

1339-4401. – ISSN (online) 2644-4364. – TUTPR signatúra E042092. – Roč. 9, č. 1 (2021), s. 71-78 [tlačená forma] 

[online] 

 

ref. číslo: 454845 

GII012 Správa z I. ročníka konferencie o pozemkovom práve s názvom Analýzy a trendy v pozemkových úpravách / 

Pavlovič, Maroš [Autor, UKOPASP, 100%] ; Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [príspevok z podujatia] In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách 
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[textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Pavlovič, Maroš [Zostavovateľ, editor] ; Pekár, Bernard 

[Recenzent] ; Michalovič, Matúš [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer 

SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0454-4. – ISBN 978-80-571-0455-1, s. 215-223 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 454733 

GII013 Význam spolupráce verejného sektora s akademickou obcou / Burda, Eduard [Autor, UKOPATP, 100%] ; Analýzy 

a trendy v pozemkových úpravách, 1 [19.11.2021, Bratislava, Slovensko]. – text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [iný] 

In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Pavlovič, Maroš 

[Zostavovateľ, editor] ; Pekár, Bernard [Recenzent] ; Michalovič, Matúš [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) 

: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. – ISBN 978-80-571-0454-4. – ISBN 978-80-571-0455-1, s. 10-11 [tlačená 

forma] [online] 

 

ref. číslo: 416373 

GII014 Za prof. Jozefom Klimkom / Lysý, Miroslav [Autor, UKOPADS, 50%] ; Brtko, Róbert [Autor, UKOPARP, 50%]. – 

text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – [článok]. – DOI 10.14712/2464689X.2021.26 In: Právněhistorické studie 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Praha (Česko) : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství 

Karolinum. – ISSN 0079-4929. – ISSN (online) 2464-689X. – TUTPR signatúra E003584. – Roč. 51, č. 2 (2021), s. 139-

140 [tlačená forma] [online] 

 

ref. číslo: 454161 

GII015 Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte Európskej únie 2 [elektronický 

dokument] / Blažo, Ondrej [Zostavovateľ, editor, UKOPAEP, 34%] ; Máčaj, Adam [Zostavovateľ, editor, UKOPAMP, 33%] 

; Zigo, Daniel [Zostavovateľ, editor, UKOPAHP, 33%] ; Duračinská, Jana [Recenzent] ; Kováčiková, Hana [Recenzent] ; 

Nástroje proti obchádzaniu a zneužívaniu predpisov v súvislosti s verejným obstarávaním [25.11.2021, Bratislava, 

Slovensko]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2021. – 47 

s. [online] : text. – [slovenčina]. – [OV 070]. – ISBN 978-80-7160-626-0 
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PRÍLOHA Č. 2 – ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI S OHLASMI V ROKU 2021 
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : 

C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 s. - (Beckova edícia Právne inštitúty) 
Lit. 106 zázn. 
ISBN 978-80-7179-281-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Csóka, Samuel Čelár, Maroš: Nutná obrana ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu. In: Budúcnosť práva - 
právo budúcnosti [elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 258 [online]  

 

AAA02 Čunderlík Čerbová, Veronika [UKOPARP] (100%) : Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2016. - 176 s. - (Teoretik) 
Lit. 224 zázn. 
ISBN 978-80-7502-130-4 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Duda, Ján: Katolícka cirkev na Slovensku a kánonicko-právne nástroje pastoračnej starostlivosti počas 
pandemickej situácie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického 
práva vobdobí krízy hodnotových princípov v práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2021, S. 24 [online] 
[o3] 2021 Telec, Ivo: Přirozená práva člověka a újma na nich v pohle občanského zákoníku. In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi 
k 70 narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 2021, S. 243 

 
AAA03 Démuth, Andrej [UKOPATS] (100%) : Beauty, aesthetic experience, and emotional affective states. - 1. vyd. - Berlin : 

Peter Lang, 2019. - 197 s. - (Spectrum Slovakia ; vol. 17, ISSN 2195-1845) 
ISBN 978-3-631-77505-9. - ISBN 978-3-631-78271-2 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj v slovenčine - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2019 . - ISBN 978-80-89488-18-6 
Ohlasy (3): 
[o6] 2021 Tomašovičová, Jana: Filozofia, roč. 76, č. 3, 2021, s. 223-226 
[o3] 2021 Kišoňová, Renáta: The social emotions of disgust and admiration in the context of language. In: Language, 
Individual & Society : Volume 15, 2021. Burgas : Science Events, 2021, S. 23 
[o2] 2021 Tomašovičová, Jana: Parallels between two worlds : literary science-fiction imagery and transhumanist visions. 
In: World literature studies, Roč. 13, č. 1, 2021, s. 40 - A&HCI 

 
AAA04 Démuth, Andrej [UKOPATS] (67%) - Rušinová, Michaela (33%): Cognitive aesthetics in classical german philosophy. - 1. 

vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - 172 s. [11 AH] [print] 
Úplný text 
Lit.: 323 zázn. 
ISBN 978-3-631-79496-8. - ISBN 978-3-631-79497-5. - ISBN 978-3-631-79498-2. - ISBN 978-80-224-1762-4 
Ohlasy (1): 
[o2] 2021 Tomašovičová, Jana: Filozofia, roč. 76, č. 3, 2021, s. 226 - AHCI 

 
AAA05 Démuth, Andrej [UKOPATS] (60%) - Démuthová, Slávka (30%) - Slavkovský, Adrián (10%): Mathematics and beauty. 

An attempt to link the cognitive and philosophical-spiritual aspects of beauty. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - 160 s. 
[10,91AH] [print] [online] 
KPSY 674. - Úplný text 
Lit.: 211 zázn. 
ISBN 978-3-631-79488-3. - ISBN 978-80-224-1764-8. - ISBN 978-3-631-79489-0. - ISBN 978-3-631-79490-6 
Ohlasy (2): 
[o2] 2021 Tomašovičová, Jana: Filozofia, roč. 76, č. 3, 2021, s. 226 - AHCI 
[o5] 2021 Gálik, Slavomír: Andrej Démuth, Slávka Démuthová, Adrián Slavkovský: Mathematics and beauty. An attempt 
to link the cognitive and philosophical-spiritual aspects of beauty. In: European journal of media, art & photography, Roč. 
9, č.2 (2021), s. 134-135 

 
AAA06 Démuthová, Slávka (80%) - Selecká, Lenka (10%) - Démuth, Andrej [UKOPATS] (10%): Human facial attractiveness in 

psychological research : an evolutionary approach. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - 211 s. [13,82 AH] [print] [online] 
KPSY 675. - Úplný text 
Lit.: 567 zázn. 
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ISBN 978-3-631-80097-3. - ISBN 978-80-224-1763-1. - ISBN 978-3-631-80098-0. - ISBN 978-3-631-79772-3 
Ohlasy (1): 
[o2] 2021 Tomašovičová, Jana: Filozofia, roč. 76, č. 3, 2021, s. 226 - AHCI 

 
AAA07 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov. - 1. vyd. - 

Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 363 s. [print] 
Lit.: 358 zázn. 
ISBN 978-80-7502-485-5 
Ohlasy (4): 
[o5] 2021 Ivančo, Marek: Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. In: Právník, roč. 160, č. 7, 2021, s. 
610-612 - SCOPUS 
[o5] 2021 Vojáček, Ladislav: Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. In: Časopis pro právní vědu a 
praxi, roč. 29, č. 3, 2021, s. 699-701 
[o4] 2021 Vozár, J.: Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. In: Právny obzor, Roč. 104, č. 6, 2021, s. 416  
[o6] 2021 Lysý Miroslav: Gregor, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. In: 
Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 92-93 [online] 

 
AAA08 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 

2018. - 197 s. [print] 
Lit.: 336 zázn. 
ISBN 978-80-7502-304-9 
Informácia: 
-- Gregor, Martin UKOPARP [PhD-int] 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Prudovič, Marek: Ústava rímskej republiky. Praha : Leges, 2021, S. 119 
[o4] 2021 Prudovič, Marek: Cudzie územia ako verejné vlastníctvo z pohľadu rímskeho verejného práva. In: Historia et 
theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 80 [online] 

 
AAA09 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství 

Leges, 2020. - 228 s. [11 AH] [print] 
UKOVO2021 
ISBN 978-80-7502-521-0 
Ohlasy (3): 
[o6] 2021 Balog, Boris: Hodás, M.: Kolíska vzniku národov v Slovenskej republike. In: Justičná revue, roč. 73, č. 10, 2021, 
s. 1183-1184 
[o3] 2021 Cisko, L.: Greening of Europe economic consequences and legal-political aspects. In: Economic trends : new 
opportunities and threats. Riga : Baltija publishing, 2021, S. 81-86 

 
AAA10 Lysina, Peter [UKOPAMP] (30%) - Štefanková, Natália (26%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (17%) - Števček, Marek 

[UKOPAOP] (27%): Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 
2012. - xvi, 585 s. - (Komentované zákony) 
Lit. 80 zázn. 
ISBN 978-80-7400-415-5 
Ohlasy (8): 
[o4] 2021 Sakolciová, Sandra: Defamation on Social Media : challenges of private international law. In: Bratislava law 
review [elektronický dokument], roč. 5, č. 1, 2021, s. 133 [online]  
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obchodu [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - 227 s. [online] 
Lit.: 86 zázn. 
ISBN 978-80-7160-575-1 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/Harmonizacia_pravidiel_VO_v_prave_medzin
arodneho_obchodu.pdf 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Blažo, Ondrej: A new regime on protection of public procurement against foreign subsidies distorting the 
internal market ... In: International and comparative law review [elektronický dokument], Roč. 21, č. 1, 2021, s. 119 [online] 

 
AAB39 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Svoboda, Ivo (50%): Kriminologické aspekty činnosti probační a mediační služby. 

- 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. - 172 s. [print] [online] 
Lit.: 92 zázn. 
ISBN 978-80-8054-886-5. - ISBN 978-80-8054-887-2 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Krásná, Patrícia: Reoffeinding its criminal, criminological and penological aspects. In: Bezpečnostní teorie a 
praxe, č. 3, 2021, s. 8 

 
AAB40 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Základné zásady trestného konania : účel a základná limitácia. - 1. vyd. - Šamorín 

: Heuréka, 2013. - 141 s. - (Monografie) 
Lit. 47 zázn. 
ISBN 978-80-89122-91-2 
Ohlasy (9): 
[o4] 2021 Hajdúková, Tatiana Kovács, Tibor: Kvantitatívna analýza náročnosti prípravného konania z hľadiska jeho trvania 
pre obzvlášť závažné zločiny na území Slovenskej republiky. In: Policajná teória a prax, roč. 29, č. 2, 2021, s. 5 
[o4] 2021 Kollarovič, Richard: Koncept obráteného dôkazného bremena v trestnom konaní. In: Aktuálne otázky trestného 
práva. 9. roč. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 194 
[o4] 2021 Vincent, Filip Mihálik, Stanislav: Efektívnosť a rýchlosť trestného konania ako aspekt zásady rýchlosti konania. 
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privatizácie trestného konania. In: 5. košické dni trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice 
:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta, 2021, S. 311 
[o4] 2021 Ľorko, Jakub Tarabová, Nina: Vybrané štatistické ukazovatele vybavovania trestnej agendy v Slovenskej 
republike. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronickýdokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 131 [online] 
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hmotného. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 331 [online] 
[o4] 2021 Viktoryová, Jana - Blatnický, Jaroslav: Teória dokazovania - logika v dokazovaní. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru, 2021, S. 73, 76, 118 
[o3] 2021 Polák, Peter: Legislatívne, právnou teóriou a súdnou praxou uznávané východiská uplatňovania zásady 
prezumpcie neviny v trestnom konaní. In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva. Praha : 
Leges, 2021, S. 70 
[o3] 2021 Mihálik, Stanislav: Basic principles of substantive criminal law and identification of their ideological basis in 
roman law and canon law. In: Teka komisji prawnicznej [elektronický dokument], Roč. 14, č. 2, 2021, S. 327-337 [online] 
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AAB41 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters 
Kluwer SR, 2019. - 119 s. [print] 
Úplný text 
Lit.: 40 zázn. 
ISBN 978-80-571-0018-8. - ISBN 978-80-7160-492-1 
Ohlasy (3): 
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Justičná revue, roč. 73, č. 1, 2021, s. 54 
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výsluchov svedkov. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie[elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 10 [online] 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
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Lit. 193 zázn. 
ISBN 978-80-8168-224-7 
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obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 8 
[o4] 2021 Lysina, Roman: Komu musí a môže prezident skladať sľub?. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 186 
[o4] 2021 Bröstl, Alexander - Gajdošíková, Ľudmila: Ústavné súdnictvo v mlyne ústavných reforiem. In: Ústavné dni : 
úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej 
republiky 9.ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 77 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 38 
[o4] 2021 Balog, Boris: Ochrana základných práv v skrátenom legislatívnom konaní. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 12 [online] 
[o4] 2021 Domin, Marek: Priame a reťazené obmedzenia volebného práva v čase krízových situácií. In: Obmedzovanie 
ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 103 
[o4] 2021 Volčko, Vladimír: Ústavný súd Slovenskej republiky ako pandemická inštitúcia. In: Obmedzovanie ľudských 
práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 161 
[o4] 2021 Horváth, Peter Urc, Erik: Kompetencie obce pri výkone volebného práva. In: Obecné zriadenie interpretácia 
kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 146 154 [online]  
[o3] 2021 Tomoszek, Maxim: Působení právní, politické a sociální odpovědnosti v ústavním systému ČR. In: Pocta Karlu 
Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha : Metropolitan 
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Karlu Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha : 
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Lit.: 79 zázn. 
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Ohlasy (6): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip - Pintérová, Dominika - Smalik, Matej - Strémy, Jana: Časť 
8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právoobchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 389 
[o4] 2021 Patakyová, Mária Duračinská, Jana: Tvorba vôle v spoločnosti. In: Aplikované právo obchodných spoločností a 
družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 228 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 453 
[o4] 2021 Patakyová, Mária - Duračinská, Jana: Účel založenia obchodnej spoločnosti a družstva. In: Aplikované právo 
obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 64 
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všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 607 
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[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Schutz der Minderheitsaktionäre bei ineerstaatlichen : Verschmelzungen nach 
slovakischem Recht. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 147 

 
AAB44 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Husitská revolúcia a Uhorsko. - [1. vyd.]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 201 

s. - (Monografie) 
Lit. 140 zázn. 
ISBN 978-80-8168-503-3 
Ohlasy (1): 
[o2] 2021 Braxatoris, Martin: Mýtus o husitsko-evanjelickej kontinuite. In: Slovenská literatúra [elektronický dokument], 
Roč. 68, č. 4, 2021, s. 370, 371 [online] - SCOPUS 

 
AAB45 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Moravania, Mojmírovci a Franská ríša : štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám 

a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. - 1. vyd. - Bratislava : Atticum, 2014. - 373 s. 
Lit. 480 zázn. 
ISBN 978-80-971381-4-1 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Preambula. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské 
práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 7 
[o2] 2021 Jáger, Róbert: Guilt and culpability in the law of Great Moravia. In: Konštantínove listy [elektronický dokument], 
Roč. 14, č. 2, 2021, s. 26-36 [online] - ESCI 

 
AAB46 Macková, Zuzana [UKOPAPR]: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. - 1. vyd. - 

Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 144 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 21) 
ISBN 80-7160-141-1 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Capíková, Silvia Nováková, Mária: Telemedicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z perspektívy 
pracovného práva. In: Zamestnanec v digitálnom prostredí [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika vKošiciach, 2021, S. 82 [online] 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 66 
[o4] 2021 Žofčinová, Vladimíra: Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti. In: Obecné zriadenie 
interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 59, 61 
[online] 

 
AAB47 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (70%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (30%): Obchodný register : právno-teoretické a 

aplikačné problémy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 257 s. [print] 
Úplný text 
Lit.: 68 zázn. 
ISBN 978-80-571-0092-8. - ISBN 978-80-571-0093-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip - Pintérová, Dominika - Smalik, Matej - Strémy, Jana: Časť 
8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právoobchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 242 
[o4] 2021 Barkoci, Stanislav: Časť 5. Obchodný register. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo 
obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 134 

 
AAB48 Mesarčík, Matúš [UKOPAPI] (50%) - Gyurász, Zoltán [PhD-int] [UKOPATS] (50%): Umelá inteligencia a právna úprava 

zdravotníctva v Slovenskej republike [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - 99 s. 
[online] 
Lit.: 64 zázn. 
ISBN 978-80-7160-574-4 
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_AI_a_zdravotnictvo.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Capíková, Silvia Nováková, Mária: Telemedicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z perspektívy 
pracovného práva. In: Zamestnanec v digitálnom prostredí [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika vKošiciach, 2021, S. 76 [online] 

 
AAB49 Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku. - 1. vyd. - Bratislava 

: Wolters Kluwer SR, 2019. - 151 s. [print] 
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Úplný text 
Lit.: 101 zázn. 
ISBN 978-80-571-0024-9. - ISBN 978-80-7160-497-2. - ISBN 978-80-7160-497-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Nemec, Matúš: Úvahy nad významom a miestom Aequietas v rímskom práve. In: Bratislavské právnické fórum 
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Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 63 [online] 
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160 s. [print] 
Lit.: 61 zázn. 
ISBN 978-80-8173-100-6 
Ohlasy (1): 
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Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 99 
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časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 724  
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2018. - 89 s. [online] 
Lit.: 111 zázn. 
ISBN 978-80-7160-493-8 
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--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 456 
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[o4] 2021 Gajarský, Adrián: Základný právny rámec postavenia vlády v slovenskom ústavnom a politickom systéme v 
rokoch 1938-1945. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 3, 2021, s. 39, 47 [online] 
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rokoch 1938-1945. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 3, 2021, s. 44 [online] 

 
AAB56 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100% [7,52 AH]) : Odklony v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 
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Lit. 58 zázn. 
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Ohlasy (6): 
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[o4] 2021 Turay, Lukáš: Hlavné pojednávanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 491-507 
[o4] 2021 Hamranová, Denisa: Osobitné spôsoby konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, S. 681-734 

 
AAB57 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (56%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (44%): Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb 

a trestnoprávna ochrana obetí trestných činov. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 109 s. [print] 
Lit.: 23 zázn. 
ISBN 978-80-571-0350-9. - ISBN 978-80-571-0351-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fedorovičová, Iveta: Pandémia kyberpriestor sexuálne zneužívanie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 54 [online] 

 
AAB58 Sabján, Nikolas [PhD-int] [UKOPATS] (50%) - Cenkner, Michal [UKOPAOP] (50%): Výklad pojmu iné postavenie z 

pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 56 s. [3,01 AH] [print] 
Lit.: 11 zázn. 
ISBN 978-80-8168-949-9. - ISBN 978-80-8168-950-5 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňkanyč, Olexij M.: Nútená kastrácia ako povinná podmienka pri prepise rodu v podmienkach Slovenskej 
republiky. In: Comenius [elektronický dokument], č. 1 (2021), s. 16, 20 [online] 

 
AAB59 Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Primárne právo Európskej únie : (aplikácia a výklad práva 

Únie s judikatúrou). - 3. aktualiz. vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2010. - 1097 s. 
Lit. 56 zázn. 
ISBN 978-80-89406-06-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lysina, Peter: Medzinárodné zmluvy uzavierané Európsku úniou miesto v systéme práva Európskej únie a ich 
záväznosť pre členské štáty. In: Liber Amicorum Ján Klučka. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 
S.312 

 
AAB60 Siman, Michael (41%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (59%): Súdny systém Európskej únie. - Bratislava : Euroiuris, 

2006. - 683 s. 
Lit. 124 zázn. 
ISBN 80-969554-1-1 
Ohlasy (1): 



533 

 

[o4] 2021 Lysina, Peter: Predsúdna fáza konania. In: Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých 
noriem práva životného prostredia a ich vzájomná interakcia. Trnava : Právnická fakulta v Trnave, 2021, S. 190 

 
AAB61 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. - 1. vyd. - Bratislava 

: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 120 s. - (Studia Iuridica 
Bratislavensia; Nr. 29) 
Lit. 78 zázn. 
ISBN 978-80-7160-268-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Frumarová, Kateřina: Problematic aspects of judicial protection against the inaction of administrative 
authorities in the Czech republic. In: Bratislava law review, Roč. 5, č. 2, 2021, s. 109-120 

 
AAB62 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (50%) - Klátik, Jaroslav (50%): Alternatívne tresty. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - 

271 s. [print] 
Lit.: 223 zázn. 
ISBN 978-80-89603-56-5 
Ohlasy (5): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 10 
[o4] 2021 Havelková, Mária: Verejnoprospešné práce ako spôsob (ne)núteného výkonu uloženej pokuty za priestupok. In: 
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 91 
[o4] 2021 Michaľov, Lukáš: Komparácia trestu povinnej práce v Slovenskej republike a v Rakúsku. In: 5. košické dni 
trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 
Právnickáfakulta, 2021, S. 300 
[o4] 2021 Používanie amnestií v súdnej praxi a restoratívne možnosti: Ševčovič, Adam. In: 5. košické dni trestného práva 
: privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta,2021, S. 
382 
[o4] 2021 Čentéš, Jozef Beleš, Andrej: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. In: Trestný poriadok 2 : komentár : 
§ 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1259-1298 

 
AAB63 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká. - 1. vyd. - Trnava : Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, 2010. - 133 s. 
Lit. 73 zázn. 
ISBN 978-80-8082-413-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kováč, Matúš Turay, Lukáš: Online podvody a primeraná miera opatrnosti. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 105 [online] 

 
 
AAB64 Svoboda, Jaromír (50%) - Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50%): Zákon o rodine : komentár ; judikatúra, súvisiace 

predpisy a vzory rodinnoprávnych podaní. - Bratislava : Eurounion, 2005. - 728 s. 
Lit. 37 zázn. 
ISBN 80-88984-76-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Malá Piovarčíová, Kristína: Nezhoda rodičov o podstatných záležitostiach dieťaťa. In: Košické dni súkromného 
práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 414 

 
AAB65 Šámal, Pavel [UKOPATP] (38%) - Púry, František - Rizman, Stanislav: Trestní zákon : komentář : 1. díl : (§ 1 až § 90). - 6. 

dopln. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - 721 s. - (Komentované zákony) 
ISBN 80-7179-896-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mencerová, Ingrid a kol.: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2021, S 267, 305, 353, 361, 
368, 370, 372, 373, 374, 377, 390, 394, 397, 399, 402 

 
AAB66 Šámal, Pavel [UKOPATP] (24%) - Valková, Helena - Sotolář, Alexander - Hrušáková, Milana: Zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže : komentář. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - 1043 s. - (Komentované zákony) 
ISBN 80-7179-829-0 
Ohlasy (1): 



534 

 

[o4] 2021 Tittlová, Marcela: Základy trestného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 201 

 
AAB67 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - 213 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 44) 
Lit. 90 zázn. 
ISBN 978-80-7160-373-3 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021Horvat, Matej Radosa, Matúš. In: Supervision over courts and judges : insights into selected legal systems, S. 89 

 
AAB68 Švec, Marek (65%) - Horecký, Jan (5%) - Rak, Pavol [UKOPAPR] (30%): Vnútropodnikové predpisy : pracovný poriadok 

a súvisiace predpisy zamestnávateľa. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 200 s. [15,08 AH] [print] [online] 
ISBN 978-80-571-0422-3. - ISBN 978-80-571-0423-0 
URL: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/vnutropodnikove-predpisy-pracovny-poriadok-a-suvisiace-predpisy-
zamestnavatela.p5218.html 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Homer, Zuzana: Vyjadrovanie sa na sociálnych sieťach ako konanie v rozpore s oprávnenými záujmami 
zamestnávateľmi. In: Sociální dilema 2021 : nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu. Brno : Právní 
institut 2021,S. 174 

 
AAB69 Trellová, Lívia [UKOPAST] (100%) : Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer 

SR, 2018. - 228 s. [print] 
Lit.: 241 zázn. 
ISBN 978-80-8168-842-3. - ISBN 978-80-7160-460-0 
Ohlasy (9): 
[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and 
initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 178 
[o4] 2021 Srebalová, Mária - Radosa, Matúš: Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 239 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Nahradenie prejavu vôle obecného zastupiteľstva o vyhlásenie miestneho referenda správnym 
súdom. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 331 
[o4] 2021 Čerňanský, Patrik Mário: Úlohy a fungovanie obcí počas pandémie covid-19. In: Obecné zriadenie interpretácia 
kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 192 200 [online] 
[o4] 2021 Domin, Marek: Zákonná úprava kampane ako jedna z možností zefektívnenia priamej demokracie na obecnej 
úrovni?. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 24 
[o4] 2021 Martvoň, Anton: Priama účasť obyvateľov obce pri jej vzniku, zániku a pri zmene hraníc územia obce a mesta. 
In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 65 
[o4] 2021 Srebalová, Mária Vojtech, František: Digitalizácia miest a obci v praxi. In: Ako zefektívniť priamu účasť 
obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S.96-102 
[o4] 2021 Kráľová, Viktória: Vybrané problémy preneseného výkonu štátnej správy v Slovenskej republiky. In: Teória a 
prax verejnej správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 
správy,2021, S. 55-60 [online] 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Organizácia miestneho referenda (alebo o úlohe analógie zákona, ... In: Teória a prax verejnej 
správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2021, S.61-
70 [online] 

 
AAB70 Turayová, Yvetta [UKOPATP]: Kriminologické aspekty zločinu. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2001. - 149 s. 

ISBN 80-89047-25-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Burda, Eduard: Predmet a rozsah dokazovania insolvenčných trestných činov. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 
2021, s. 124 

 
AAB71 Valuch, Jozef [UKOPAMP] (100%) : Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej 

bezpečnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 159 s. [print] 
UKOVO2020 
Lit.: 102 zázn. 
ISBN 978-80-571-0154-3. - ISBN 978-80-7160-510-2 



535 

 

Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Andraško, Jozef: Kybernetická bezpečnosť. In: Právo informačných a komunikačných technológií 2. Bratislava 
: TINCT, 2021, S. 174 
[o4] 2021 Ľorko, Jakub Tarabová, Nina: Kybergrooming a jeho trestnoprávne a kriminologické aspekty. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kibernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 111 [online] 
[o4] 2021 Ivančík, Radoslav: Security theory : security as a multidimensional phenomenon. In: Vojenské reflexie 
[elektronický dokument], Roč. 16, č. 3, 2021, s. 32-53 [online] 

 
AAB72 Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (100%) : Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej 

eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2000. - 284 s. 
ISBN 80-7141-306-2 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Zubko, Peter: Prídu mnohí od východu i západu : podkarpatský Východ v archívoch západnej cirkvi. Bratislava 
: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o., 2021, S. 23, 34 
[o3] 2021 Coranič, Jaroslav: Bishops of the Prešov greek catholic eparchy during the reign of the Habsburgs, 1818-1918. 
Užhorod : PP "Autdor - Shark", 2021, S. 218 
[o3] 2021 Mráz, Martin: Postavenie Mukačevského biskupstva v rámci Uhorskej cirkvi. In: Zámoščská synoda. Roma : 
Slovenský historický ústa v Ríme, 2021, S. 39 

 
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABA01 Baricová, Jana (11%) - Fečík, Marián (39%) - Filová, Anita (10%) - Vrabko, Marián [UKOPASP] (17%) - Števček, Marek 

[UKOPAOP] (6%) - Príbelská, Petra (17%): Základné ustanovenia : prvá hlava 
Lit.: 68 zázn. 
In: Správny súdny poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1-102. - ISBN 978-80-7400-678-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Popélyová, Klaudia: Pojem prokuratúra a jej vymedzenie v systéme práva Slovenskej republiky. In: Prokuratúra 
v podmienkach Európskej únie. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 14 

 
ABA02 Budjač, Milan (98%) - Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (2%): Spotrebiteľské zmluvy : § 52-54a 

Lit.: 39 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 489-738. - ISBN 978-80-7400-770-5 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Hulmák, Milan: Správa vlastního majetku a podnikání. In: Právník, roč. 160, č. 3, 2021, s. 162 

 
ABA03 Dziaková, Dominika (23.25%) - Skorková, Veronika (30%) - Gábriš, Tomáš (15%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] 

(31.75%): Vymedzenie niektorých pojmov : § 115-122 
TvU.Trnava_Pr/Gábr_19/11 
Lit.: 23 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 785-847. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Račíková, Veronika Káčerík, Michal: Dedenie nezosobášených párov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 279 
[online] 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Konanie o potvrdení vydržania. In: Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia 
súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 225 [online] 

 
ABA04 Fečík, Marián (48%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (6%) - Baricová, Jana (3%) - Filová, Anita (43%): Správna žaloba vo 

veciach správneho trestania : § 194-198 
Lit.: 32 zázn. 
In: Správny súdny poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 965-1025. - ISBN 978-80-7400-678-4 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Restoratívne prvky v správnom trestaní. In: Právny obzor, roč. 104, č. 2, 2021, s. 156 
[o4] 2021 Hamuľáková, Zuzana Jakušová, Viera: Reforma právnej úpravy správnych deliktov z pohľadu novej právnej 
úpravy správnych deliktov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb úvahy de lege ferenda. In: Nová právna 
úpravasprávneho trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2021, S. 31 [online] 



536 

 

[o4] 2021 Horvat, Matej Bleho, Šimon Radosa, Matúš: Správne disciplinárne delikty. In: Nová právna úprava správneho 
trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 36 
[online] 

 
ABA05 Fečík, Marián (35%) - Príbelská, Petra (1%) - Baricová, Jana (6.6%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (5%) - Vozár, Imrich 

(2%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (1%) - Sedlačko, František (6.6%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (1%) - Zahradníková, 
Radka (6%) - Šorl,Robert (6.6%) - Pagáč, Ľubomír (6.6%) - Filová, Anita (9%) - Molnár, Peter (2%) - Gešková, Katarína 
(3%) - Strapáč, Peter (1%) - Bajánková, Jana (6.6%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (1%): Všeobecné ustanovenia o konaní 
: § 25-96 
TvU.TT_PR/Gešk_18/3 
Lit.: 26 zázn. 
In: Správny súdny poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 201-520. - ISBN 978-80-7400-678-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Popélyová, Klaudia: Pojem prokuratúra a jej vymedzenie v systéme práva Slovenskej republiky. In: Prokuratúra 
v podmienkach Európskej únie. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 18 

 
ABA06 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (35%) - Molnár, Peter (15%) - Sedlačko, František (6%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] 

(5%) - Baricová, Jana (14%) - Duditš, Ladislav (20%) - Mesiarkinová, Soňa (5%): Odvolanie : § 355-396 
Lit. 37 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1183-1325. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Kovaľová, Anna: Právna úprava trov v civilnom sporovom konaní. In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti 
[elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 345 [online] 
[o4] 2021 Molnár, Peter Kušníriková, Miroslava: K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. In: Bulletin slovenskej 
advokácie, roč. 27, č. 4, 2021, s. 46 
[o4] 2021 Kovaľová, Anna: Porušenie práva na spravodlivý proces. In: Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia súkromného 
práva [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 72, 74 [online] 

 
ABA07 Gešková, Katarína (63%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (7%) - Bajánková, Jana (18%) - Zahradníková, Radka (12%): 

Dokazovanie : § 185-211 
Lit. 87 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 690-786. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (6): 
[o4] 2021 Hrabčák, Ladislav - Kušníriková, Miroslava - Popovič, Adrián - Sábo, Jozef - Stojáková, Monika - Štefánová, 
Radka: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice : ŠafárikPress, 2021, S. 85 
[o4] 2021 Rostáš, Dušan: Faktické vyhlásenia v spotrebiteľských zmluvách. In: Justičná revue, roč. 73, č. 6-7, 2021, s. 805 
[o4] 2021 Gandžalová, Daniela: Procesné dokazovanie. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 216, 217, 219, 221, 222, 223 
[o4] 2021 Kurilovská, Lucia Šanta, Ján: Vybrané aplikačné problémy prípravného konania v súčasnosti. In: Efektívnosť 
prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. 
Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 108 [online] 
[o3] 2021 Sisák, Ľuboslav: Artificial intelligende nad the slovak law of obligations : non-confirming performance and non-
contractual liability arising out of damage caused to another. In: Artificial intelligence from perspective of law andethics 
: contemporary issues, perspectives and challenges. Praha : Leges, s. r. o., 2021, S. 153 
[o4] 2021 Jančárová, Viktória: Prejudiciálna otázka vs. Záväznosť ako materiálna stránka právoplatnosti rozhodnutia. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
60,62, 63, 64, 66 

 
ABA08 Križan, Martin [UKOPAOP] (2%) - Dulaková Jakúbeková, Denisa (18.66%) - Kerecman, Peter (79.34%): Nájomná zmluva 

: § 663-723 
Lit.: 38 zázn. 
In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 2458-2816. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Dulaková Jakúbeková, Denisa: Zdieľanie slovo, ktoré sme v práve donedávna takmer nepoužívali (s dôrazom na 
inštitút coworkingu). In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno 
:Masarykova univerzita, 2021, S. 646 
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ABA09 Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (77%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (16%) - Pagáč, Ľubomír (7%): Postup súdu po začatí 
konania : § 156-167 
Lit. 36 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 587-638 [4,09 AH]. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meňhartová, Sandra: Obligatórne zastúpenie v civilnom procese v kontexte slovenskej a rakúskej právnej 
úpravy. In: Právne rozpravy on-screen 2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 
2021, S.114 [online] 

 
ABA10 Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (100%) : Predbežné opatrenia a zabezpečenie dôkazu : § 74-78h 

Lit. 25 zázn. 
In: Občiansky súdny poriadok 1. diel : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2012. - S. 197-258. - ISBN 978-80-7400-406-3 
Edícia: Beckova edícia Komentované zákony 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Neodkladné opatrenia v konkurznom práve. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 324 

 
ABA11 Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (17%) - Fečík, Marián (83%): Vlastnícke právo : § 123-135c 

Lit.: 33 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 850-1050. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (5): 
[o4] 2021 Koľveková, Viktória: Budovanie skutkového základu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 231 
[o4] 2021 Fečík, Marián Jakubáč, Róbert: Posudzovanie platnosti zmluvy v správnom súdnom konaní. In: Právny obzor, 
Roč. 104, č. 5, 2021, s. 396 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Konanie o potvrdení vydržania. In: Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia 
súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 222, 226, 234 [online] 
[o4] 2021 Jakubáč, R. - Lenická, Z.: Oprava chyby v katastrálnom operáte. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. ro. o., 2021, 
S. 19 
[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šuška, Marián: Kultúrne pojmy v oblasti práva kultúrneho dedičstva. In: Historia et theoria iuris 
[elektronický dokument], Roč. 13, č. 3, 2021, s. 54 [online] 

 
ABA12 Mitterpachová, Jana (35.50%) - Gyárfáš, Juraj (10.5%) - Sedlačko, František (10.5%) - Dobrovodský, Róbert (36%) - 

Števček, Marek [UKOPAOP] (7.5%): Právne úkony : § 34-51 
TvU.Trnava_Pr/Dobr_19/11 
Lit.: 36 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 220-488. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Koromház, Peter: Neplatnosť súhlasného vyhlásenia. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 436 
[o4] 2021 Balla, Filip: Odporovateľnosť právnych úkonov a oddlženie fyzickej osoby. In: Bulletin slovenskej advokácie, 
Roč. 27, č. 10, 2021, s. 9, 10, 11, 14 

 
ABA13 Moliterno, James E. (25%) - Čuroš, Peter (25%) - Mazúr, Ján [UKOPAFP] (25%) - Berdisová, Lucia (25%): Independence 

without Accountability: The Harmful Consenquences of EU Policy Toward Central and Eastern European Entrants 
Lit.: 58 zázn. 
In: Fordham International Law Journal. - Roč. 42, č. 2 (2018), s. 481-551. - ISSN (print) 0747-9395 
Ohlasy (5): 
[o1] 2021 Garoupa, Nuno - Magalhaes, Pedro C.: Public trust in the European legal systems: independence, accountability 
and awareness. In: West European politics, Roč. 44, č. 3, 2021, s. 690-713 - SSCI 
[o1] 2021 Bojarski, L.: Civil society organizations for and with the courts and judges : struggle for the rule of law and 
judicial independence : the case of Poland 1976-2020. In: German law journal, Roč. 22, č. 7, 2021, s. 1344-1384 - ESCI 
[o1] 2021 Donati, F.: CSM and the european counsils of justice : the uncertain diffusion of a constituional model. In: 
Quaderni costituzionali, Roč. 41, č. 2, 2021, s. 355-373 - SCOPUS 
[o3] 2021 Di Matteo, Larry A. Mykhailiuk, Galyna Mykhailiuk, Nina: Advacing the rule of law : creating an independent 
and competent Judiciary. In: Italian LJ, č. 7, 61, 2021, s. 61 
[o3] 2021 Saitriawan, Iwan Lailam, Tanto: Implikasi mekanisme seleksi terhadap independensi dan integritas hakim 
konstitusi di Indonesia. In: Junal IUS kajian hukum dan keadilan, Roč. 9, č. 1, 2021, s. 112-138 

 



538 

 

ABA14 Sedlačko, František (67%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (33%): Neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a 
iné opatrenia súdu : § 324-353 
Lit. 28 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1084-1180. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Štorcel, Juraj: Princípy sporového procesu a nariadenie neodkladného opatrenia. In: Právne rozpravy on-screen 
2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 184 [online] 
[o4] 2021 Varholík, Štefan: Know-how v kontexte Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 
o ochrane... In: Právne rozpravy on-screen 2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : 
Belianum,2021, S. 218 [online] 
[o4] 2021 Ficová, Svetlana - Čipková, Tamara: Konanie o potvrdení vydržania návrh na začatie konania : 2. časť. In: Bulletin 
slovenskej advokácie, roč. 27, č. 5, 2021, s. 16 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Neodkladné opatrenia v konkurznom práve. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 323 

 
ABA15 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Teoreticko-metodologické východiská restoratívnej justície 

Lit. 19 zázn. 
In: Restoratívna justícia. - Praha : Leges, 2015. - S. 15-81. - ISBN 978-80-7502-075-8 
Edícia: Teoretik 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Jurisová, Michaela - Kiššová, Michaela - Krásná, Patrícia - Ondicová, Magdaléna: Kriminológia - osobitná časť, 
1. diel. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 162 
[o4] 2021 Hlaváčová, Marta: Peňažný trest adekvátna alternatíva k trestu odňatiu slobody?. In: Právne rozpravy on-screen 
2 : sekcia verejného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 96 

 
ABA16 Šámal, Pavel [UKOPATP] (50%) - Růžička, Miroslav (50%): Předběžná opatření a zajištění osob, věcí a jiných 

majetkových hodnot : 4. hlava : § 67-77 
Lit. 11 zázn. 
In: Trestní řád 1 : komentář : § 1-156. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 730-987. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Turay, Lukáš: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1032-
1036 

 
ABA17 Šámal, Pavel [UKOPATP] (50%) - Růžička, Miroslav (50%): Předběžná opatření a zajištění osob, věcí a jiných 

majetkových hodnot : 4. hlava : § 78-88a 
Lit. 19 zázn. 
In: Trestní řád 1 : komentář : § 1-156. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 1014-1237. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Gřivna, Tomáš Zajíčková, Miroslava: Ochrana základních práv osob, proti kterým směřují úkony v přípravném 
řízení trestním podle české právní úpravy. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník 
zmedzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 
2021, S. 57 [online] 
[o4] 2021 Vráblová, Miroslava: Zaistenie osôb a vecí. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 518-580 

 
ABA18 Šámal, Pavel [UKOPATP] (50%) - Růžička, Miroslav (50%): Přípravné řízení : 2. část : § 157-175 

Lit. 24 zázn. 
In: Trestní řád 2 : komentář : § 157-314s. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 1899-2256. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Dvořák, Marek: Rekognice osob v tresním řízení jako neodkladný úkon. In: Efektívnosť prípravného konania - 
výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia 
Policajnéhozboru v Bratislave, 2021, S. 47 [online] 
[o4] 2021 Mozner, František: Všeobecné ustanovenia. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, S. 307-333 
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ABA19 Šámal, Pavel [UKOPATP] (50%) - Šámalová, Milada (50%): Řízení před soudem : 3. část : § 180-195 
Lit. 6 zázn. 
In: Trestní řád 2 : komentář : § 157-314s. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 2395-2512. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mozner, František: Všeobecné ustanovenia. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, S. 307-333 

 
ABA20 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Soud a osoby na řízení zúčastněné : 2. hlava : § 32-51b 

Lit. 17 zázn. 
In: Trestní řád 1 : komentář : § 1-156. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 397-605. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gřivna, Tomáš Zajíčková, Miroslava: Ochrana základních práv osob, proti kterým směřují úkony v přípravném 
řízení trestním podle české právní úpravy. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník 
zmedzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 
2021, S. 61 [online] 

 
ABA21 Šámal, Pavel [UKOPATP] (98%) - Gřivna, Tomáš (2%): Společná ustanovení : obecná ustanovení : § 1-12 

Lit. 55 zázn. 
In: Trestní řád 1 : komentář : § 1-156. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 1-268. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Smejkal, Vladimír Porada, Viktor: Současný stav a další možný vývoj některích fází trestního procesu z pohledu 
jejich privatizace. In: 5. košické dni trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : UniverzitaPavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta, 2021, S. 24 
[o3] 2021 Polák, Peter: Legislatívne, právnou teóriou a súdnou praxou uznávané východiská uplatňovania zásady 
prezumpcie neviny v trestnom konaní. In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva. Praha : 
Leges, 2021, S. 71 
[o4] 2021 Mozner, František: Všeobecné ustanovenia. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, S. 307-333 

 
ABA22 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Zvláštní způsoby řízení : 20. hlava : § 290-314g 

Lit. 20 zázn. 
In: Trestní řád 2 : komentář : § 157-314s. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 3437-3596. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 204-248 
[o4] 2021 Mozner, František: Všeobecné ustanovenia. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, S. 307-333 

 
ABA23 Števček, Marek [UKOPAOP] (19%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (12%) - Molnár, Peter (32%) - Tomašovič, Marek 

(23%) - Ivanko, Daniel (12%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (1%) - Janská, Petra [PhD-int] [UKOPAOP] (1%): Exekučná 
činnosť (§ 29-61t) : tretiačasť 
Lit.: 27 zázn. 
In: Exekučný poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 83-418. - ISBN 978-80-7400-706-4 
Informácia: 
-- Ivančo, Marek UKOPAOP [PhD-int] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Michaľov, Lukáš Tomaš, Lukáš: Uznesenie o zriadení zabezpečovacieho opatrenia ako (ne)spôsobilý exekučný 
titul. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 263 

 
ABA24 Števček, Marek [UKOPAOP] (79%) - Strapáč, Peter (21%): Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana : § 1-6 

Lit. 26 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 1-47 [3,65 AH]. - ISBN 978-80-7400-597-8 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora: Dispozitívne a kogentné normy. In: Aplikované právo obchodných 
spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 44 

 
ABA25 Števček, Marek [UKOPAOP] (79.17%) - Strapáč, Peter (20.83%): Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana : § 1-6 

Lit.: 22 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 1-48 [5,67 AH]. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Nariadenie odstránenia nepovolenej stavby slúžiacej ako obydlie vo svetle práva a morálky. In: 
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 282 
[o4] 2021 Košičiarová, Soňa: Úkony orgánov verejnej správy vo veciach súkromnoprávnej povahy. In: Košické dni 
súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 239 
[o4] 2021 Bačíková, Veronika: Dopad pandémie na náhradné materstvo. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 11 [online] 
[o4] 2021 Molitoris, Peter: Pôsobnosť obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka procesné súvislosti. In: Obecné zriadenie 
interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 
32[online] 

 
ABA26 Števček, Marek [UKOPAOP] (24%) - Gyárfáš, Juraj (39%) - Baricová, Jana (37%): Právomoc súdu : § 3-11 

Lit. 41 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 81-130 [4,43 AH]. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Čollák, Jaroslav: Spor(ový moment) ako tajomný fenomén : predmet sporu ako kľúč k právomoci prejednacích 
(decíznych) systémov : úvahy o vzniku súkromného práva procesného?. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : 
UniverzitaPavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 182, 183 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Konanie o potvrdení vydržania. In: Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia 
súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 228 [online] 

 
ABA27 Števček, Marek [UKOPAOP] (96%) - Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (4%): Premlčanie : § 100-114 

Lit.: 12 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 739-784 [5,41 AH]. - ISBN 978-80-7400-770-5 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Jurčová, Monika: Zastúpenie v občianskom práve hmotnom. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. 
Beck, 2021, S. 44 

 
ABA28 Števček, Marek [UKOPAOP] (7%) - Pagáč, Ľubomír (40%) - Cenkner, Michal [UKOPAOP] (9%) - Hamuľák, Juraj 

[UKOPAPR] (27%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (17%): Spory s ochranou slabšej strany : § 290-323 
Lit. 25 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
--PhD-PA 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Molnár, Peter - Kušníriková, Miroslava: K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. In: Bulletin slovenskej 
advokácie, roč. 27, č. 4, 2021, s. 47 
[o3] 2021 Smyčková, Romana: Zastúpenie v civilnom procese. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 305 
[o3] 2021 Olšovská, Andrea: Zastúpenie v pracovnom práve. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 259 
[o4] 2021 Tomašovičová, Viktória: (Ne)diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch verejným vyhlásením. In: Košické dni 
súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 341 

 
ABA29 Števček, Marek [UKOPAOP] (11%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (9%) - Molnár, Peter (21%) - Tomašovič, Marek (45%) 

- Smyčková, Romana [UKOPAOP] (14%): Spôsoby vykonávania exekúcie (§ 62-192) : štvrtá časť 
Lit.: 44 zázn. 
In: Exekučný poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 419-800. - ISBN 978-80-7400-706-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Sedliak, Vladimír: Základná nepostihnuteľná suma pri vymáhaní výživného pre maloleté dieťa zrážkami zo 
mzdy. In: Justičná revue, roč. 73, č. 4, 2021, s. 523 
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ABA30 Števček, Marek [UKOPAOP] (21%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (27%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (3%) - Tomašovič, 

Marek (18%) - Sedlačko, František (31%): Strany a zastúpenie : § 60-92 
Lit. 48 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 220-323. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Smyčková, Romana: Zastúpenie v civilnom procese. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 287 
[o3] 2021 Olšovská, Andrea: Zastúpenie v pracovnom práve. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 258 

 
ABA31 Števček, Marek [UKOPAOP] (37%) - Molnár, Peter (10%) - Duditš, Ladislav (23%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (20%) 

- Baricová, Jana (10%): Súdne rozhodnutia : § 212-250 
Lit. 45 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 787-888. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 611 
[o4] 2021 Michaľov, Lukáš Tomaš, Lukáš: Uznesenie o zriadení zabezpečovacieho opatrenia ako (ne)spôsobilý exekučný 
titul. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 265 

 
ABA32 Števček, Marek [UKOPAOP] (11%) - Zahradníková, Radka (26%) - Bajánková, Jana (6%) - Tomašovič, Marek (25%) - 

Šorl, Róbert (2%) - Gešková, Katarína (11%) - Sedlačko, František (17%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (2%): Úkony strán : § 
123-155 
Lit. 54 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 437-586. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (7): 
[o4] 2021 Koľveková, Viktória: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 9, č. 1, 2021, s. 36 [online]  
[o4] 2021 Molnár, Peter Kušníriková, Miroslava: K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. In: Bulletin slovenskej 
advokácie, roč. 27, č. 4, 2021, s. 49 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 57 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
46 
[o4] 2021 Ondrová, Júlia: Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na 
spravodlivé súdne konanie. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 168 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia kapitálovej spoločnosti 
členskej schôdze družstva. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : 
WoltersKluwer SR, 2021, S. 693 
[o4] 2021 Čollák, Jaroslav: Spor(ový moment) ako tajomný fenomén : predmet sporu ako kľúč k právomoci prejednacích 
(decíznych) systémov : úvahy o vzniku súkromného práva procesného?. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : 
UniverzitaPavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 200 

 
ABA33 Števček, Marek [UKOPAOP] (3.5%) - Sedlačko, František (17.16%) - Czirfusz, Juraj (7.3%) - Mesiarkinová, Soňa (17.16%) 

- Strapáč, Peter (17.16%) - Löwy, Jakub (17.16%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (3.4%) - Tomašovič, Marek (17.16%): 
Všeobecnéustanovenia : § 488-587 
Lit.: 56 zázn. 
In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 1829-2225. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 627 
[o4] 2021 Križan, Marek: Proporcionalita zásahov do práv jednotlivca z hľadiska ochrany verejného zdravia. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 43 [online] 

 
ABA34 Števček, Marek [UKOPAOP] (84%) - Čentík, Tomáš (13%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (3%): Základné princípy : (čl. 1-

18) 
Lit. 37 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 19-76 [4,38 AH]. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
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Ohlasy (9): 
[o4] 2021 Meňhartová, Sandra: Obligatórne zastúpenie v civilnom procese v kontexte slovenskej a rakúskej právnej 
úpravy. In: Právne rozpravy on-screen 2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 
2021, S.115 [online] 
[o4] 2021 Štorcel, Juraj: Princípy sporového procesu a nariadenie neodkladného opatrenia. In: Právne rozpravy on-screen 
2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 181 [online] 
[o4] 2021 Rostáš, Dušan: Faktické vyhlásenia v spotrebiteľských zmluvách. In: Justičná revue, roč. 73, č. 6-7, 2021, s. 805 
[o4] 2021 Ondrová, Júlia: Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na 
spravodlivé súdne konanie. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 161 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Nahradenie prejavu vôle obecného zastupiteľstva o vyhlásenie miestneho referenda správnym 
súdom. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 334 
[o4] 2021 Kušníriková, Miroslava: Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva novôt. In: Košické dni 
súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 253 
[o4] 2021 Smolková, Simona Dzimko, Jakub: Dôkaz získaný nezákonným spôsobom v civilnom konaní. In: Právne 
rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 216, 217 
[online] 
[o4] 2021 Štorcel, Juraj: Naplnenie princípu právnej istoty v sporovom konaní. In: Právne rozpravy on screen 3 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 253 [online] 
[o3] 2021 Löwy, Alexandra: Dobré mravy a náhrada trov konania. In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 narozeninám : 
základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 2021, S. 527 

 
ABA35 Števček, Marek [UKOPAOP] (69.53%) - Kerecman, Peter (16.13%) - Gajdošová, Martina (12%) - Straka, Richard [PhD-

int] [UKOPAOP] (2.34%): Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia : § 853-880 
TvU.Trnava_Pr/Gajd_19/14 
Lit.: 12 zázn. 
In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 3197-3260. - ISBN 978-80-7400-770-5 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia kapitálovej spoločnosti 
členskej schôdze družstva. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : 
WoltersKluwer SR, 2021, S. 713 

 
ABA36 Šurkala, Ján [UKOPATS] (100%) : Predchodcovia a vývoj úradu prétora v Rímskej republike do roku 122 pred n. l. 

Lit. 86 zázn. 
In: Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. - Praha : Leges, 2017. - S. 28-66 [3,02 AH]. - ISBN 978-80-7502-
204-2 
Edícia: Teoretik 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gregor, Martin: Princípy anuity a kolegiality v rímskom práve a ich uplatniteľnosť pri správe verejných záležitostí 
v súčasnosti. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického právav 
období krízy hodnotových princípov v práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
31 [online] 

 
ABA37 Tomašovič, Marek (57.26%) - Baricová, Jana (36.74%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (6%): Práva k cudzím veciam : § 

151a-151v 
Lit.: 32 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 1251-1429. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Ušiaková, Lenka - Dzimko, Jakub: Právne postavenie zabezpečeného veriteľa v oddlžení fyzickej osoby. In: 
Právne rozpravy on-screen 2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 
204[online] 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 590 

 
ABA38 Vozár, Jozef [skr] [UKOPAHP] (34%) - Csach, Kristián (30%) - Gajdošová, Martina [UKOPATS] (24%) - Strapáč, Peter 

(12%): Účastníci občianskoprávnych vzťahov : § 7-21 
Lit. 34 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 49-159. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (2): 
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[o4] 2021 Barkoci, Stanislav - Lukáčka, Peter - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip: Časť 3. Vymedzenie bazálnych inštitútov 
obchodného práva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. 
Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 86 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Konanie obchodnej spoločnosti a družstva voči tretím osobám. In: Aplikované právo 
obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 240 

 
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ABB01 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (17%) - Gábriš, Tomáš [UKOPATS] (28%) - Hochmann, Ján (30%) - Olejár, Daniel 

[UKOMFKI] (25%): Komentár k zákonu o kybernetickej bezpečnosti 
In: Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 66-366. - 
ISBN 978-80-8168-905-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Priestupky a správne delikty podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. In: Právne rozpravy 
on-screen 2 : sekcia verejného práva [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 108, 111 [online]  

 
ABB02 Baricová, Jana (10.896%) - Fiačan, Ivan (10.888%) - Mesiarkinová, Soňa (10.888%) - Molnár, Peter (8.888%) - Laššáková, 

Jana (1%) - Babják, Miloslav (30.002%) - Duriš, Miroslav (7%) - Duditš, Ladislav (5.76%) - Pirošíková, Marica (6.79%) - 
Števček,Marek [UKOPAOP] (2%) - Mihalik, Igor (5.888%): Konanie pred ústavným súdom : prvá hlava. Všeobecné 
ustanovenia 
In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 136-621 [24,50 AH]. - ISBN 
978-80-89603-90-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov územnej samosprávy (so 
zreteľom na iniciovanie a rozhodnutie o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia): (2. časť). In: 
Justičná revue,roč. 73, č. 5, 2021, s. 623 

 
ABB03 Beleš, Andrej [UKOPAEP] (50%) - Gregor, Martin [UKOPARP] (50%): Vývoj právnej úpravy sexuálneho zneužívania v 

Československu [elektronický dokument] = Development of the legal regulation of sexual abuse in Czechoslovakia  
Lit.: 55 zázn. 
In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 6-36 [3,22 AH] [print]. - ISSN (print) 1338-0133 
Informácia: 
-- Gregor, Martin UKOPARP [PhD-int] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fedorovičová, Iveta: Pandémia kyberpriestor sexuálne zneužívanie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : kibernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 55 [online] 

 
ABB04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (66%) - Žilinka, Maroš (28%) - Sepeši, Peter (6%): Predsúdne konanie : § 196-236 

In: Trestný poriadok : veľký komentár - 3. aktual. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2017. - S. 437-518. - ISBN 978-80-8155-070-6 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Mozner, František Turay, Lukáš: Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby. In: Trestný poriadok 2 : 
komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 333-347 
[o4] 2021 Turay, Lukáš: Hlavné pojednávanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 491-507 

 
ABB05 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (94%) - Šanta, Ján (6%): Trestné činy hospodárske : § 250-283 

Lit. 1 zázn. 
In: Trestný zákon : veľký komentár - 3. aktual. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2016. - S. 522-589. - ISBN 978-80-8155-066-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jurisová, Michaela: Trestné činy v ekonomike optikou kriminológie. In: Odhaľovanie a objasňovanie trestných 
činov v ekonomike v systéme zabezpečovania neodvratnosti trestného postihu. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 
2021, S.176 

 
ABB06 Gábriš, Tomáš NUK [UKOPATS] (50%) - Jáger, Róbert [UKOEXAP] (50%): Veľká Morava medzi kmeňom a štátom: 

historickoprávna a historicko-lingvistická analýza = Grossmähren zwischen Stamm und Staat: eine rechtshistorische und 
historisch-linguistischeAnalyse = The Great Moravia between a tribe and a state: historical legal and linguistic analysis 
Lit. 112 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 1 (2016), s. 29-80 [4,30 AH]. - ISSN 1336-6912 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Preambula. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské 
práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 7 

 
ABB07 Gajdošová, Martina [UKOPATS] (66%) - Hellenbart, Viktória (34%): Vznik advokátskych komôr na území Slovenska 

Lit. 7 zázn. 
In: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948. - Bratislava : Veda, 2018. - S. 18-67 [5,56 AH]. - ISBN 978-80-
224-1641-2 
Ohlasy (1): 
[o6] 2021 Gabríková, Alžbeta: Gajdošová, Martina a kol. : Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948. In: 
Slovenská archivistika, roč. 51, č. 1, 2021, s. 102-107 

 
ABB08 Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (50%): Výkladové problémy ústavného zákona o 

rozpočtovej zodpovednosti = Interpretation problems of the Constitutional act on fiscal responsibility 
Lit.: 15 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 10 (2020), s. 1107-1142 [3,55 AH]. - ISSN (print) 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mazúr, Ján Hlinka, Tibor: Meniaca sa povaha finančnej a hospodárskej Ústavy Slovenskej republiky. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 106, 109, 110 [online] 

 
ABB09 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Jozef Prusák: život a dielo právneho teoretika [elektronický dokument] = Jozef 

Prusák: life and work of a legal theorist 
Lit.: 102 zázn. 
In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 3 (2020), s. 21-63 [4,19 AH] [print]. - ISSN (print) 1338-
0133 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2020-III.pdf 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Ivančo, Marek: Gregor Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: príbeh štyroch profesorov. In: 
Právník, roč. 160, č. 7, 2021, s. 610 

 
ABB10 Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (100%) : Družstvo : 2. hlava : § 221-260 

Lit. 14 zázn. 
In: Obchodný zákonník : komentár - 5. aktual. a dopln. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 1006-1068. - ISBN 978-80-
89603-46-6 
Edícia: Komentované zákony 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia kapitálovej spoločnosti 
členskej schôdze družstva. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : 
WoltersKluwer SR, 2021, S. 711 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Konanie obchodnej spoločnosti a družstva voči tretím osobám. In: Aplikované právo 
obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 239 
[o4] 2021 Lukáčka, Peter: Kreovanie a zánik riadiacich orgánov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva 
- ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 305 
[o4] 2021 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora - Lukáčka, Peter - Mašurová, Angelika: Definícia pojmu "obchodná 
spoločnosť" a "družstvo". In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : 
WoltersKluwer SR, 2021, S. 88 

 
ABB11 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (83%) - Ľalík, Milan (17%): Konanie pred ústavným súdom : § 32-241 

Úplný text 
Lit.: 125 zázn. 
In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 143-612. - ISBN 
978-80-571-0111-6 
Ohlasy (9): 
[o4] 2021 Giba, Marián Bujňák, Vincent: Nové úlohy obcí a vyšších územných celkov v kontexte ústavnej úpravy 
rozpočtovej zodpovednosti. In: Justičná revue, roč. 73, č. 4, 2021, s. 454 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov územnej samosprávy (so 
zreteľom na iniciovanie a rozhodnutie o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia): (2. časť). In: 
Justičná revue,roč. 73, č. 5, 2021, s. 623 
[o4] 2021 Giba, Marián: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor, roč. 104, č. 3, 2021, s. 191 
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[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and 
initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 187 
[o1] 2021 Giba, Marián Bujňák, Vincent: Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context. In: 
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o spôsobilosti na právne úkony ; konanie o prípustnosti prevzatia a držania v ústave zdravotníckej starostlivosti (detenčné 
konanie) 
Lit. 13 zázn. 
In: Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. 
- S. 65-123 [4,49 AH]. - ISBN 978-80-89603-48-0 
Edícia: Právne inštitúty 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Střelcová, Kristína Ševcová, Katarína: Konanie o spôsobilosti na právne úkony. In: Právne rozpravy on screen 3 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 263, 264 [online]  

 
ABB26 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (60%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (18%) - Valová, Katarína (22%): Základné 

ustanovenia : § 1-22 
Lit. 24 zázn. 
In: Civilný mimosporový poriadok : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, 2017. - S. 49-111. - ISBN 978-80-89603-54-1 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Gabrik, Peter: Inštitút vydržania vlastníctva nehnuteľností po novom. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 38 [online] 
[o4] 2021 Gabrik, Peter: Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam po novom. In: Bulletin slovenskej advokácie, 
roč. 27, č. 4, 2021, s. 30 
[o4] 2021 Ficová, Svetlana - Čipková, Tamara: Konanie o potvrdení vydržania návrh na začatie konania : 2. časť. In: Bulletin 
slovenskej advokácie, roč. 27, č. 5, 2021, s. 17 

 
ABB27 Srebalová, Mária [UKOPASP] (52.5%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (39.8%) - Vrabko, Marián [UKOPASP] (7.7%): Konanie 

o priestupkoch : § 51-88b 
UKOVO2021 
Lit.: 33 zázn. 
In: Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 248-448. - ISBN 978-80-89603-93-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Havelková, Mária: Verejnoprospešné práce ako spôsob (ne)núteného výkonu uloženej pokuty za priestupok. In: 
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 92 

 
ABB28 Srebalová, Mária [UKOPASP] (62.5%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (36%) - Vačok, Juraj [UKOPASP] (1.5%): Osobitná 

časť : § 21-50 
UKOVO2021 
Lit.: 22 zázn. 
In: Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 110-247. - ISBN 978-80-89603-93-0 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Radosa, Matúš: Diskriminačné aspekty elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. In: Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 108 [online] 
[o4] 2021 Repiščáková, Diana: Kompetencie obce v oblasti boja proti extrémizmu so zameraním na zhromažďovacie 
právo. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
vKošiciach, 2021, S. 236 [online] 

 
ABB29 Srebalová, Mária [UKOPASP] (41.35%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (58.65%): Všeobecná časť : § 2-20 

UKOVO2021 
Lit.: 15 zázn. 
In: Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 6-109. - ISBN 978-80-89603-93-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Havelková, Mária: Definícia pojmu správny delikt v novej úprave správneho trestania. In: Nová právna úprava 
správneho trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, 
S. 16[online] 

 
ABB30 Svák, Ján [UKOPAMP] (58%) - Balog, Boris (7%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (3.5%) - Domin, Marek [UKOPAST] (5.5%) 

- Krunková, Alena (13%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (13%): Druhá hlava. Základné práva a slobody : čl. 11-54 
Balog, Boris [3,71 AH] 
Lit.: 240 zázn. 
In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 : základné princípy a ľudské práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 
2021. - S. 130-832 [3,71 AH]. - ISBN 978-80-571-0380-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Priame a reťazené obmedzenia volebného práva v čase krízových situácií. In: Obmedzovanie 
ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 106 

 
ABB31 Šanta, Ján (72%) - Sepeši, Peter (7%) - Feník, Alexander (7%) - Blažek, Radovan [UKOPATP] (12%) - Novocký, Juraj (2%): 

Výklad pojmov : § 122-143 
In: Trestný zákon : veľký komentár - 3. aktual. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2016. - S. 225-283 [3,41 AH]. - ISBN 978-80-8155-
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066-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jurisová, Michaela - Kiššová, Michaela - Krásná, Patrícia - Ondicová, Magdaléna: Kriminológia - osobitná časť, 
1. diel. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 93 

 
ABB32 Turay, Lukáš [PhD-int] [UKOPATP] (100%) : Trestné právo hmotné a trestná politika 

In: Trestná politika v Slovenskej republike : minulosť, súčasnosť, budúcnosť. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 1-93. - ISBN 
978-80-89603-81-7 
--PhD-PA 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Odkaz rímskeho práva a kánonického práva pre kreovanie základných zásad trestného práva 
hmotného. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 332 [online] 
[o4] 2021 Čentéš, Jozef Beleš, Andrej: Správne poriadkové delikty. In: Nová právna úprava správneho trestania 
[elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 58 [online]  
[o3] 2021 Mihálik, Stanislav: Basic principles of substantive criminal law and identification of their ideological basis in 
roman law and canon law. In: Teka komisji prawnicznej [elektronický dokument], Roč. 14, č. 2, 2021, S. 327-337 [online] 

 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABC01 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Slovakia 

Lit. 5 zázn. 
In: Implementation of the EU damages directive in Central and Eastern European countries. - Warsaw : University of 
Warsaw, Faculty of management press, 2017. - S. 247-262 [1,04 AH]. - ISBN 978-83-65402-52-3 
Edícia: Textbooks and monographs 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Kirst, Philipp: The impact of the damages directive on the enforcment of EU competition law. Cheltenham : 
Edward Elgar publishing limited, 2021, S. 63 

 
ABC02 Fečík, Marián (69%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (18%) - Pagáč, Ľubomír (13%): Iné subjekty konania : § 93-95 

Lit. 26 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 324-354. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Popélyová, Klaudia: Pojem prokuratúra a jej vymedzenie v systéme práva Slovenskej republiky. In: Prokuratúra 
v podmienkach Európskej únie. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 19 

 
ABC03 Heseková, Simona [UKOPAFP] (100%) : Peer to peer lending ako inovatívna forma financovania 

Úplný text 
Lit.: 12 zázn. 
In: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. - Praha : Nakladatelství Leges, 
2019. - S. 96-119. - ISBN 978-80-7502-405-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Szakács, Andrea: Výmena informácií v súvislosti v súvislosti so zdaňovaním digitálnych platforiem. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 55 [online] 

 
ABC04 Katkovčin, Maroš [PhD-int] [UKOPAFP] (100%) : Automatizované poradenstvo (robo-advice) 

Lit.: 3 zázn. 
In: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. - Praha : Nakladatelství Leges, 
2019. - S. 152-170 [1,14 AH]. - ISBN 978-80-7502-405-3 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Heseková, Simona Szakacs, Andrea: Služby hromadného financovania založené na požičiavaní a ich daňové 
aspekty. In: 4. Slovensko-české dni daňového práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 163 

 
ABC05 Križan, Martin [UKOPAOP] (100%) : Podielové spoluvlastníctvo : § 137-142 

Lit. 16 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 970-1006. - ISBN 978-80-7400-597-8 
Edícia: Veľké komentáre 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Raková, Karin Rak, Pavol: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením stavby. In: Historia 
et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 88 [online] 

 
ABC06 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Probácia a mediácia v trestnom práve 

Lit. 17 zázn. 
In: Restoratívna justícia. - Praha : Leges, 2015. - S. 212-239. - ISBN 978-80-7502-075-8 
Edícia: Teoretik 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Gulánová, Alena: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, s. 376 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 82 

 
ABC07 Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (100%) : Vlastnícke žaloby : § 126 

Lit. 36 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 804-838. - ISBN 978-80-7400-597-8 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Mlkvá Illýová, Zuzana: Láme kúpa nájom? : proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, S. 132 

 
ABC08 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Restoratívna justícia a jej charakteristika v zahraničnej literatúre  

Lit. 8 zázn. 
In: Restoratívna justícia. - Praha : Leges, 2015. - S. 82-105. - ISBN 978-80-7502-075-8 
Edícia: Teoretik 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 75 

 
ABC09 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Restoratívna justícia v aplikačnej praxi a v medzinárodnom kontexte 

Lit. 8 zázn. 
In: Restoratívna justícia. - Praha : Leges, 2015. - S. 106-151. - ISBN 978-80-7502-075-8 
Edícia: Teoretik 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 80 

 
ABC10 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Znalci : 4. oddíl : § 105-111 

In: Trestní řád 1 : komentář : § 1-156. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 1566-1617. - ISBN 978-80-7400-465-0 
Edícia: Velké komentáře 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 921-
1009 

 
ABC11 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Bezdôvodné obohatenie : § 451-459 

Lit. 11 zázn. 
In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 1587-1622. - ISBN 978-80-7400-597-8 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Raková, Karin: Existencia dôvodu vydedenia cez prizmu aktuálnej súdnej praxe. In: Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2021, S.293-302 [online] 

 
ABC12 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Bezdôvodné obohatenie : § 451-459 

Lit.: 10 zázn. 
In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 1723-1758. - ISBN 978-80-7400-770-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Budayová Kuklišová, Ida: Faktické a právne úkony v pracovnom práve. In: Právne rozpravy on screen 3 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 7,9 [online] 
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ABC13 Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Sedlačko, František (50%): Odporovateľné právne úkony : § 42a-42b 
Lit. 28 zázn. 
In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 313-338. - ISBN 978-80-7400-597-8 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 5 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: K trestnoprávnym presahom odporovateľného právneho úkonu. In: Justičná revue, roč. 
73, č. 5, 2021, s. 661 
[o4] 2021 Ficová, Svetlana: Vymáhateľná pohľadávka ako predpoklad odporovacej žaloby. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 27 [online] 

 
ABC14 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Pred článkom 1 (Doktrinálne východiská novej procesnej úpravy)  

Lit. 34 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1-18 [1,46 AH]. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Koľveková, Viktória: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 9, č. 1, 2021, s. 40 [online]  

 
ABC15 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Skúmanie podmienok konania. Prekážky postupu konania : § 103-111 

Lit. 29 zázn. 
In: Občiansky súdny poriadok 1. diel : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2012. - S. 367-404. - ISBN 978-80-7400-406-3 
Edícia: Beckova edícia Komentované zákony 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Ševcová, Katarina: Otázky o predbežných otázkach a civilné konanie. In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 
narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 2021, S. 567 
[o4] 2021 Jančárová, Viktória: Prejudiciálna otázka vs. Záväznosť ako materiálna stránka právoplatnosti rozhodnutia. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
60 

 
ABC16 Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (50%): Základné ustanovenia (§ 1-9) 

Lit.: 10 zázn. 
In: Exekučný poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1-21. - ISBN 978-80-7400-706-4 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej 
komory uplatňovaná zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky? : 2. časť. In: Comenius [elektronický 
dokument] :odborný blog, č. máj, 2021, s. nestr. [5 s.] [online] 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej 
komory uplatňovaná zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronickýdokument] : aktuálne výzvy pre správne súdnictvo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2021, S. 62 [online] 

 
ABC17 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Žaloba na obnovu konania : § 397-418 

Lit. 5 zázn. 
In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1326-1344 [1,31 AH]. - ISBN 978-80-7400-629-6 
Edícia: Veľké komentáre 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kušníriková, Miroslava: Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva novôt. In: Košické dni 
súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 248, 249, 251 

 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ABD01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Úvodné ustanovenia (§ 1-2) 

Lit.: 10 zázn. 
In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 23-75. - ISBN 978-80-
89603-64-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Turay, Lukáš: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1014-
1028, 1032-1036 
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ABD02 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Blažek, Radovan [UKOPATP] (50%): Sankčný mechanizmus v Slovenskej 
republike po rekodifikácii trestných kódexov 
Lit.: 8 zázn. 
In: Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v 
Slovenskej republike. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 9-50. - ISBN 978-80-223-4894-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Uhrin, Ján: Ochranné liečenie ako najdôležitejšie ochranné opatrenie. In: 5. košické dni trestného práva : 
privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta, 2021, 
S.341 

 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ACA01 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (36%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (18%) - Bajánková, Jana (10%) - Cirák, Ján (2%) - 

Kováčová, Elena (10%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (11% [3,27 AH]) - Švecová, Daniela (13%): Občianske súdne 
konanie. - 1. vyd. - Praha :C.H. Beck, 2010. - xxvi, 467 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) 
ISBN 978-80-7400-312-7 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Neodkladné opatrenia v konkurznom práve. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 322, 323 
[o3] 2021 Ševcová, Katarina: Otázky o predbežných otázkach a civilné konanie. In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 
narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 2021, S. 571 

 
ACA02 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (36%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (18%) - Bajánková, Jana (10%) - Cirák, Ján (2%) - 

Kováčová, Elena (10%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (11% [3,48 AH]) - Švecová, Daniela (13%): Občianske súdne 
konanie. - 2. [aktualizované]vyd. - Praha : C.H. Beck, 2013. - xxvi, 473 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) 
Lit. 119 zázn. 
ISBN 978-80-7400-509-1 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Sedláček, Miroslav: Pojetí věcné legitimace v civilním procesu a možnosti nápravy jejího nedostatku. In: Košické 
dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 306, 307, 308, 310 
[o3] 2021 Sedláček, Miroslav: Nad vybranými procesními principy uplatňujícimi se ve sporném a nesporném řízení. In: 
Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 
2021, S.556 

 
ACA03 Mašľanyová, Darina (18%) - Baláž, Pavel (18%) - Fábry, Anton (15%) - Klátik, Jaroslav (14%) - Strémy, Tomáš [UKOPATP] 

(16%) - Vráblová, Miroslava (19%): Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - [1. vyd.]. - Plzeň : Aleš Čeněk, 
2011. - 496 s. - (Právnické učebnice) 
Lit. 101 zázn. 
ISBN 978-80-7380-338-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 101 

 
 
ACA04 Vojčík, Peter (87%) - Jančo, Milan (2%) - Jurčová, Monika (3%) - Novotná, Marianna [UKOEXAP] (2%) - Stančáková, 

Anna (2%) - Simková, Gabriela (2%) - Hamřik, Martin [UKOPAOP] (2%): Občianske právo hmotné. - 1. vyd. - Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2012. - 637 s. - (Slovenské učebnice) 
Lit. 12 zázn. 
ISBN 978-80-7380-402-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Filičko, Vladimír Sokol, Michal: Elektronizácia a digitalizácia ako prostriedok odňatia práva na súdnu ochranu : 
vybrané aspekty. In: Studia iuridica cassoviensia, Roč. 9, č. 2, 2021, s. 34-42 

 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACB01 Barancová, Helena (61%) - Schronk, Robert [UKOPAPR] (39%): Pracovné právo. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2000. 

- 451 s. - (Vysokoškolské učebnice) 
ISBN 80-88715-73-3 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Cepek, B. a kol.: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. 
o., 2021, S. 420 

 
ACB02 Barancová, Helena - Schronk, Robert [UKOPAPR] (43%): Pracovné právo. - Bratislava : Sprint vfra, 2002. - 416 s. 

ISBN 80-88848-97-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Cepek, B. a kol.: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. 
o., 2021, S. 420 

 
ACB03 Barancová, Helena - Schronk, Robert [UKOPAPR] (36%): Pracovné právo. - Bratislava : Sprint vfra, 2006. - 781 s. 

ISBN 80-89085-52-0 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Eliáš, Karel: Právo v tekutých časech. In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 narozeninám : základní otázky života, 
práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 2021, S. 104 

 
ACB04 Barancová, Helena (50%) - Schronk, Robert [UKOPAPR] (50%): Pracovné právo. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : 

Sprint 2, 2016. - 528 s. - (Juristika) 
ISBN 978-80-89710-26-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Šimová, Lucia Petríková, Lucia: Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania. In: 
Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 
239, 240[online] 

 
ACB05 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Kriminalistika. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2016. - 263 s. - (Učebnice) 

Lit. 32 zázn. 
ISBN 978-80-8173-030-6 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Dražová, Petra: Kybernetická kriminalita. In: Právo informačných a komunikačných technológií 2. Bratislava : 
TINCT, 2021, S. 252 
[o4] 2021 Turay, Lukáš: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1032-
1036 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 1-34 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129 

 
ACB06 Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (38%) - Giba, Marián [UKOPAST] (6% [1,88 AH]) - Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (37% [11,30 

AH]) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (19% [5,63 AH]): Ústavné právo (ústavný systém Slovenskej republiky). - 1. vyd. - 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - 407 s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 
Lit. 255 zázn. 
ISBN 978-80-7160-366-5 
Ohlasy (3): 
[o3] 2021 Domin, Marek: Revista de Derecho Electoral [elektronický dokument], č. 31, 2021, s. 277 [online]  
[o4] 2021 Lysina, Roman: Hranice ľudských práv. In: Comenius [elektronický dokument], roč. 6, č. 1, 2021, s. 68 [online] 
[o4] 2021 Lysina, Roman: Hranice ľudských práv. In: Comenius [elektronický dokument], roč. 6, č. 1, 2021, s. 58 [online]  

 
ACB07 Cirák, Ján (34%) - Gandžalová, Daniela (51%) - Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (6%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (6%) - 

Gandžala, Ján (3%): Dedičské právo. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009. - 237 s. - (Učebnice) 
ISBN 978-80-89122-55-4 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj - Ostrava : Key, 2010 . - ISBN 978-80-7418-056-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kirst, Jozef: Vydedenie, ne/platnosť, procesná ochrana. In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 
9, č. 1, 2021, s. 20 [online] 

 
ACB08 Cirák, Ján (45%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (10%) - Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (28%) - Pavelková, Bronislava (3%) 

- Gandžala, Ján (10%) - Križan, Martin [UKOPAOP] (4%): Občianske právo : všeobecná časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 
2008. - 359s. 
Lit. 103 zázn. 
ISBN 978-80-89122-51-6 
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POZNÁMKA: 
1. čes. vyd. - Ostrava : KEY Publishing, 2008 . - ISBN 978-80-7418-002-6 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Čentéš, Jozef: Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní. In: 28. Karlovarské právnické dny. Praha : 
Leges, 2021, S. 289-304 
[o4] 2021 Lysina, Peter: Priestor pre aplikáciu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom pri voľbe práva. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s.124 

 
ACB09 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (8%) - Bargel, Martin (5%) - Blažek, Radovan [UKOPATP] (6%) - Burda, Eduard [UKOPATP] 

(10% [5,25 AH]) - Klátik, Jaroslav (10%) - Kolcunová, Marta (5%) - Kolesár, Juraj (1%) - Kordík, Marek [UKOPATP] (12%) - 
Kurilovská, Lucia[UKOPATP] (5%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (3%) - Magvašiová, Anna (6%) - Prikryl, Ondrej (7%) - 
Šimovček, Ivan (3%) - Samaš, Ondrej (6%) - Toman, Pavol (3%) - Viktoryová, Jana (3%) - Vráblová, Miroslava (7%): Trestné 
právo procesné : všeobecná a osobitnáčasť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 864 s. 
Lit. 216 zázn. 
ISBN 978-80-89122-75-2 
Ohlasy (21): 
[o4] 2021 Kyjac, Zuzana: Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby. In: Justičná revue, roč. 73, č. 6-
7, 2021, s. 834 
[o4] 2021 Mišinová, Alexandra: Praktické úskalia dozoru prokurátora v prípravnom konaní. In: Justičná revue, roč. 73, č. 
6-7, 2021, s. 858 
[o4] 2021 Skaloš, Martin: Inštitút amnestie a jeho uplatňovanie na Slovensku v historickom a právnom kontexte. In: 
Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia dejín a teórie štátu a práva [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 
2021, S.51 [online] 
[o4] 2021 Vráblová, Miroslava: Zaistenie osôb a vecí. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 518-580 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Zabezpečovanie informácií. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 674-716 
[o4] 2021 Burda, Eduard: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 716-
921 
[o4] 2021 Vincent, Filip: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1009-
1014, 1028-1031, 1036-1040 
[o4] 2021 Turay, Lukáš: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1014-
1028, 1032-1036 
[o4] 2021 Slovák, Igor: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1040-
1042 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
1042-1045 
[o4] 2021 Romža, Sergej: Rozhodnutia. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1045-
1091 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 1-34 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129, 169-204 
[o4] 2021 Beleš, Andrej Hamranová, Denisa: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 129-148 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Dozor a úkony prokurátora. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 288-305 
[o4] 2021 Burda, Eduard: Hlavné pojednávanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 429-477 
[o4] 2021 Mezei, Marek: Mimoriadne opravné prostriedky. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. 
H. Beck, 2021, S. 734-744, 798-810 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Výkon trestov. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 841-
866 
[o4] 2021 Ľorko, Jakub: Výkon ochranných opatrení. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 909-959 
[o4] 2021 Polák, Peter: Udelenie milosti a použitie amnestie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. 
H. Beck, 2021, S. 970-995 
[o4] 2021 Briatková, Marika: Princíp kontradiktórnosti v prípravnom konaní. In: Projustice [elektronický dokument], Roč. 
10, č. 5, 2021, s. 1-13 [online] 
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ACB10 Čunderlík Čerbová, Veronika [UKOPARP] (100%) : Základy a kazuistika kánonického manželského práva. - 1. vyd. - 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. - 121 s. [print] 
Lit.: 60 zázn. 
ISBN 978-80-571-0269-4. - ISBN 978-80-7160-547-8 
Ohlasy (1): 
[o5] 2021 Gregor, M.: Veronika Čunderlík Čerbová: Základy a kazuistika kánonického manželského práva. In: Revue 
církevního práva, Roč. 27, č. 85-4, 2021, s. 101 103 

 
ACB11 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Volebné právo a volebné systémy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 411 

s. - (Učebnice) 
Lit. 128 zázn. 
ISBN 978-80-8168-634-4 
Ohlasy (6): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Povinnosti a možnosti prezidenta Slovenskej republiky v procese zostavovania vlády. In: Justičná 
revue, roč. 73, č. 3, 2021, s. 396 
[o4] 2021 Giba, Marián: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor, roč. 104, č. 3, 2021, s. 200 
[o4] 2021 Giba, Marián - Bujňák, Vincent: Odvolanie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania v členských 
štátoch Rady Európy. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 44 
[o1] 2021 Giba, Marián Bujňák, Vincent: Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context. In: 
European studies : the review of European law, economics and politics. Roč. 8. Praha : Wolters Kluwer, 2021, S. 40 -
SCOPUS 
[o4] 2021 Horváth, Peter Urc, Erik: Kompetencie obce pri výkone volebného práva. In: Obecné zriadenie interpretácia 
kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 146 154 [online]  
[o4] 2021 Székely, Gabriel: Pochybnosti nad reformou volebného systému do Národnej rady Slovenskej republiky. In: 
Parlamentné voľby 2020 na Slovensku [elektronický dokument]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, S. 
73-109[online] 

 
ACB12 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Volebné právo a volebné systémy. - 2. aktual. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 

2021. - 442 s. [22,2 AH] [print] [online] 
ISBN 978-80-571-0369-1. - ISBN 978-80-7160-592-8. - ISBN 978-80-571-0411-7 
Ohlasy (1): 
[o6] 2021 Cibík, Samuel: Domin, M.: Volebné právo a volebné systémy ... In: Právny obzor, Roč. 104, č. 6, 2021, s. 484-
485 

 
ACB13 Drgonec, Ján [UKOPAST] (100%) : Ústavné právo hmotné. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - 506 s. [print] 

ISBN 978-80-89603-57-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Pažitný, František: Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie. In: Právny obzor, roč. 104, č. 
1, 2021, s. 64 

 
ACB14 Fábry, Branislav [UKOPATS] (43%) - Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (35%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (22%): Teória 

práva. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 356 s. - (Učebnice) 
Lit. 184 zázn. 
ISBN 978-80-8168-595-8 
Ohlasy (8): 
[o3] 2021 Mesarčík, Matúš: The great escape? Liability of public authorities in the data protection area. In: The lawyer 
quarterly, roč. 11, č. 1, 2021, s. 172 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Právny jazyk a budúcnosť výkonu štátnej správy obcou. In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti 
[elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 655 [online] 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Štrukturálne problémy súčasnej tvorby práva a verejná zeleň v obci. In: Budúcnosť práva - právo 
budúcnosti [elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 662 [online] 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov ... In: Justičná revue, roč. 73, č. 
4, 2021, s. 457 
[o4] 2021 Chovanec, Jaroslav: Ústava SR pojem, vznik, štruktúra a novelizácia. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 137 
[o4] 2021 Šuška, Marián: Nadobudnutie veci bez právneho dôvodu ako dôvod na prelomenie benešových dekrétov? : 
kauza Lichtenštajnovci. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kríza autorít a hodnôt v 
súčasnejspoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 67 [online]  
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Organizácia miestneho referenda (alebo o úlohe analógie zákona, ... In: Teória a prax verejnej 
správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2021, S.61-
70 [online] 
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[o4] 2021 Filičko, Vladimír Sokol, Michal: Elektronizácia a digitalizácia ako prostriedok odňatia práva na súdnu ochranu 
vybrané aspekty. In: Studia iuridica cassoviensia [elektronický dokument], Roč. 9, č. 2, 2021, s. 34-42 [online] 

 
ACB15 Fábry, Branislav [UKOPATS] (33.334%) - Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (33.333%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (33.333%): 

Teória práva. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. - 321 s. [print] 
Lit.: 325 zázn. 
ISBN 978-80-571-0127-7. - ISBN 978-80-571-0128-4. - ISBN 978-80-7160-506-5 
Ohlasy (8): 
[o4] 2021 Gyurász, Zoltán - Mesarčík, Matúš: Nové technológie a regulačné výzvy. In: Právo informačných a 
komunikačných technológií 2. Bratislava : TINCT, 2021, S. 288 
[o4] 2021 Gajdošová, Martina: Disciplinárna zodpovednosť sudcov a súdna moc úvahy o disciplinárnom orgáne pre sudcov 
všeobecných súdov. In: Ústavné dni : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu 
činnosťÚstavného súdu Slovenskej republiky 9. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 
S. 99 
[o4] 2021 Kováč, Andrej: Substantívna výhrada verejného poriadku a jej miesto v slovenskom medzinárodnom práve 
súkromnom. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta,2021, S. 23, 28 
[o4] 2021 Gyurász, Zoltán: Rule of law in the light of new technology in time of crisis. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : technologies in times of crisis : threat or opportunity to law?. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 14 17 [online] 
[o3] 2021 Odlerová, M.: Výklad noriem pri ich aplikácii orgánmi verejnej správy. In: Tvorba a výklad práva v podmienkach 
právneho pluralizmu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, S. 170, 179 
[o4] 2021 Meteňkanyč, Olexij M.: Materiálny verzus formálny právny štát : mýty a kontroverzie. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 43 
[o3] 2021 Burda, Eduard: Limity tradičných inštitútov v meniacich sa podmienkach štandardov ľudských práv. In: Ochrana 
základných ľudských práv prostriedkami trestného práva. Praha : Leges, 2021, S. 43 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy teórie práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava 
: Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 10-75 

 
ACB16 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (27%) - Bajánková, Jana - Cirák, Ján (2%) - Kučerová, Erika - Ľalík, Milan - Nesrovnal, Václav 

- Smyčková, Romana [UKOPAOP] (12% [3,9 AH]) - Svoboda, Jaromír - Švecová, Daniela: Občianske právo procesné : 
základné konanie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 
2005. - 382 s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 
ISBN 80-7160-194-2 
POZNÁMKA: 
1. vyd., dotlač - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007 . - ISBN 
80-7160-194-2 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Molnár, Peter - Kušníriková, Miroslava: K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. In: Bulletin slovenskej 
advokácie, roč. 27, č. 4, 2021, s. 45 
[o4] 2021 Kušníriková, Miroslava: Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva novôt. In: Košické dni 
súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 251 

 
ACB17 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (25 %) - Bajánková, Jana - Cirák, Ján - Kováčová, Elena - Nesrovnal, Václav - Smyčková, 

Romana [UKOPAOP] (10% [3,84 AH]) - Svoboda, Jaromír - Števček, Marek [UKOPAOP] (11%) - Švecová, Daniela: 
Občianske právo procesné :základné konanie. - 2. aktual. a rozšir. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 438 s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 
ISBN 978-80-7160-256-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Smolková, Simona Dzimko, Jakub: Dôkaz získaný nezákonným spôsobom v civilnom konaní. In: Právne 
rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 211 
[online] 

 
ACB18 Kalesná, Katarína [UKOPAEP] (38% [8,57 AH]) - Hruškovič, Ivan NUK [UKOPAMP] (47%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] 

(15% [3,22 AH]): Európske právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 246 
s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 
Lit. 32 zázn. 
ISBN 978-80-7160-326-9 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Kováč, Andrej: Substantívna výhrada verejného poriadku a jej miesto v slovenskom medzinárodnom práve 
súkromnom. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta,2021, S. 23, 29 

 
 
ACB19 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (16%) - Svoboda, Ivo (14%) - Beňuš, Radoslav [UKOPRBAN] (14%) - Krajníková, 

Magdaléna (14%) - Masnicová, Soňa (14%) - Samek, Martin (14%) - Šišulák, Stanislav (14%): Kriminalistika. - 1. vyd. - 
Bratislava : AkadémiaPolicajného zboru v Bratislave, 2017. - 431 s. 
Lit. 84 zázn. 
ISBN 978-80-8054-724-0 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Barta, Matej: Spôsoby falšovania a pozmeňovania dokumentov pomocou digitálnej reprodukcie. In: 
Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov v ekonomike v systéme zabezpečovania neodvratnosti trestného postihu. 
Bratislava : AkadémiaPolicajného zboru, 2021, S. 127 
[o4] 2021 Barta, Matej: Deštruktívne metódy skúmania listín a dokumentov. In: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 21 

 
ACB20 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100% [8,05 AH]) : Právo sociálneho zabezpečenia : všeobecná časť. - 1. vyd. - Šamorín : 

Heuréka, 2009. - 161 s. 
ISBN 978-80-89122-53-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Žofčinová, Vladimíra: Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti. In: Obecné zriadenie 
interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 54 
[online 

 
ACB21 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (50%) - Mamojková, Mária (50%): Základy práva obchodných spoločností : 

vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru vBratislave, 2020. - 131 s. [print] [online] 
ISBN 978-80-8054-847-6. - ISBN 978-80-8054-848-3 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Smalik, Matej - Ľorko, Jakub: Future of simple joint stock company in Slovakia and its penal and economic 
features. In: CER Comparative European Research 2021 [elektronický dokument] : proceedings / research track of the 
16thBiannual CER Comparative European Research Conference. London : Sciemcee, 2021, S. 72 [online] 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 707 

 
ACB22 Mesarčík, Matúš [UKOPAPI] (100%) : Ochrana osobných údajov. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - 298 s. [print] 

Lit.: 40 zázn. 
ISBN 978-80-89603-92-3 
Ohlasy (3): 
[o3] 2021 Funta, Rastislav: Data, their relevance to competition and search engines. In: Masaryk University Journal of Law 
and Technology, roč. 15, č. 1, 2021, s. 126 
[o4] 2021 Kevická, Mária: Posúdenie vplyvu na ochranu údajov. In: Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] 
: sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 108 [online] 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Criminal liability of e-persons and the EU law. In: EU law journal, Roč. 6, č. 2, 2021, s. 3 

 
ACB23 Nemec, Matúš [UKOPARP] (100%) : Základy kánonického práva. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2001. - 227 s. - 

(Učebnice) 
Lit. 76 zázn. 
ISBN 80-89047-05-X 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Duda, Ján: Katolícka cirkev na Slovensku a kánonicko-právne nástroje pastoračnej starostlivosti počas 
pandemickej situácie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického 
práva vobdobí krízy hodnotových princípov v práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2021, S. 23 [online] 
[o3] 2021 Duda, Ján: Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti. Praha : Leges, 2021, S. 163 
[o4] 2021 Gyuri, Róbert: Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností : komentár. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 61 

 
ACB24 Nemec, Matúš [UKOPARP] (100%) : Základy kánonického práva. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 
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2006. - 249 s. - (Učebnice) 
ISBN 80-8078-130-3 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Vladár, Vojtech: Poňatie deliktu herézy v historickom a platnom kánonickom práve. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v 
práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 82 [online] 
[o3] 2021 Blažek, Radovan Tarabová, Nina: Sexual abuse in comparison of canon law of roman catholic church and 
national criminal law on the example of Slovakia. In: Studia prawnoustrojowe [elektronický dokument], č. 54, 2021, s. 44 
[online] 
[o3] 2021 Tretera, Jiří Rajmund Horák, Záboj: Cirkevní právo. Praha : Leges, 2021, S. 37 

 
ACB25 Novotný, Oto - Dolenský, Adolf - Gřivna, Tomáš - Herczeg, Jiří - Šámal, Pavel [UKOPATP] (19%) - Tomášek, Michal - 

Vanduchová, Marie - Vokoun, Rudolf: Trestní právo hmotné 1 : obecná část. - 6. přeprac. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 
2010. - 583 s. 
ISBN 978-80-7357-509-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mencerová, Ingrid a kol.: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2021, S 103 

 
ACB26 Orosz, Ladislav [UKOEXAP] (40% [9,00 AH]) - Svák, Ján [UKOPAMP] (30%) - Balog, Boris (30%): Základy teórie 

konštitucionalizmu. - [1. vyd.]. - Bratislava : Eurokódex, 2011. - 544 s. 
Lit. 331 zázn. 
ISBN 978-80-89447-54-1 
POZNÁMKA: 
2. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2012 . - ISBN 978-80-89447-88-6 
Ohlasy (5): 
[o4] 2021 Breichová Lapčáková, Marta: Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných 
zákonov Slovenskej republiky (habilitačná prednáška). In: Právny obzor, roč. 104, č. 4, 2021, s. 277 
[o4] 2021 Giba, Marián: Demisia vlády z dôvodu demisie jej predsedu. In: Právny obzor, roč. 104, č. 4, 2021, s. 311 
[o4] 2021 Bezáková, Mária: Miera ochrany princípov demokratického a právneho štátu v rozhodnutiach Ústavného súdu 
Slovenskej republiky v období pandémie ochorenia Covid-19. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] :ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 16 [online] 
[o4] 2021 Bujňák, Vincent: Núdzový stav a možnosti fungovania parlamentnej rady Slovenskej republiky. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových 
situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 25 [online] 
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
100 

 
ACB27 Sidak, Mykola Vasyľovyč NUK [UKOPAFP] (16%) - Slezáková, Andrea [UKOEXAP] (23%) - Heseková, Simona 

[UKOPAFP] (11%) - Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (14% [1,92 AH]) - Gunárová, Slávka NUK [UKOPAFP] (9%) - Kačaljak, 
Matej [UKOPAFP] (9% [1,31 AH]) - Mičátek, Vladislav NUK [UKOPAFP] (9%) - Tkáč, Peter (9%): Die Regulierung von 
Finanzmarktsubjekten und die Aufsicht über deren Tätigkeit. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2013. - 158 s. - (UčebnicePrávnickej fakulty) 
Lit. 71 zázn. 
ISBN 978-80-7160-351-1 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 749 

 
ACB28 Sidak, Mykola Vasyľovyč NUK [UKOPAFP] (3%) - Duračinská, Mária [UKOPAFP] (15%) - Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] 

(12% [3,2 AH]) - Heseková, Simona [UKOPAFP] (9%) - Gunárová, Slávka NUK [UKOPAFP] (8%) - Kačaljak, Matej 
[UKOPAFP] (4% [1,05 AH]) - Maruchnič, Ján (4%) - Mičátek, Vladislav NUK [UKOPAFP] (22%) - Pénzeš, Peter (15%) - 
Slezáková, Andrea [UKOEXAP] (3%) - Solčanský, Dalimír (5%): Finančné právo. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2012. - 
448 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) 
ISBN 978-80-89603-04-6 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Horvat, Matej: Základy finančného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava 
: Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 367-408 

 
ACB29 Sidak, Mykola Vasyľovyč NUK [UKOPAFP] (4%) - Duračinská, Mária [UKOPAFP] (18%) - Heseková, Simona [UKOPAFP] 

(9%) - Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (12% [4,60 AH]) - Gunárová, Slávka NUK [UKOPAFP] (7%) - Kačaljak, Matej 
[UKOPAFP] (4% [1,15 AH]) - Maruchnič, Ján NUK [UKOPAFP] (3%) - Mičátek, Vladislav NUK [UKOPAFP] (19%) - Pénzeš, 
Peter (15%) - Slezáková, Andrea [UKOEXAP] (4%) - Solčanský, Dalimír (5%): Finančné právo. - 2. [aktualizované] vyd. - 
Bratislava : C.H. Beck, 2014. - xxvi, 500 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) 
Lit. 107 zázn. 
ISBN 978-80-89603-22-0 
--PhD-PA 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 720 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 11 
[o4] 2021 Horvat, Matej: Základy finančného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava 
: Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 367-408 

 
ACB30 Svák, Ján [UKOPAMP] (100%) : Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv : 2. zväzok : Ochrana fyzickej integrity 

človeka. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - 607 s. [print] 
ISBN 978-80-571-0249-6. - ISBN 978-80-571-0250-2. - ISBN 978-80-7160-544-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Strémy, Tomáš Ozoráková, Lilla: Zaistenie osôb a vecí. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : 
C. H. Beck, 2021, S. 448-457 

 
ACB31 Svák, Ján [UKOPAMP] - Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (31%) - Klíma, Karel: Ústavné právo Slovenskej republiky : 

všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - 977 s. - (Právnické učebné texty) 
ISBN 978-80-88931-87-4 
POZNÁMKA: 
2. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 . - ISBN 978-80-89363-35-3 
3. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 . - ISBN 978-80-89447-08-4 
Ohlasy (5): 
[o3] 2021 Gunič, Marek: (Ne)ústavné ústavné zvyklosti. In: Právník, roč. 160, č. 6, 2021, s. 456 
[o4] 2021 Orosz, Ladislav: Formovanie ústavných základov slovenskej republiky a ďalší vývoj ústavného systému. In: 
Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 
2021, S.LXIX 
[o4] 2021 Giba, Marián: Preambula. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské 
práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 9 
[o4] 2021 Pažitný, František: Kontrolné mechanizmy pri vyhlasovaní núdzového stavu. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv krízových situáciách. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 59 [online] 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy ústavného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 98 

 
ACB32 Svák, Ján [UKOPAMP] (79%) - Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (21%): Ústavné právo Slovenskej republiky : osobitná 

časť. - 3. rozš. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - 1072 s. 
ISBN 978-80-89363-33-9 
POZNÁMKA: 
4. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 . - ISBN 978-80-89447-06-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy ústavného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 135 

 
ACB33 Svák, Ján [UKOPAMP] (69%) - Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (31%): Ústavné právo Slovenskej republiky : osobitná 

časť. - 5. aktual. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2013. - 712 s. + 1 USB 
výber rozsudkov Ústavného súdu SR a niektorých textov právnych predpisov je umiestnený na priloženom USB nosiči  
Lit. 103 zázn. 
ISBN 978-80-8155-006-5 
Ohlasy (2): 
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[o4] 2021 Ondrová, Júlia: Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní,v kontexte práva na 
spravodlivé súdne konanie. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 162   
[o4] 2021 Polák, Peter: Udelenie milosti a použitie amnestie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. 
H. Beck, 2021, S. 970-995 

 
ACB34 Svák, Ján [UKOPAMP] (63%) - Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (24%) - Klíma, Karel NUK [UKOPAST] (13%): Ústavné 

právo Slovenskej republiky : všeobecná časť. - 4. aktual. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2013. - 456 s. + 1 
USB 
zo súdnej praxe na USB 
Lit. 190 zázn. 
ISBN 978-80-8155-005-8 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Giba, Marián - Vernarský, Martin: Tretia hlava : čl. 55-59. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 
(základné princípy a ľudské práva. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 843 
[o4] 2021 Domin, Marek: Priame a reťazené obmedzenia volebného práva v čase krízových situácií. In: Obmedzovanie 
ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 119 

 
ACB35 Števček, Marek [UKOPAOP] (29%) - Baricová, Jana (12%) - Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (5%) - Cirák, Ján (2%) - 

Ďurica, Milan (8%) - Henčeková, Jana (7%) - Gandžalová, Daniela (2%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (16% [6,50 AH]) - 
Procházka, Radoslav(4%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (7%) - Stavinohová, Jaruška (8%): Civilné právo procesné. - 
Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2010. - 856 s. 
ISBN 978-80-89447-18-3 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Neodkladné opatrenia v konkurznom práve. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 324 
[o4] 2021 Sudzina, Milan: Konanie o potvrdení vydržania. In: Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia 
súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 228 [online] 
[o4] 2021 Střelcová, Kristína Ševcová, Katarína: Konanie o spôsobilosti na právne úkony. In: Právne rozpravy on screen 3 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 266 [online]  

 
ACB36 Števček, Marek [UKOPAOP] (28% [10,41 AH]) - Baricová, Jana (2%) - Cibulka, Ľubor NUK [UKOPAST] (8% [2,97 AH]) - 

Cirák, Ján (3%) - Gandžalová, Daniela (6%) - Gešková, Katarína NUK [UKOPAOP] (5% [1,90 AH]) - Henčeková, Jana (8%) 
- Löwy, Alexandra[UKOPAOP] (17% [5,05 AH]) - Malá, Dominika (4%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (9% [3,45 AH]) 
- Stavinohová, Jaruška (10%): Civilné právo procesné : základné konanie a správne súdnictvo. - 2. zmenené a dopl. vyd. - 
Bratislava : Eurokódex, 2013. - 752 s. 
ISBN 978-80-89447-96-1 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Střelcová, Kristína Ševcová, Katarína: Konanie o spôsobilosti na právne úkony. In: Právne rozpravy on screen 3 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 263, 264 [online]  

 
ACB37 Toman, Jozef (40%) - Švec, Marek (30%) - Rak, Pavol [UKOPAPR] (30%): Pracovné právo v súvislostiach. - 1. vyd. - 

Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2020. - 218 s. [15,61 AH] [print] [online] 
Lit.: 23 zázn. 
ISBN 978-80-89149-90-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Žulová, Jana Minčičová, Monika: Diskrepancia posudkových záverov podľa zákona o ochrane verejného zdravia 
a zákonníka práce. In: Právne rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica 
:Belianum, 2021, S. 343 [online] 

 
ACB38 Vrabko, Marián [UKOPASP] (9%) - Cepek, Branislav (27 %) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (22%) - Pekár, Bernard NUK 

[UKOPASP] (11% [4,55 AH]) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (7%) - Škrobák, Ján [UKOPASP] (12%) - Tóthová, Katarína 
(5%) - Vačok, Juraj[UKOPASP] (7%): Správne právo hmotné : osobitná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - 455 s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 
Lit. 47 zázn. 
ISBN 978-80-7160-325-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Martvoň, Anton: Obmedzovanie ľudských práv v zdravotníctve v krízovej situácii počas pandémie covid-19 v 
Slovenskej republike. In: Obmedzovanie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 189  

 
ACB39 Vrabko, Marián [UKOPASP] (9%) - Cepek, Branislav (26%) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (17%) - Pekár, Bernard NUK 
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[UKOPASP] (20% [4,50 AH]) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (2%) - Škrobák, Ján [UKOPASP] (8%) - Tóthová, Katarína 
(10%) - Vačok, Juraj[UKOPASP] (8%): Správne právo hmotné : všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2012. - 
453 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) 
Lit. 708 zázn. 
ISBN 978-80-89603-03-9 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Gajdošová, M.: Akademická samospráva ako neodmysliteľný prvok demokratického a právneho štátu. In: 
Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, S. 247-263 
[o4] 2021 Jančát, Lukáš: Hmotnoprávne aspekty súdneho deliktu držiteľa vozidla. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 10, 19, 27 

 
ACB40 Vrabko, Marián [UKOPASP] (14%) - Cepek, Branislav (4%) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (14%) - Pekár, Bernard NUK 

[UKOPASP] (3% [0,54 AH]) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (34%) - Škrobák, Ján [UKOPASP] (14%) - Tóthová, Katarína 
(7%) - Vačok, Juraj[UKOPASP] (10%): Správne právo procesné : všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2013. - 
xx, 278 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) 
Lit. 103 zázn. 
ISBN 978-80-89603-13-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Molitoris, Peter: Pôsobnosť obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka procesné súvislosti. In: Obecné zriadenie 
interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 
33[online] 

 
ACB41 Vršanský, Peter NUK [UKOPAMP] (14%) - Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (4%) - Valuch, Jozef [UKOPAMP] (18%) - Šmigová, 

Katarína (12%) - Seman, Radoslav NUK [UKOPAMP] (24%) - Rišová, Michaela [UKOPAMP] (28%): Medzinárodné právo 
verejné : všeobecná časť. -1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2012. - 416 s. 
Lit. 261 zázn. 
ISBN 978-80-89447-71-8 
Ohlasy (5): 
[o4] 2021 Mareček, Lukáš: Introduction to international legal system. In: International criminal law. Bratislava : Wolters 
Kluwer SR, 2021, S. 40 
[o4] 2021 Bdžoch, Daniel Filip: Červený kríž ako subjekt medzinárodného práva verejného. In: Vybrané otázky 
medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 59, 60, 61 
[o4] 2021 Bugajová, Laura: Sú základné zásady medzinárodného práva záväzné? Je možné sa od nich odkloniť?. In: 
Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, 
S. 74, 75 
[o4] 2021 Drgalová, Nina: Právo na súkromný a rodinný život párov osôb rovnakého pohlavia v zmysle Dohovoru o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 94, 95 
[o4] 2021 Cepek, B. a kol.: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. 
o., 2021, S. 424 

 

ACB42 Vršanský, Peter NUK [UKOPAMP] (18%) - Valuch, Jozef [UKOPAMP] (21%) - Šmigová, Katarína (26%) - Rišová, 
Michaela [UKOPAMP] (21%) - Seman, Radoslav NUK [UKOPAMP] (8%) - Villacis, Eva (6%): Medzinárodné právo verejné 
: osobitná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - 544 s. 
Lit. 271 zázn. 
ISBN 978-80-8155-003-4 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj ako dotlač - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . - ISBN 978-80-8168-376-3 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Mészáros, Ernest: Morské právo a nález stáleho rozhodcovského súdu PCA case n°2013-19. In: Vybrané otázky 
medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 84, 85 
[o4] 2021 Brath, Matúš: Diplomatická misia. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91 
[o4] 2021 Hrebíčková, Lívia: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu s dôrazom na jej rozhodovaciu činnosť. 
In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2021, S. 109 
[o4] 2021 Šmigová, Katarína: Základy medzinárodného práva verejného. In: Základy práva (nielen pre študentov 
právnických fakúlt). Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 414 

 
ACB43 Žitňanská, Lucia - Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (6%) - Kolaříková, Mária - Majeríková, Mária - Ovečková, Oľga - 
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Patakyová, Mária [UKOPAHP] (14%) - Pospíšil, Branislav - Vozár, Jozef [skr] [UKOPAHP] (8%): Základy obchodného 
práva 1. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 682 s. - (Učebnice) 
ISBN 978-80-8078-276-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
66 

 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ACC01 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Opravné řízení : 26. hlava 

Lit. 59 zázn. 
In: Trestní právo procesní. - Praha : C. H. Beck, 2013. - S. 779-886. - ISBN 978-80-7400-496-4 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Michaľov, Lukáš: Aktuálne úvahy nad trestným činom krádeže vlámaním. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 
27, č. 12, 2021, s. 14 
[o4] 2021 Klátik, Jaroslav: Sťažnosť a konanie o sťažnosti. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, S. 1091-1200 
[o4] 2021 Mezei, Marek: Mimoriadne opravné prostriedky. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. 
H. Beck, 2021, S. 734-744, 798-810 

 
ACC02 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Trestní odpovědnost právnických osob 

Lit. 21 zázn. 
In: Trestní právo hmotné. - Praha : Wolters Kluwer, 2014. - S. 469-532. - ISBN 978-80-7478-616-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Malý, Jan: Kyberkriminalita v době krize se zaměřením na pachatele právnické osoby. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : kibernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 37 [online] 

 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACD01 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (100%) : Elektronická identita 

Lit.: 14 zázn. 
In: Právo informačných a komunikačných technológií : 1. - Bratislava : TINCT, 2020. - S. 178-217. - ISBN 978-80-973837-0-
1 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Serfozo, Martin: Urgent judicial protection against decisions of robots. In: Artificial intelligence from 
perspective of law and ethics : contemporary issues, perspectives and challenges. Praha : Leges, s. r. o., 2021, S. 95 

 
ACD02 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (100%) : Elektronická identita, identifikácia a autentifikácia [elektronický dokument] 

Lit.: 27 zázn. 
In: Vybrané kapitoly práva informačných technológií 1 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. 
- S. 88-141 [online] [2,70 AH]. - ISBN 978-80-7160-523-2 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Publikacne_vystupy/2019/Ucebnica_VKPIT_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Daudrikh, Yana: Identifikácia a overenie identifikácie klienta na diaľku z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti a financovania terorizmu. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 98 

 
ACD03 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (100%) : Kybernetická bezpečnosť 

Lit.: 21 zázn. 
In: Právo informačných a komunikačných technológií 2. - Bratislava : TINCT, 2021. - S. 166-211 [2,84 AH]. - ISBN 978-80-
973837-2-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Sopúchová, Soňa: Telemedicína v čase krízy. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický 
dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 434 [online] 
[o3] 2021 Sopúchová, Soňa: Artificial inteligence and its use in the process of providing health care. In: Human rights 
[elektronický dokument] : from reality to the virtual world. Józefow : Alcide de Gasperi University of euroregional 
economyin Józefow, 2021, S. 91 112 [online] 

 
ACD04 Baraník, Kamil NUK [UKOPAST] (100%) : Národná rada Slovenskej republiky 

Lit. 27 zázn. 
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In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 169-206 [1,85 AH]. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy ústavného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 112 

 
ACD05 Baraník, Kamil NUK [UKOPAST] (100%) : Úvod do ústavného práva 

Lit. 48 zázn. 
In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 43-127 [4,20 AH]. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Ľalík, Tomáš: P. Bourdieu na ústavnom súde alebo môžu sa poslanci NR SR stávať sudcami ústavného súdu ?. 
In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, s. 317 
[o4] 2021 Bujňák, Vincent: Núdzový stav a možnosti fungovania parlamentnej rady Slovenskej republiky. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových 
situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 22 [online] 
[o4] 2021 Pažitný, František: Kontrolné mechanizmy pri vyhlasovaní núdzového stavu. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv krízových situáciách. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 60 [online] 
[o4] 2021 Chovanec, Jaroslav: Ústava SR pojem, vznik, štruktúra a novelizácia. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 136 

 
ACD06 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Mimoriadne opravné prostriedky : dovolanie 

2. vyd. učebnice s prepracovanou kapitolou 21 (pôvodná kapitola Pavla Tomana) 
Lit. 34 zázn. 
In: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2012. - S. 639-671. - ISBN 978-80-89122-76-
9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Marcinová, Simona: Možnosti náhrady inštitútu väzby a ich (efektívne) využívanie v aplikačnej praxi. In: 
Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 141 [online] 

 
ACD07 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Dokazovanie 

Lit. 25 zázn. 
In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 328-360. - ISBN 978-80-8173-020-7 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Dražová, Petra: Kybernetická kriminalita. In: Právo informačných a komunikačných technológií 2. Bratislava : 
TINCT, 2021, S. 250 
[o4] 2021 Viktoryová, Jana - Blatnický, Jaroslav: Teória dokazovania - logika v dokazovaní. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru, 2021, S. 70, 73, 113 
[o4] 2021 Fotopulosová, Laura: Nezákonný dôkaz v prospech obvineného a úvahy de lege ferenda. In: Študentská 
vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 29, 31, 32, 37 

 
ACD08 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Jednotlivé dôkazné prostriedky 

Lit. 14 zázn. 
In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 361-408. - ISBN 978-80-8173-020-7 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Kurilovská, Lucia Šanta, Ján: Vybrané aplikačné problémy prípravného konania v súčasnosti. In: Efektívnosť 
prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. 
Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 101 [online] 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
1042-1045 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 1-34 

 
ACD09 Cepek, Branislav (61%) - Hašanová, Janka (16%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (23%): Vnútorná správa 

Lit. 12 zázn. 
In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 11-129. - ISBN 978-80-8168-622-1 
Ohlasy (3): 
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[o4] 2021 Jakušová, Viera: Výnimočný a núdzový stav vs mimoriadna situácia. In: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 72 
[online] 
[o4] 2021 Radosa, Matúš: Diskriminačné aspekty elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. In: Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 105 [online] 
[o4] 2021 Martvoň, Anton: Priama účasť obyvateľov obce pri jej vzniku, zániku a pri zmene hraníc územia obce a mesta. 
In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 61 

 
ACD10 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Orgány činné v trestnom konaní 

Lit. 7 zázn. 
In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 119-136 [1,01 AH]. - ISBN 978-80-8173-020-7 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Strémy, Tomáš Beleš, Andrej: Dozor a úkony prokurátora. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. 
Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 257-275 

 
ACD11 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Poškodený a zúčastnená osoba 

Lit. 5 zázn. 
In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 166-186. - ISBN 978-80-8173-020-7 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 101 

 
ACD12 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Súdy a pomocné osoby 

Lit. 6 zázn. 
In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 87-118. - ISBN 978-80-8173-020-7 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Ľorko, Jakub Tarabová, Nina: Vybrané štatistické ukazovatele vybavovania trestnej agendy v Slovenskej 
republike. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronickýdokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 129 [online] 
[o4] 2021 Turay, Lukáš: Hlavné pojednávanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 491-507 

 
ACD13 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (16%) - Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (24%) - Mazúr, Ján [UKOPAFP] (60%): Bankové 

právo a právna úprava platobných služieb 
Lit. 7 zázn. 
In: Právo finančného trhu. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 30-64. - ISBN 978-80-8168-753-2 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Heseková, Simona: Finančno-právne otázky zániku spoločností poskytujúcich úvery. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 91 [online] 
[o3] 2021 Šimonová, Jana: Financial market security risks. In: Law in business of selected member states of the European 
union. Prague : Troas, s. r. o., 2021, S. 136 

 
ACD14 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (60%) - Mazúr, Ján [UKOPAFP] (40%): Finančný trh, právo finančného trhu, regulácia 

Lit. 22 zázn. 
In: Právo finančného trhu. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 9-29. - ISBN 978-80-8168-753-2 
Edícia: Učebnice 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Šimonová, Jana: Financial market security risks. In: Law in business of selected member states of the European 
union. Prague : Troas, s. r. o., 2021, S. 136 

 
ACD15 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Voľby a volebné právo 

Lit.: 45 zázn. 
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In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 376-438. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
199 

 
ACD16 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Oddlženie 

Lit.: 6 zázn. 
In: Hospodárske právo : 2. diel. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 175-212. - ISBN 978-80-571-0090-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ušiaková, Lenka - Dzimko, Jakub: Právne postavenie zabezpečeného veriteľa v oddlžení fyzickej osoby. In: 
Právne rozpravy on-screen 2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 
207[online] 

 
ACD17 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (55%) - Bulla, Martin (15%) - Lysina, Peter [UKOPAMP] (20%) - Mihalovič, Rastislav (10%): 

Kolízne normy 
Lit. 28 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 101-151. - ISBN 978-80-89603-43-5 
Ohlasy (7): 
[o4] 2021 Balázs, Patrik: Kolízna voľba práva v slovenskom MPS. In: Vybrané otázky medzinárodného práva. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 7 
[o4] 2021 Zisťovanie obsahu cudzieho práva právny poriadok Slovenskej republiky v porovnaní so štátmi s právnym 
poriadkom Common: Drgalová, Nina. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 15, 16, 17 
[o4] 2021 Kováč, Andrej: Substantívna výhrada verejného poriadku a jej miesto v slovenskom medzinárodnom práve 
súkromnom. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta,2021, S. 24, 25, 26, 27 
[o4] 2021 Moyšová, Marta: Remisia a transmisia pri aplikácii kolíznych noriem. In: Vybrané otázky medzinárodného práva 
: číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 39, 40, 41 
[o4] 2021 Vojtasová, Monika: Komparácia inštitútov remisie a transmisie v slovenskom a v českom právnom poriadku. In: 
Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, 
S.44, 45, 65 
[o4] 2021 Gornaľová, Dominika: Význam inštitútu výhrady verejného poriadku v kontexte ochrany domáceho právneho 
poriadku. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 40 [online] 
[o3] 2021 Bugyiová, Vanessa: Comparison of ICC expert report vs. ICC arbitration award. In: Cofola international 2021 
[elektronický dokument] : international and national arbitration challenges and trends of the present and future. Brno 
:Masaryk University, 2021, S. 383 [online] 

 
ACD18 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (24%) - Lysina, Peter [UKOPAMP] (48%) - Novotná, Marianna [UKOEXAP] (28%): Záväzkový 

štatút 
Lit. 36 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 267-324. - ISBN 978-80-89603-43-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Balázs, Patrik: Kolízna voľba práva v slovenskom MPS. In: Vybrané otázky medzinárodného práva. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 6,7,11 
[o4] 2021 Mareček, Jozef: Materializovaná voľba práva ako nástroj ochrany zamestnanca?. In: Vybrané otázky 
medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 33 

 
ACD19 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Prezident Slovenskej republiky 

Lit.: 37 zázn. 
In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 227-272. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Takács, Daniel: Hypotetické konce funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa 25. dodatok alebo 
impeachment?. In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog, č. január, 2021, s. nestr. [10 s.] [online] 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 316 
[o4] 2021 Neumann, Jakub: Limity diskrécie prezidenta Slovenskej republiky pri udeľovaní poverenia na zostavenie vlády. 
In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, s. 389 

 
ACD20 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Referendum 
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Lit.: 23 zázn. 
In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 207-226. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy ústavného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 93-122 
[o4] 2021 Dafčíková, Vanesa: Je celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku?. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
9 
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
102, 103, 105 

 
 
ACD21 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Pracovný čas a doby odpočinku 

Lit.: 2 zázn. 
In: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - S. 383-402. - ISBN 978-80-89710-48-5 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Adamička, Martin Greguš, Jozef: Výkon práce v digitálnom prostredí v čase pandémie koronavírusu. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 40 [online] 
[o4] 2021 Ladiverová, Eva Nevická Denisa: Práca z domu a domácka práca. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 85 [online] 
[o4] 2021 Poruban, Andrej: Zákaz práce, ktorou je maloobchodný predaj v nedeľu. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 90 [online] 

 
ACD22 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Pramene a pôsobnosť pracovného práva 

Lit.: 3 zázn. 
In: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - S. 59-78. - ISBN 978-80-89710-48-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Poruban, Andrej: Zákaz práce, ktorou je maloobchodný predaj v nedeľu. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 91 [online] 

 
ACD23 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Právne vzťahy pri zabezpečovaní práva na prácu. Služby zamestnanosti 

Lit.: 1 zázn. 
In: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - S. 183-224. - ISBN 978-80-89710-48-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Bučko, Michal: Zamestnávanie cudzincov počas pandémie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta,2021, S. 17 22 [online] 
[o4] 2021 Pavlíková, Barbara: Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a sociálne siete: dobrý sluha, ale zlý 
pán?. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 260 [online] 

 
ACD24 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Prekážky v práci 

Lit.: 4 zázn. 
In: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - S. 441-460. - ISBN 978-80-89710-48-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Matlák, Ján Treľová, Silvia: Ošetrovné peňažný nástroj skvalitňujúci život rodiny. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 79 [online] 

 
ACD25 Hamuľáková, Zuzana [UKOPASP] (100%) : Princípy správneho trestania 

Lit.: 19 zázn. 
In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 47-80. - ISBN 978-80-571-0142-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jančát, Lukáš: Hmotnoprávne aspekty súdneho deliktu držiteľa vozidla. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 14, 15, 22 
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ACD26 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Elektronická podoba výkonu verejnej moci [elektronický dokument]  

Lit.: 9 zázn. 
In: Vybrané kapitoly práva informačných technológií 1 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. 
- S. 10-45 [online]. - ISBN 978-80-7160-523-2 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Publikacne_vystupy/2019/Ucebnica_VKPIT_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Vrabko, Marián Radosa, Matúš: Zjednodušenie prístupu k elektronickej komunikácii v oblasti miestnej územnej 
samosprávy. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a 
obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 91 

 
ACD27 Horvat, Matej [UKOPASP] (82%) - Munková, Veronika [UKOPAEP] (18%): Organizácia samosprávy v podmienkach 

Slovenskej republiky 
Lit.: 22 zázn. 
In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 103-132. - ISBN 978-80-89603-68-8 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej 
komory uplatňovaná zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronickýdokument] : aktuálne výzvy pre správne súdnictvo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2021, S. 58 [online] 
[o4] 2021 Máčaj, Ľudovít: Úlohy obce pri znižovaní vzniku odpadov. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : odpadové hospodárstvo a zmena klímy v čase koronakrízy. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 40 [online] 
[o4] 2021 Horvat, Matej Bleho, Šimon Radosa, Matúš: Správne disciplinárne delikty. In: Nová právna úprava správneho 
trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 39 
[online] 
[o4] 2021 Máčaj, Ľudovít: Zhromaždenie obyvateľov obce a jeho perspektívy ako prostriedku priamej demokracie. In: Ako 
zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 54 

 
ACD28 Horvat, Matej [UKOPASP] (47%) - Cepek, Branislav (53%): Organizácia štátnej správy a samosprávy v podmienkach 

Slovenskej republiky 
Lit.: 5 zázn. 
In: Správne právo hmotné : všeobecná časť. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 138-221 [4,2 AH], 6. kap. - ISBN 
978-80-8168-785-3 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Srebalová, Mária - Radosa, Matúš: Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 230 
[o4] 2021 Gyuri, Róbert: Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností : komentár. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 72 

 
ACD29 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Pojem, predmet, systém a pramene správneho práva trestného 

Lit.: 21 zázn. 
In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 12-46. - ISBN 978-80-571-0142-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jančát, Lukáš: Hmotnoprávne aspekty súdneho deliktu držiteľa vozidla. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 20 

 
ACD30 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Právna úprava zodpovednosti vo verejnom práve s akcentom na počítačovú 

kriminalitu a kybernetickú bezpečnosť [elektronický dokument] 
Lit.: 38 zázn. 
In: Vybrané kapitoly práva informačných technológií 2 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. 
- S. 68-102 [online]. - ISBN 978-80-7160-539-3 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UPITPDV/1_Vybrane_kapitoly_prava_IT_II.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Priestupky a správne delikty podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. In: Právne rozpravy 
on-screen 2 [elektronický dokument] : sekcia verejného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 114 [online]  

 
ACD31 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Právne prostriedky ochrany pred nečinnosťou vo verejnej správe 

Lit.: 14 zázn. 
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In: Správne právo hmotné : všeobecná časť. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 431-462. - ISBN 978-80-8168-785-
3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Právny jazyk a budúcnosť výkonu štátnej správy obcou. In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti 
[elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 656 [online] 

 
ACD32 Horvat, Matej [UKOPASP] (72%) - Vallová, Jana (28%): Správne právo ako odvetvie právneho poriadku 

Lit.: 15 zázn. 
In: Správne právo hmotné : všeobecná časť. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 83-110. - ISBN 978-80-8168-785-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Vernanský, Martin: Princípy územnej samosprávy ako reflexia vzťahu štátu a obcí. In: Obecné zriadenie 
interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 9 
[online] 

 
ACD33 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Verejná správa a jej charakteristické črty 

Lit.: 26 zázn. 
In: Správne právo hmotné : všeobecná časť. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 10-82. - ISBN 978-80-8168-785-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej 
komory uplatňovaná zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronickýdokument] : aktuálne výzvy pre správne súdnictvo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2021, S. 60 [online] 

 
ACD34 Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (100%) : Konkurzné právo 

Lit.: 10 zázn. 
In: Hospodárske právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 33-78. - ISBN 978-80-571-0090-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana: Malý konkurz nový hybrid v insolvenčných konaniach. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 120 

 
ACD35 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Právny styk s cudzinou 

Lit. 3 zázn. 
In: Trestné právo procesné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 392-425. - ISBN 978-80-8173-021-4 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan: Extradícia. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1026-
1046, 1050-1055, 1061-1094, 1097-1110 

 
ACD36 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Základné zásady trestného konania 

Lit. 15 zázn. 
In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 37-79. - ISBN 978-80-8173-020-7 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Šanta, Ján: K niektorým aspektom privatizácie trestného práva v znaleckom dokazovaní. In: 5. košické dni 
trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 
Právnickáfakulta, 2021, S. 210 
[o4] 2021 Benčík, Tomáš: Zníženie časovej náročnosti prípravného konania odstránením nadbytočného opakovania 
výsluchov svedkov. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie[elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 7 [online] 
[o4] 2021 Viktoryová, Jana - Blatnický, Jaroslav: Teória dokazovania - logika v dokazovaní. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru, 2021, S. 27, 74 
[o4] 2021 Briatková, Marika: Zásada primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. In: 
Projustice [elektronický dokument], Roč. 10, č. 1, 2021, s. [1-12] [online] 

 
ACD37 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Jednotlivec, spoločnosť, štát 

Lit. 14 zázn. 
In: Ústavné právo Slovenskej republiky : (štátoveda). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2013. - S. 145-168. - ISBN 978-80-7160-349-8 
Edícia: Učebnice Právnickej fakulty 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Lysina, Roman: Hranice ľudských práv. In: Comenius [elektronický dokument], roč. 6, č. 1, 2021, s. 60 [online] 
 
ACD38 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Politické práva 

Lit. 24 zázn. 
In: Ústavné garancie ľudských práv. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 83-
136. - ISBN 978-80-7160-338-2 
Edícia: Učebnice Právnickej fakulty 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Obmedzenia a zákaz uplatnenia práva pokojne sa zhromažďovať v čase krízovej situácie a ich 
vykonateľnosť. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana 
základných právkrízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 37 
[online] 

 
ACD39 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Politické práva a slobody 

Lit. 15 zázn. 
In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 322-345. - ISBN 978-80-8168-511-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Obmedzenia a zákaz uplatnenia práva pokojne sa zhromažďovať v čase krízovej situácie a ich 
vykonateľnosť. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana 
základných práv krízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 37 
[online] 

 
ACD40 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Súdna moc 

Lit.: 20 zázn. 
In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 287-334. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Farkašová, Simona: Vekový cenzus pre výkon funkcie sudcu všeobecného súdu a ústavného súdu v členských 
štátoch Európskej únie. In: Ústavné dni : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu 
činnosťÚstavného súdu Slovenskej republiky 9. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 
S. 247 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy ústavného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 129,131 
[o4] 2021 Mareček, Jozef: Priestor pre uplatnenie imperatívnych noriem v pracovnoprávnych vzťahoch medzinárodnej 
povahy. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta,2021, S. 63 

 
ACD41 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Pramene únijnej povahy 

Lit. 4 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 60-82. - ISBN 978-80-89603-43-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kováč, Andrej: Substantívna výhrada verejného poriadku a jej miesto v slovenskom medzinárodnom práve 
súkromnom. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta,2021, S. 29 

 
ACD42 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Reštrukturalizácia 

Lit.: 18 zázn. 
In: Hospodárske právo : 2. diel. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 79-174. - ISBN 978-80-571-0090-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana: Malý konkurz nový hybrid v insolvenčných konaniach. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 120 

 
ACD43 Mencerová, Ingrid NUK [UKOPATP] (100%) : Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu : krajná núdza ; nutná obrana ; 

oprávnené použitie zbrane 
Lit. 5 zázn. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 93-106 [1,06 AH]. - ISBN 978-80-8175-011-5 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Slovák, Igor - Kováč, Matúš: Možno nenosičov rúšok postriekať slzotvorným sprejom?. In: Comenius 
[elektronický dokument] : odborný blog, č. marec, 2021, s. nestr. [5 s.] [online] 
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ACD44 Mesarčík, Matúš [UKOPAPI] (100%) : Ochrana osobných údajov [elektronický dokument] 
Lit.: 8 zázn. 
In: Vybrané kapitoly práva informačných technológií 1 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. 
- S. 46-87 [online]. - ISBN 978-80-7160-523-2 
Informácia: 
-- Mesarčík, Matúš UKOPASP [PhD-int] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Publikacne_vystupy/2019/Ucebnica_VKPIT_2019.pdf 
Ohlasy (3): 
[o1] 2021 Funta, Rastislav: Data, their relevance to competition and search engines. In: Masaryck university journal of law 
and technology, roč. 15, č. 1, 2021, s. 124 - SCOPUS 
[o1] 2021 Funta, Rastislav - Plavčan, Peter: Regulatory concepts for internet platforms. In: Online journal modelling the 
new Europe, č. 35, 2021, s. 58 - SCOPUS 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Mobilné aplikácie ako dôkaz v trestnom konaní?. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 
11, 2021, s. 16 

 
ACD45 Nevická, Denisa [UKOPAPR] (100%) : Rovnaké zaobchádzanie a ochrana práce 

Lit.: 1 zázn. 
In: Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - S. 43-59 [1,03 
AH]. - ISBN 978-80-571-0279-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mesarčík, Matúš: Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe vo svetle novej právnej úpravy. In: Aktuálne 
otázky digitálneho trhu Európskej únie vo verejnom sektore. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 57 

 
ACD46 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Ústavnoprávny úvod 

Lit.: 8 zázn. 
In: Hospodárske právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 11-39. - ISBN 978-80-571-0088-1 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Strémy, Jana: Právo združovať sa. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 38 

 
ACD47 Svák, Ján [UKOPAMP] (100%) : Východiská a pojmy ľudských práv 

Lit.: 37 zázn. 
In: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv : 1. zväzok : Štruktúra systémov a ochrana politických práv. - Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 26-74. - ISBN 978-80-8168-971-0 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 16 

 
ACD48 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Rozhodovacie procesy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a 

vyvlastňovania 
Lit.: 8 zázn. 
In: Správne právo procesné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2018. - S. 67-135. - ISBN 978-80-8173-049-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Máčaj, Ľudovít: Perspektívy pozemkových úprav na Slovensku z hľadiska poľnohospodárskej politiky a 
krajinného plánovania. In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. Bratislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 2021, S. 119 

 
ACD49 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Subjekty civilného procesu 

Lit. 7 zázn. 
In: Civilné právo procesné : základné konanie a správne súdnictvo. - Žilina : Eurokódex, 2014. - S. 199-244. - ISBN 978-80-
8155-043-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Sedláček, Miroslav: Pojetí věcné legitimace v civilním procesu a možnosti nápravy jejího nedostatku. In: Košické 
dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 306, 307, 310 

 
ACD50 Trellová, Lívia [UKOPAST] (100%) : Územná samospráva 

Lit.: 34 zázn. 
In: Ústavné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 335-375. - ISBN 978-80-571-0086-7 
Ohlasy (3): 
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[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Kritické úvahy o stave právnej úpravy územnej samosprávy v kompetenčnom, komparatívnom 
a interpretačnom pohľade. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita 
Pavla JozefaŠafárika v Košiciach, 2021, S. 202 [online] 
[o4] 2021 Domin, Marek: Zákonná úprava kampane ako jedna z možností zefektívnenia priamej demokracie na obecnej 
úrovni?. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 27 
[o4] 2021 Surmajová, Žaneta: Základy ústavného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 110 

 
ACD51 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Formy činnosti verejnej správy 

Lit.: 16 zázn. 
In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 137-147 [1,12 AH]. - ISBN 978-80-89603-68-
8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Máčaj, Ľudovít: Význam konania o začatí pozemkových úprav. In: ComenIUS [elektronický dokument], roč. 6, 
č. 1 2021, s. 78 [online] 

 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
ADC01 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : The Slovak Constitutional Court on unconstitutional constitutional amendment (PL. 

ÚS 21/2014) [elektronický dokument] 
Lit.: 22 zázn. 
In: European constitutional law review [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2020), s. 328-343 [print]. - ISSN (print) 
1574-0196 
URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/slovak-constitutional-court-
on-unconstitutional-constitutional-amendment-pl-us-212014/98FEFF484AA569FDDD21202E77BF6E08 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=0,83 
SNIP (SCOPUS) 2020=1,804 
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,8 
IF (JCR) 2020=1.781 
Kvartil Q: 
wos-jcr -- Q2 [Law] -- 2020 
scimago-sjr -- Q1 [Law] -- 2020 
Ohlasy (5): 
[o4] 2021 Baraník, Kamil: Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná prednáška). In: Právny 
obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 14 
[o1] 2021 Peráček, Tomáš: Flexibility of creating and changing employment in the options of the Slovak Labor Code. In: 
Problems and Perspectives in Management, roč. 19, č. 3, 2021, s. 373-382 - SCOPUS 
[o3] 2021 Roznai, Yaniv: Why there? Explanatory theories and institutional features behind unconstitutional 
constitutional amendments in Asia. In: The law and politics of unconstitutional constitutional amendments in Asia. 
London : Routledge,2021, S. 291 
[o3] 2021 Sikora, Alicja: Ochrona srodowiska naturalnego jako element skladowy koncepcji rdzenia konstytucyjnosci Unii 
Europejskiej. In: Przeglad Konstytucyjny, č. 3, 2021, s. 64 
[o3] 2021 Da, Lu: Development of the constituions in China and in the Visegrad states. Singapore : Springer, 2021, S. 177 

 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD01 Démuth, Andrej [UKOPATS] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Na obranu vágnosti = Defending vagueness 

Lit.: 31 zázn. 
In: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251. - ISSN (print) 0046-385X 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=0,264 
SNIP (SCOPUS) 2020=0,578 
CiteScore (SCOPUS) 2020=0,5 
Kvartil Q: 
scimago-sjr -- Q1 [Religious studies] -- 2020 
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scimago-sjr -- Q2 [Philosophy] -- 2020 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňkanyč, Olexij M.: Materiálny verzus formálny právny štát : mýty a kontroverzie. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 66 

 
ADD02 Démuth, Andrej [UKOPATS] (100%) : Tri historické matematické prístupy ku skúmaniu krásy = Three mathematical 

approaches to beauty: a historical perspective 
Lit. 33 zázn. 
In: Filozofia. - Roč. 71, č. 9 (2016), s. 759-770. - ISSN (print) 0046-385X 
Registrované v: wos 
Ohlasy (1): 
[o2] 2021 Tomašovičová, Jana: Filozofia, roč. 76, č. 3, 2021, s. 226 - AHCI 

 
ADD03 Fábry, Branislav [UKOPATS] (100%) : Človek a osoba v práve a v bioetike = Human being and person in jurisprudence 

and in bioethics: The impact of bioethics on contemporary discussion of the concepts of human being and person in 
jurisprudence : vplyvbioetiky na súčasnú diskusiu o pojmoch človek a osoba v práve 
In: Filozofia. - Roč. 62, č. 3 (2007), s. 216-222. - ISSN (print) 0046-385X 
Registrované v: wos 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Batka, Ľubomír: Právne a etické argumenty za asistovanú samovraždu v rozhodnutiach ústavných súdov SRN 
a Rakúskej republiky. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kríza autorít a hodnôt v 
súčasnejspoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 36-45 [online] 

 
ADD04 Gahér, František [UKOFILG] (25%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (25%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (25%) - Turčan, 

Martin [UKOPATS] (25%): Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej 
sémantike? = Open texture ofconcepts and rules - fuel for the fire of subjectivism in applied semantics? 
Lit.: 28 zázn. 
In: Filozofia. - Roč. 75, č. 4 (2020), s. 309-323. - ISSN (print) 0046-385X 
URL: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/browse/number/2020/4 
Registrované v: scopus 
Registrované v: wos 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2020=0,264 
SNIP (SCOPUS) 2020=0,578 
CiteScore (SCOPUS) 2020=0,5 
Kvartil Q: 
scimago-sjr -- Q1 [Religious studies] -- 2020 
scimago-sjr -- Q2 [Philosophy] -- 2020 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňkanyč, Olexij M.: Materiálny verzus formálny právny štát : mýty a kontroverzie. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 66 

 
ADD05 Jáger, Róbert (50%) - Lysý, Miroslav [UKOPADS] (50%): K jazyku miestnej správy podľa staroslovienskeho prekladu 

Nomokánona = Zur Sprache der örtlichen Verwaltung nach der altslawischen Nomokanon Übersetzung = On the 
language of local administrationaccording to the Old Slavonic translation of the Nomokanon 
Lit.: 58 zázn. 
In: Historický časopis. - Roč. 67, č. 3 (2019), s. 413-437. - ISSN (print) 0018-2575 
Registrované v: wos 
Registrované v: scopus 
Indikátor časopisu: 
SJR (SCOPUS) 2019=0,112 
SNIP (SCOPUS) 2019=0,346 
CiteScore (SCOPUS) 2019=0,1 
Kvartil Q: 
scimago-sjr -- Q3 [History] -- 2019 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Preambula. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské 
práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 8 
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ADD06 Klobucký, Robert (50%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%): Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: 
restoratívna spravodlivosť v praxi = Alternative sanctions for drug law offences in Slovakia: restorative justice in practice 
Lit. 39 zázn. 
In: Sociológia. - Roč. 49, č. 2 (2017), s. 155-178. - ISSN (print) 0049-1225 
Registrované v: wos 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Čipková, Jana: Quo vadis, Cannabis? : (ne)ústavnosť trestov hroziacich konzumentom marihuany. In: Bulletin 
slovenskej advokácie, roč. 27, č. 5, 2021, s. 26 

 
 
ADD07 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Postavenie obecnej samosprávy na Slovensku v rokoch 1938-1945 = The role of 

municipal administration in Slovakia during the years 1938-1945 
Lit. 62 zázn. 
In: Historický časopis. - Roč. 51, č. 4 (2003), s. 647-668. - ISSN (print) 0018-2575 
Registrované v: wos 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lysý, Miroslav: Slovenské právne dejiny 1. : vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias 
po súčasnosť. Šamorín : Heuréka, 2021, S. 190 

 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
 
ADE01 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (100%) : Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy vo svetle zákona o 

kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe 
Lit.: 17 zázn. 
In: Revue pro právo a technologie. - Roč. 10, č. 20 (2019), s. 3-40. - ISSN (print) 1804-5383 
URL: https://journals.muni.cz/revue/issue/viewIssue/20/pdf_18 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Priestupky a správne delikty podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. In: Právne rozpravy 
on-screen 2 [elektronický dokument] : sekcia verejného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 117 [online]  
[o3] 2021 Filipec, Ondřej - Plášil, David: Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví : poučení z případu benešovské 
nemocnice napadené ransomwarem Ryuk. In: Obrana a strategie [elektronický dokument], roč. 21, č. 1, 2021, s. 49 
[online] 

 
ADE02 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (50%) - Mesarčík, Matúš [UKOPAPI] (50%): Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných 

údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel [elektronický dokument] 
Lit.: 37 zázn. 
In: Revue pro právo a technologie [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 22 (2020), s. 3-50 [print]. - ISSN (print) 1804-5383 
URL: https://journals.muni.cz/revue/issue/view/22 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Lokaj, Z. Šrotýř, M. Flaškár, M. Jirovský, J.: Ochrana osobních údajů v systémech autonomního řízení : co je 
nezbytné pro bezpečné fungování a jak toho dosáhnout?. In: Revue pro právo a technologie [elektronický dokument], 
Roč.12, č. 24, 2021, s. 5 [online] 
[o4] 2021 Slovák, Kristián: Aplikačné problémy zavádzania a testovania autonómnych vozidiel s akcentom na vybrané 
právne poriadky. In: Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta,2021, S. 139, 140 

 
ADE03 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Reform of the clean vehicles directive - from performance criteria to target values = 

Reforma direktive o čistim vozilima (clean vehicles directive) - od kriterijuma uspešnosti do ciljanih vrednosti 
Lit.: 8 zázn. 
In: Strani pravni život. - Roč. 63, č. 4 (2019), s. 59-69. - ISSN (print) 0039-2138 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Andhow, Marta: Article 68 life-cycle costing. In: European public procurement. Cheltenham : Edward Elgar 
publishing limited, 2021, S. 728 

 
ADE04 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%) - Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (50%): Right for equal opportunity for fair public 

contract? Human rights in public procurement 
Lit.: 3 zázn. 
In: Białostockie studia prawnicze. - Roč. 24, č. 2 (2019), s. 137-146. - ISSN (print) 1689-7404 
Ohlasy (2): 
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[o3] 2021 Arevadze, Nika: Corrupt from the head down : human rights impact of political favouritism in public 
procurement. In: Philosophy of law and general theory of law, Roč. 10, č. 1, 2021, s. 216 
[o3] 2021 Lis-Staranowicz, Dorota Jáger, Róbert: Polish, and Slovak, women in the European parliament : and analysis of 
the results of the election held in may 2019. In: Bialostockie studia prawnicze [elektronický dokument], Roč. 26, č. 5,2021, 
s. 119-140 [online] 

 
ADE05 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Ochrana života a zdravia v slovenskom rekodifikovanom Trestnom zákone  

Lit. 8 zázn. 
In: Trestní právo. - Roč. 12, č. 7-8 (2007), s. 58-67. - ISSN 1211-2860 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Zeman, Štefan: Trestné činy vrážd v SR stručná kriminologická analýza vývoja ich páchania za uplynulých 15 
rokov. In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva. Praha : Leges, 2021, S. 359 

 
ADE06 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (50%) - Domin, Marek [UKOPAST] (50%): Formovanie ústavného postavenia prezidenta 

Slovenskej republiky (približovanie alebo vzďaľovanie sa modelu z prvej Československej republiky) = Forming the 
constitutional position ofthe President of the Slovak Republic (approaching the model of the first Czechoslovak Republic 
or retreating from it) 
Lit.: 31 zázn. 
In: Acta Universitatis Carolinae. - Roč. 64, č. 3 (2018), s. 49-70. - ISSN (print) 0323-0619 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Koker, Philipp, Carstens, Hiske J. L.: Acting presidents and temporary presidential succesion in european 
republics. In: Challenging traditional constituional ideas in terms of modern state and politics [elektronický dokument]. 
Beograd : Institute of comparative law, S. 245-258 [online] 

 
ADE07 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Kybergrooming v slovenskom Trestnom zákone 

Lit.: 16 zázn. 
In: Státní zastupitelství. - Roč. 17, č. 1 (2020), s. 18-27. - ISSN (print) 1214-3758 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Vybrané trestné činy páchané prostredníctvom počítačového systému. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 67 [online] 

 
ADE08 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (100%) : Finančné pyramídy a ich regulačné perspektívy = Financial pyramids and their 

regulatory perspectives 
Lit.: 8 zázn. 
In: Acta Universitatis Carolinae. - Roč. 66, č. 3 (2020), s. 27-35. - ISSN (print) 0323-0619 
Ohlasy (1): 
[o5] 2021 Dabrowski, Karol: Ľubomír Čuderlík, Finančné pyramídy a ich regulačné perspektívy ... In: Przeglad 
pismiennictwa, Roč. 33, č. 1, 2021, s. 164 165 

 
ADE09 Drgonec, Ján [UKOPAST] (100%) : Základné právo na štátne občianstvo podľa ústavného súdu Slovenskej republiky = 
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In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 12 (2008), s. 1689-1701. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 113 
[o4] 2021 Čopko, Peter: Posilňovanie procesného postavenia poškodeného v trestnom konaní možnosti a limity. In: 5. 
košické dni trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: 
Právnická fakulta, 2021, S. 286 
[o4] 2021 Hamranová, Denisa: Súd a osoby zúčastnené na konaní. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : 
C. H. Beck, 2021, S. 248, 269, 275, 278 

 
ADF20 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Výsluch svedka v prípravnom konaní a jeho prípustnosť v 

súdnom konaní 
Lit. 22 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 348-363. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan - Tarabová, Nina: Podozrivý a poškodený v postupe pred začatím trestného stíhania. In: 
Justičná revue, roč. 73, č. 1, 2021, s. 54 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129 

 
ADF21 Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%) - Banková, Sandra [UKOPAPK] (50%): Application possibilities of the single digital 

gateway within the intellectual property rights framework [elektronický dokument] 
Lit.: 8 zázn. 
In: EU law journal [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 1-5 [print]. - ISSN (print) 2453-7098 
URL: http://www.eulawjournal.eu/articles/EU_LAW_JOURNAL_02_2020.pdf 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Funta, Rastislav - Plavčan, Peter: Regulatory cencepts for internet platforms. In: Online journal modelling the 
new Europe, roč. 12, č. 35, 2021, s. 56 - SCOPUS 

 
 
ADF22 Démuth, Andrej [UKOPATS] (100%) : Umenie a umelá inteligencia - výzvy a nebezpečenstvá [elektronický dokument] 

= Art and artificial intelligence - challenges and dangers 
Lit.: 21 zázn. 
In: ESPES [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 1 (2020), s. 26-35 [online]. - ISSN (online) 1339-1119 
URL: https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/index 
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Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Kišoňová, Renáta: An identity problem of AI : who or what is AI. In: Artificial intelligence from perspective of 
law and ethics : contemporary issues, perspectives and challenges. Praha : Leges, s. r. o., 2021, S. 108 

 
ADF23 Demyda, Alla [PhD-ext] [UKOPAMP] (100%) : Reflection of decisions of the European Court of Human Rights on 

impartiality and independence of National courts in context of the right to a fair trial 
Lit.: 4 zázn. 
In: Bratislava law review. - Roč. 5, č. 1 (2021), s. 67-90. - ISSN (print) 2585-7088 
URL: https://blr.flaw.uniba.sk/index.php/BLR/article/view/228 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horvat, Matej Bleho, Šimon Radosa, Matúš: Správne disciplinárne delikty. In: Nová právna úprava správneho 
trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 39 
[online] 

 
ADF24 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : O adresátovi miestneho referenda. Nielen toho gabčíkovského 

Lit. 10 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 68, č. 8-9 (2016), s. 878-889. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and 
initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 178 

 
ADF25 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Predlžovanie volebného obdobia v kontexte predĺženia volebného obdobia orgánov 

vyšších územných celkov 
Lit. 16 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 69, č. 2 (2017), s. 188-202. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Takács, Daniel: Výkon volebného práva v núdzovom stave. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv krízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 82 [online] 

 
ADF26 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Späťvzatie návrhu na vyhlásenie referenda 

Lit. 10 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 67, č. 3 (2015), s. 343-356. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Späťvzatie demisie člena vlády. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 197 

 
ADF27 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Späťvzatie podpory pre prezidentského kandidáta = Withdrawal of support for the 

presidential candidate 
Lit.: 15 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 1 (2020), s. 17-34. - ISSN (print) 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Späťvzatie demisie člena vlády. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 198 

 
ADF28 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Správa o stave republiky ako prezidentská právomoc 

Lit. 12 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 66, č. 8-9 (2014), s. 1049-1066. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o2] 2021 Horváth, Peter - Juza, Peter - Richvalský, León - Šafár, Marek: Exercise of the presidential powers in the Slovak 
republic in a comparative perspective (1999 2019). In: Slovak journal of political sciences [elektronický dokument],roč. 
21, č. 1, 2021, s. 57, 65, 66 [online] - SCOPUS 

 
ADF29 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Zodpovednosť za kontrasignované rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky  

Lit. 29 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 65, č. 4 (2013), s. 443-463. - ISSN 1335-6461 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o2] 2021 Horváth, Peter - Juza, Peter - Richvalský, León - Šafár, Marek: Exercise of the presidential powers in the Slovak 
republic in a comparative perspective (1999 2019). In: Slovak journal of political sciences [elektronický dokument],roč. 
21, č. 1, 2021, s. 57 [online] - SCOPUS 
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ADF30 Drgonec, Ján NUK [UKOPAST] (100%) : Počítačová kriminalita podľa práva platného v Slovenskej republike = Computer 

criminality according to the law of the Slovak Republic 
Lit. 3 zázn. 
In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 2 (1993), s. 131-140. - ISSN (print) 0032-6984 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Záhora, Jozef: Trestnoprávna ochrana súkromia - quo vadis?. In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti 
[elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 22 [online] 

 
ADF31 Drgonec, Ján NUK [UKOPAST] (100%) : Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky pri zabezpečovaní súladu 

právneho poriadku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky 
Lit. 3 zázn. 
In: Právny obzor. - Roč. 77, č. 1 (1994), s. 14-24. - ISSN (print) 0032-6984 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov územnej samosprávy (so 
zreteľom na iniciovanie a rozhodnutie o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia) : 1. časť. In: 
Justičná revue,roč. 73, č. 4, 2021, s. 460 

 
ADF32 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Ingerencia procesu verejného obstarávania na zmluvy uzatvorené na základe 

tohto procesu = Public procurement process interference with contracts concluded on the basis of this process = Ingerenz 
desAusschreibungsverfahrens auf die aufgrund dieses Verfahrens abgeschlossenen Verträge 
Lit. 2 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 33, č. 1 (2014), s. 5-22. - ISSN 1336-6912 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Právo podnikať. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 36 

 
ADF33 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spoločnosti vs sloboda financovania = 

Eigenkapitalersatzrecht vs Finanzierungsfreiheit = Performance replacing the own company´s resources vs financing 
freedom 
Lit. 9 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 78-93. - ISSN 1336-6912 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 86 [online]  

 
ADF34 Fábry, Branislav [UKOPATS]: Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti 

In: Právny obzor. - Roč. 88, č. 4 (2005), s. 370-379. - ISSN (print) 0032-6984 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Batka, Ľubomír: Právne a etické argumenty za asistovanú samovraždu v rozhodnutiach ústavných súdov SRN 
a Rakúskej republiky. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kríza autorít a hodnôt v súčasnej 
spoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 43 [online] 

 
ADF35 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Výsluch a pravdivosť výpovede 

In: Justičná revue. - Roč. 45. č. 5 (1993), s. 25-28. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňko, Jozef Meteňková, Miriam: Komunikácia vo vybraných metódach kriminalistickej taktiky. In: Teória a 
prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 256 

 
ADF36 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Rezervný fond 

In: Podnikateľ a právo. - Č. 2 (1999), s. 16-23. - ISSN 1336-0280 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dolný, Jaroslav: Vlastné zdroje. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 497 

 
ADF37 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Spoločný výkon prokúry (druhy a formy kolektívnej prokúry) 

Lit. 52 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 891-906. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Konanie obchodnej spoločnosti a družstva voči tretím osobám. In: Aplikované právo 
obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 260 

 
ADF38 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Zmluvný prevod vlastníckeho práva s osobitným zreteľom na slovenské súkromné 

právo 
Lit.: 35 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 70, č. 8-9 (2018), s. 871-892. - ISSN (print) 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 247 

 
ADF39 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50%) - Čipková, Tamara [UKOPAOP] (50%): Konanie o potvrdení vydržania - návrh na 

začatie konania : 2. časť = Proceedings to confirm prescription - application for the initiation (Part 2) = Verfahren wegen 
Bestätigung derErsitzung - der Antrag auf die Eröffnung des Verfahrens (2. Teil) 
Lit.: 6 zázn. 
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 27, č. 5 (2021), s. 12-18. - ISSN (print) 1335-1079 
URL: https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Sedliak, Vladimír: Zásada materiálnej publicity katastra nehnuteľností a jej vplyv na možnosť nadobudnutia 
nehnuteľnosti od nevlastníka. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 3, 2021, s. 131 [online]  

 
ADF40 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50 %) - Gešková, Katarína NUK [UKOPAOP] (50 %): Opatrovník a prostredie podľa ust. § 

29 ods. 6 O.s.p. 
Lit. 9 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 4 (2011), s. 524-531. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Smyčková, Romana: Zastúpenie v civilnom procese. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 316 

 
ADF41 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50 %) - Gešková, Katarína NUK [UKOPAOP] (50 %): Spôsobilosť byť opatrovníkom 

účastníka konania podľa § 29 O. s. p. 
Lit. 9 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 64, č. 1 (2012), s. 26-33. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Dobrovodský, Róbert: Zu aktuellen Entwicklungen im slowakischen Familienrecht in den Jahren 2020 - 2021. 
In: Fam RZ : Zeitschrift für das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht Erbrecht Verfahrensrecht Öffentlichem 
Recht, roč. 68,č. 18, 2021, s. 1453 

 
ADF42 Gajdošová, Martina [UKOPATS] (100%) : Advokát v právnom štáte = Lawyer in a legal state 

Lit. 26 zázn. 
In: Právny obzor. - Roč. 102, č. 1 (2019), s. 22-43. - ISSN (print) 0032-6984 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gábriš, Tomáš: Advokátske povolanie v post-profesijnom svete : poslanie advokácie v ústavnom štáte. In: 
Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 1-2, 2021, s. 32 

 
ADF43 Gajdošová, Martina [UKOPATS] (100%) : Združenia a súdna ochrana = Associations and judicial protection 

Lit. 19 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 66, č. 1 (2014), s. 20-32. - ISSN (print) 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Svák, Ján - Balog, Boris - Bujňák, Vincent - Domin, Marek - Krunková, Alena - Trellová, Lívia: Druhá hlava. 
Základné práva a slobody : čl. 11-54. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a 
ľudsképráva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 383 

 
ADF44 Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Baraník, Kamil [UKOPAST] (50%): Nad vládnym návrhom legislatívnych zmien v 

oblasti kreácie ústavných sudcov = On the government's legislative drafts concerning the nomination of constitutional 
judges = Des projets delois concernant la nomination des juges constitutionnels 
Lit.: 8 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 76-90. - ISSN (print) 1336-6912 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lysina, Roman: Komu musí a môže prezident skladať sľub?. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 176 
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ADF45 Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (50%): Nové úlohy obcí a vyšších územných celkov v 
kontexte ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti = New tasks of municipalities and higher territorial units in the 
context of theconstitutional regulation of budgetary responsibility 
Lit.: 10 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 73, č. 4 (2021), s. 445-456. - ISSN (print) 1335-6461 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mazúr, Ján Hlinka, Tibor: Meniaca sa povaha finančnej a hospodárskej Ústavy Slovenskej republiky. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 106 [online] 

 
ADF46 Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (50%) - Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (50%): Ako (ne)platiť dane v 21. storočí? 

[elektronický dokument] 
Lit.: 12 zázn. 
In: ComenIUS [elektronický dokument]. - č. 12 (2019), s. 36-46 [online]. - ISSN (online) 2454-0846 
URL: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/wp-content/uploads/2020/01/Template_12_2019_fin.pdf 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip - Pintérová, Dominika - Smalik, Matej - Strémy, Jana: Časť 
8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právoobchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 359 
[o4] 2021 Smalik, Matej: Zlúčenie, splynutie, rozdelenie. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - 
ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 591 

 
ADF47 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Hájnikova žena P. O. Hviezdoslava a jej právne dimenzie 

Lit. 31 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 69, č. 3 (2017), s. 303-326. - ISSN 1335-6461 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129 

 
ADF48 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Interpretačná záväznosť judikatúry vrcholných súdnych orgánov v právnom 

poriadku SR = Interpretative obligation of case-law of courts of supreme judicial authorities in the legal system of the 
Slovak Republic 
Lit. 11 zázn. 
In: Historia et theoria iuris [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 6-14 [online]. - ISSN 1338-0753 
URL: http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2016-2 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 1-34 

 
ADF49 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Kontradiktórnosť v doktríne Ústavného súdu Slovenskej republiky  

Lit. 7 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 68, č. 11 (2016), s. 1193-1202. - ISSN 1335-6461 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129 

 
ADF50 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Legitímny cieľ limitácie slobody prejavu 

Lit. 6 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 68, č. 2 (2016), s. 215-226. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (2): 
[o1] 2021 Šramel, Bystrík - Horváth, Peter: Internet as the communication medium of the 21st century: do we need a 
special legal regulation of freedom of expression on the internet?. In: The lawyer quarterly, roč. 11, č. 1, 2021, s. 148 -
SCOPUS 
[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 19 
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ADF51 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Postavenie rímskeho práva v socialistickej spoločnosti a fenomén socialistickej 
právnej romanistiky = The status of Roman law in socialist society and socialist legal romance phenomenon  
Lit.: 40 zázn. 
In: Právny obzor. - Roč. 101, č. 1 (2018), s. 27-42. - ISSN (print) 0032-6984 
Informácia: 
-- Gregor, Martin UKOPARP [PhD-int] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ivančík, Ján: Obmedzenia autonómnej vôle vlastníka : historické skúsenosti a nové výzvy. In: Historia et theoria 
iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 17 [online] 

 
ADF52 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Teoretické princípy limitácie slobody prejavu 

Lit. 9 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 68, č. 1 (2016), s. 106-115. - ISSN 1335-6461 
Ohlasy (2): 
[o1] 2021 Šramel, Bystrík - Horváth, Peter: Internet as the communication medium of the 21st century: do we need a 
special legal regulation of freedom of expression on the internet?. In: The lawyer quarterly, roč. 11, č. 1, 2021, s. 151 -
SCOPUS 
[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 16, 20 

 
ADF53 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Tzv. "formálna a materiálna teória" kontradiktórnosti v judikatúre Európskeho súdu 

pre ľudské práva a jej dosah na prax vnútroštátnych súdov = Sogenannte "formelle und materielle Theorie" der 
Kontradiktorität in derJudikatur des Europäischen Gerichts für Menschenrechte und ihre Tragweite auf Praxis der 
innerstaatlichen Gerichte = The so-called "formal and material theory" of contradiction in the case-law of the European 
Court of Human rights and its impact on thepractice of national courts 
Lit. 14 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 1 (2017), s. 30-45. - ISSN 1336-6912 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Zabezpečovanie informácií. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 674-708 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
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S. 59 

 
AEC10 Klimko, Jozef (50%) - Gregor, Martin [UKOPARP] (50%): Dejiny výučby rímskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského 
UKOVO2020 
Lit.: 28 zázn. 
In: Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. - S. 129-144. - ISBN 
978-80-261-0936-5 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Ivančo, Marek: Gregor Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: príbeh štyroch profesorov. In: 
Právník, roč. 160, č. 7, 2021, s. 611 

 
AEC11 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Právo nebyť stíhaný dvakrát za ten istý skutok (ne bis in idem) = Right not to be tried 

for the same offence (double jeopardy) 
Lit.: 6 zázn. 
In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - S. 119-126. - ISBN 978-80-
7502-444-2 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej: Súbeh disciplinárneho konania a trestného konania proti sudcovi. In: Právny 
obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 44 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
169-204 

 
 
AEC12 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Karel Kizlink a jeho prínos Univerzite Komenského 

UKOVO2020 
Lit.: 13 zázn. 
In: Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. - S. 189-200. - ISBN 
978-80-261-0936-5 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov. Praha : Leges, 2021, S. 
211 
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AEC13 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na 
akcie 
Lit. 11 zázn. 
In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - Olomouc : Iuridicum 
Olomoucense, 2017. - S. 62-93 [online]. - ISBN 978-80-87382-94-3 
URL: http://www.michalcerny.net/OPD17OKS-SK-FV.pdf 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Smalik, Matej - Ľorko, Jakub: Future of simple joint stock company in Slovakia and its penal and economic 
features. In: CER Comparative European Research 2021 [elektronický dokument] : proceedings / research track of the 
16thBiannual CER Comparative European Research Conference. London : Sciemcee, 2021, S. 71 [online] 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 705 

 
AEC14 Meteňkanyč, Olexij [UKOPATS] (100%) : Niekoľko úvah k škandinávskemu právnemu realizmu 

Lit. 19 zázn. 
In: Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - S. 62-78 [1,10 
AH]. - ISBN 978-80-7552-950-3 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj ako e-book - Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. - Praha : Wolters Kluwer, 
2017. - S. 62-78. - ISBN 978-80-7552-951-0 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gábriš, Tomáš: Preskriptívna teórie práva : metodológia aplikácie práva pre súčasnosť. Bratislava : Veda, 2020, 
S. 43 

 
AEC15 Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (50%) - Vincent, Filip [PhD-int] [UKOPATP] (50%): Filozofické a aplikačné otázky zásady 

prezumpcie neviny v trestnom konaní = Philosophical and application questions of the principle of the presumption of 
innocence incriminal proceedings 
Lit.: 9 zázn. 
In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - S. 94-105. - ISBN 978-80-
7502-444-2 
Informácia: 
-- Mihálik, Stanislav UKOPATP [PhD-int] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Polák, Peter: Legislatívne, právnou teóriou a súdnou praxou uznávané východiská uplatňovania zásady 
prezumpcie neviny v trestnom konaní. In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva. Praha : 
Leges, 2021, S. 71 

 
AEC16 Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Vplyv rímskeho práva na civilistické vymedzenie pojmu vecných práv 

Lit. 21 zázn. 
In: Soudobé reflexe římského práva : římské právo v moderních kodifikacích. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická 
fakulta, 2015. - S. 74-82. - ISBN 978-80-87975-29-9 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Mlkvá Illýová, Zuzana: Láme kúpa nájom? : proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, S. 13, 15 

 
 
AEC17 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (34%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (33%) - Kisely, Ivan [UKOPAHP] (33%): 

Current changes in the capital doctrine : report from the Slovak Republic 
Lit. 17 zázn. 
In: Festschrift für Theodor Baums zum siebzigsten Geburstag, Band 2. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2017. - S. 885-902. - 
ISBN 978-3-16-155251-9 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Strémy, Jana: Právo združovať sa. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 38 

 
AEC18 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Duračinská, Jana [UKOPAHP] (50%): Konflikt záujmov veriteľov v 

reštrukturalizácii [elektronický dokument] 
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Lit.: 18 zázn. 
In: Vybrané výzvy v právu soutěžním, v českém a slovenském právu obchodních korporací, v právu insolvenčním a v právu 
průmyslovém vlastnictví [elektronický dokument]. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 84-101 [online]. - ISBN 
978-80-88266-30-3 
URL: http://www.michalcerny.net/OPD18OKSFV.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dolný, Jaroslav: Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizácii a insolvencii. In: 
Justičná revue, roč. 73, č. 2, 2021, s. 228 

 
AEC19 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (34%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (33%) - Barkoci, Stanislav (33%): Obchodné 

vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy na právne úkony v mene spoločnosti 
Lit. 9 zázn. 
In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - Olomouc : Iuridicum 
Olomoucense, 2017. - S. 12-38 [online]. - ISBN 978-80-87382-94-3 
URL: http://www.michalcerny.net/OPD17OKS-SK-FV.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 48, 49, 62, 64 

 
AEC20 Smalik, Matej [UKOPAHP] (100%) : Povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným pri insolvencii v Slovenskej 

republike a Českej republike 
Lit. 2 zázn. 
In: Corporate governance. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - S. 168-180. - ISBN 978-80-7478-654-9 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír - Lukáčka, Peter: Časť 11. Spoločnosť s ručením obmedzeným. In: Obchodné právo 1 : 
všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 499 

 
AEC21 Strémy, Jana [UKOPAHP] (100%) : K vybraným aspektom zrušenia spoločnosti s likvidáciou [elektronický dokument] 

Lit.: 16 zázn. 
In: Vybrané výzvy v právu soutěžním, v českém a slovenském právu obchodních korporací, v právu insolvenčním a v právu 
průmyslovém vlastnictví [elektronický dokument]. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 134-160 [online]. - ISBN 
978-80-88266-30-3 
URL: http://www.michalcerny.net/OPD18OKSFV.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 80 [online] 

 
AEC22 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Dokazovanie v trestnom konaní 

Lit.: 16 zázn. 
In: Trestné právo procesné. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 149-166. - ISBN 978-80-7380-
768-9 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, 
s. 362 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Mobilné aplikácie ako dôkaz v trestnom konaní?. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 
11, 2021, s. 15 

 
AEC23 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Fenomenológia kriminality 

Lit. 16 zázn. 
In: Kriminológia. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 75-88. - ISBN 978-80-7380-620-0 
Edícia: Slovenské učebnice 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Jurisová, Michaela - Kiššová, Michaela - Krásná, Patrícia - Ondicová, Magdaléna: Kriminológia - osobitná časť, 
1. diel. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 157 
[o3] 2021 Krásná, Patrícia: Reoffeinding its criminal, criminological and penological aspects. In: Bezpečnostní teorie a 
praxe, č. 3, 2021, s. 12 
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AEC24 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Majetková kriminalita 
Lit. 15 zázn. 
In: Kriminológia. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 191-201. - ISBN 978-80-7380-620-0 
Edícia: Slovenské učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jurisová, Michaela - Kiššová, Michaela - Krásná, Patrícia - Ondicová, Magdaléna: Kriminológia - osobitná časť, 
1. diel. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 38, 39, 44, 46, 47, 49, 51, 122 

 
AEC25 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Počítačová kriminalita 

Lit. 12 zázn. 
In: Kriminológia. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 291-302. - ISBN 978-80-7380-620-0 
Edícia: Slovenské učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan: Aktuálne trendy v počítačovej kriminalite. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta,2021, S. 95, 100, 103 [online] 

 
AEC26 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : K diskuzi o subsidiaritě trestní represe 

Lit.: 41 zázn. 
In: Trestní právo /stále/ v pohybu : pocta Vladimíru Kratochvílovi. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 413-449. - 
ISBN 978-80-210-8921-1 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Pobijak, Tomáš: Trestný postih ako ultima ratio. In: Justičná revue, Roč. 73, č. 11, 2021, s. 1279, 1280 

 
AEC27 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Znamená "veřejné vyhlášení rozsudku" vždy jeho "ustní vyhlášení"?  

Lit.: 10 zázn. 
In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - Plzeň : Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - S. 379-390. - ISBN 978-80-7380-797-9 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Mulák, Jiří: The principle of the public of criminal proceedings as an attribute of the right to a fair trial. In: The 
lawyer quarterly, Roč. 11, č. 3, 2021, s. 529 - SCOPUS 

 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AED01 Batka, Ľubomír [UKOPATS] (100%) : Kresťanská náuka o prirodzenom zákone a bioetika [elektronický dokument] 

2. rozšírené a upravené vydanie príspevku, pôvodné vydanie s názvom Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej 
etiky vyšlo v publikácii: Plašienková, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN 978-80-
8127-133-5. 
Lit.: 45 zázn. 
In: Bioetické výzvy a súčasnosť [elektronický dokument] : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Stimul, 
2020. - S. 93-105 [online]. - ISBN 978-80-8127-309-4 
URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_BVS_2_2020.pdf 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj v printe - Bioetické výzvy a súčasnosť : z pohľadu nových poznatkov a trendov. - Bratislava : Centrum vedecko-
technických informácií SR, 2021. - S. 121-136. - ISBN 978-80-89965-92-2 
Ohlasy (1): 
[o6] 2021 Zelinová, Z.: Čím sa zaoberá súčasná bioetika?. In: Ostium [elektronický dokument], roč. 17, č. 2 (2021), nestr. 
[1-4 s.] [online] 

 
 
AED03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Agent v slovenskom trestnom procese = Agent in the Slovak criminal proceeding = 

Agent im slowakischen Strafprozess 
Lit. 19 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
2010. - S. 33-51. - ISBN 978-80-223-2918-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Zabezpečovanie informácií. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 674-708 
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AED04 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (36%) - Lysina, Peter [UKOPAMP] (64%): Cudzí prvok 
Lit. 9 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 8-13. - ISBN 978-80-89603-43-5 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Zisťovanie obsahu cudzieho práva právny poriadok Slovenskej republiky v porovnaní so štátmi s právnym 
poriadkom Common: Drgalová, Nina. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 14, 15 
[o4] 2021 Šurínová, Monika: Postavenie cudzincov v konaní pred slovenskými súdmi. In: Vybrané otázky medzinárodného 
práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 51 

 
AED05 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Dedičské vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom 

Lit. 7 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 331-338. - ISBN 978-80-89603-43-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hrebíčková, Lívia: Úprava právomoci a rozhodného práva v rámci nariadenia o dedičstve. In: Vybrané otázky 
medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 24, 25, 27 

 
AED06 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Hmotnoprávne normy. Právne normy upravujúce postavenie cudzincov v oblasti ich 

osobných a majetkových práv 
Lit. 2 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 152-154. - ISBN 978-80-89603-43-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Šurínová, Monika: Postavenie cudzincov v konaní pred slovenskými súdmi. In: Vybrané otázky medzinárodného 
práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 55 

 
AED07 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Francúzsko : príklon k efektivite v podobe dominancie väčšinového systému  

Lit. 21 zázn. 
In: Optimálny model volebného systému do európskeho parlamentu. - Bratislava : Univerzita Komenského Právnická 
fakulta, 2010. - S. 34-50. - ISBN 978-80-7160-303-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 125 

 
AED08 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Luxembursko : eliminácia straníckeho centralizmu v prospech vplyvu voliča 

Lit. 7 zázn. 
In: Optimálny model volebného systému do európskeho parlamentu. - Bratislava : Univerzita Komenského Právnická 
fakulta, 2010. - S. 60-68. - ISBN 978-80-7160-303-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 30 

 
AED09 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Referendum vo svetle novej zákonnej úpravy 

Lit. 25 zázn. 
In: Aktuálne problémy volebného práva - nové volebné zákony. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. - S. 153-
165. - ISBN 978-80-8152-345-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dafčíková, Vanesa: Je celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku?. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
9 

 
AED10 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : "Pozitívna diskriminácia" a podpora zamestnávania osôb so zdravotným 

postihnutím 
Lit.: 9 zázn. 
In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore 
pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 74-82. - ISBN 978-80-7160-548-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Pavlíková, Barbara: Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a sociálne siete: dobrý sluha, ale zlý 
pán?. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 260 [online] 
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AED11 Hamuľáková, Zuzana [UKOPASP] (100%) : Iné správne delikty fyzických osôb 
Lit.: 5 zázn. 
In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 233-237. - ISBN 978-80-89603-68-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Priestupky a správne delikty podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. In: Právne rozpravy 
on-screen 2 [elektronický dokument] : sekcia verejného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 112 [online]  

 
AED12 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Estónsko a jeho elektronický volebný systém 

Lit. 5 zázn. 
In: Optimálny model volebného systému do európskeho parlamentu. - Bratislava : Univerzita Komenského Právnická 
fakulta, 2010. - S. 77-80. - ISBN 978-80-7160-303-0 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 411 

 
AED13 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Niektoré právno-teoretické problémy preberania smerníc 

Lit. 22 zázn. 
In: Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po". - Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009. - S. 35-
45. - ISBN 978-80-89406-04-3 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : 
ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických 
strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 287 

 
AED14 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Voľby v Litve 

Lit. 4 zázn. 
In: Optimálny model volebného systému do európskeho parlamentu. - Bratislava : Univerzita Komenského Právnická 
fakulta, 2010. - S. 73-76. - ISBN 978-80-7160-303-0 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 100  

 
AED15 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Právna úprava a právna prax elektronického doručovania podľa zákona o e-

Governmente [elektronický dokument] 
Lit.: 8 zázn. 
In: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. 
- S. 43-63 [online]. - ISBN 978-80-7160-514-0 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Publikacne_vystupy/2019/Monografia_DVSEI_2019.pdf 
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[o4] 2021 Srebalová, Mária - Radosa, Matúš: Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 239 

 
AED16 Jenčík, Jozef [PhD-int] [UKOPATS] (100%) : Postmoderný koncept právneho štátu [elektronický dokument] 

UKOVO2019 
Lit.: 8 zázn. 
In: LOQUERE II [elektronický dokument]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - S. 68-74 [CD-ROM]. - 
ISBN 978-80-8105-933-9 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 160 

 
AED17 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Sudcovská tvorba práva v slovenskom právnom poriadku - včera, dnes a zajtra 

Lit. 41 zázn. 
In: Vybrané aspekty súdneho precedensu v podmienkach Slovenskej republiky. - Bratislava : Univerzita Komenského, 
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[o4] 2021 Gregor, Martin: Baer, Susanne: Reschtossoziologie. Eine Einfuhrung in die interdisziplinäre Rechtsforschung. 
In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 1, 2021, s. 91 [online] 
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AED18 Kordík, Marek [UKOPATP] (65%) - Mezei, Marek (35%): Súdne konanie 
Lit.: 2 zázn. 
In: Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 337-345. - ISBN 978-
80-89603-61-9 
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[o4] 2021 Rosinský, Karol: Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku v súdnej praxi. In: Justičná revue, roč. 73, č. 4, 2021, 
s. 505 

 
AED19 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Vojnové zločiny na medzinárodnej úrovni : trestanie vojnových zločinov do roku 

1990 
Lit. 4 zázn. 
In: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 
53-61. - ISBN 978-80-7160-376-4 
Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 45 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan: History of international criminal law. In: International criminal law. Bratislava : Wolters Kluwer 
SR, 2021, S. 81 

 
AED20 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Vojnové zločiny na medzinárodnej úrovni : princípy zodpovednosti za vojnové 

zločiny 
Lit. 6 zázn. 
In: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 
67-76. - ISBN 978-80-7160-376-4 
Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 45 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan: International tribunals. In: International criminal law. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 
189 

 
AED21 Laca, Peter (34%) - Šturák, Peter (33%) - Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (33%): Teologické vzdelávanie gréckokatolíckeho 

duchovenstva v Uhorsku do roku 1880 
In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. - S. 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Žeňuch, Peter - Zubko, Peter: Michal Bradač : rukoväť cirkevných dejín. Bratislava : Veda, 2021, S. 47, 48 

 
AED22 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (50%) - Griger, Jozef [PhD-ext] [UKOPATP] (50%): Outsourcing podporných procesov alebo 

privatizácia výkonu trestu odňatia slobody? = Outsourcing of support processes or privatization of imprisonment? 
Lit.: 2 zázn. 
In: 4. Košické dni trestného práva : privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná možnosť?. - Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - S. 89-98. - ISBN 978-80-8152-945-0 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ferenčíková, Simona: Súkromné prvky v slovenskom väzenstve. In: 5. košické dni trestného práva : privatizácia 
trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta, 2021, S. 146 

 
AED23 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Ľudské práva a slobody 

Lit.: 13 zázn. 
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[o4] 2021 Domin, Marek: Obmedzenia a zákaz uplatnenia práva pokojne sa zhromažďovať v čase krízovej situácie a ich 
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AED24 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia : § 242-251 

Lit.: 2 zázn. 
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978-80-571-0111-6 
Ohlasy (1): 



617 
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2, 2021, s. 175 

 
AED25 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Voľby do Európskeho parlamentu - rovnosť, legitimita a demokracia alebo krátky 

úvod k veľkej téme 
Lit. 4 zázn. 
In: Optimálny model volebného systému do európskeho parlamentu. - Bratislava : Univerzita Komenského Právnická 
fakulta, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-80-7160-303-0 
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[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 31 

 
AED26 Lysina, Peter [UKOPAMP] (75%) - Haťapka, Miloš (25%): Medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo 

procesné, ich vzájomný vzťah a miesto v systéme práva 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 1-7. - ISBN 978-80-89603-43-5 
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AED27 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Osobný štatút 

Lit. 6 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 187-200. - ISBN 978-80-89603-43-5 
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Právnickáfakulta, 2021, S. 42 

 
AED28 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Postavenie cudzincov v medzinárodnom práve súkromnom 

Lit. 1 zázn. 
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práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 52, 53, 54, 55 

 
AED29 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Pramene medzinárodnej povahy 

Lit. 2 zázn. 
In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 83-94. - ISBN 978-80-89603-43-5 
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[o4] 2021 Kováč, Andrej: Substantívna výhrada verejného poriadku a jej miesto v slovenskom medzinárodnom práve 
súkromnom. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta,2021, S. 28 

 
AED30 Lysina, Peter [UKOPAMP] (58%) - Michalovič, Rastislav (42%): Unifikácia medzinárodného práva súkromného 
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In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 44-53. - ISBN 978-80-89603-43-5 
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[o4] 2021 Balázs, Patrik: Kolízna voľba práva v slovenskom MPS. In: Vybrané otázky medzinárodného práva. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 8 

 
AED31 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Vzájomný vzťah prameňov medzinárodného práva súkromného 
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In: Medzinárodné právo súkromné. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 95-100. - ISBN 978-80-89603-43-5 
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Právnická fakulta,2021, S. 29 

 
AED32 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Koľko gentes tvorilo základ politického zriadenia na Morave v 9. storočí? 
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In: Právo v priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. - Bratislava : Atticum, 2014. - S. 120-
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Roč. 14, č. 2, 2021, s. 26-36 [online] - ESCI 

 
AED33 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Ako ďalej v sociálnom zabezpečení? : (systémovosť práva sociálneho 

zabezpečenia a jeho ústavné limity) 
Lit.: 24 zázn. 
In: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v súčasnom období. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2020. - S. 
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fórum 2021 [elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 75 [online] 

 
AED34 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (100%) : Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia 

Lit. 6 zázn. 
In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 14. - Banská Bystrica : Právnická fakulta 
Univerzity Mateja Bela, 2008. - S. 269-277. - ISBN 978-80-8083-670-2 
Ohlasy (1): 
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2021 [elektronický dokument] : legislatíva a aplikačná invencia v obchodnom práve počas pandémie covid-19. Bratislava 
:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 54 [online] 

 
AED35 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (100%) : Obmedzenie právnej subjektivity obchodnej spoločnosti pred vznikom a 

počas likvidácie 
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[o4] 2021 Strémy, Jana: Likvidácia obchodnej spoločnosti. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - 
ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 792 

 
AED36 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Správne disciplinárne delikty 

Lit.: 13 zázn. 
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AED37 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Správne poriadkové delikty 

Lit.: 5 zázn. 
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AED38 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky  
Lit.: 4 zázn. 
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AED39 Mlkvá Illýová, Zuzana [UKOPAKT] (100%) : Moment vzniku Československého štátu : (alternatívne prístupy k určeniu 

momentu vzniku československého štátu z pohľadu medzinárodného práva a právnej teórie) 
UKOVO2019 
Lit.: 29 zázn. 
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: slovenská spoločnosť na prahu novej éry. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Historickú ústav SAV, 2021, S. 46 

 
AED40 Mrva, Michal [UKOPATS] (50%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (50%): K právnym princípom 

Lit. 11 zázn. 
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právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kríza autorít a hodnôt v súčasnej spoločnosti. Bratislava : Univerzita 
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regulating not only business companies [elektronický dokument] 
Lit.: 10 zázn. 
In: Company law and law on cooperatives - general introduction to the topic and definition of basic terms [elektronický 
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AED44 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Prejav vôle podnikateľa v právnych vzťahoch = Die Willenserklärung eines 

Unternehmers in Rechtsbeziehungen = Manifestation of entrepreneur´s intent in legal relations 
Lit. 16 zázn. 



620 
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dokument] : (innovative university textbook regarding governing and control of atomistic and polycorporate structures). 
- Bratislava :Právnická fakulta UK, 2019. - S. 66-76 [online]. - ISBN 978-80-7160-513-3 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOPHP/rozne/KEGA_Ucebnica_AJ_web.pdf 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Strémy, Jana Adamiková, Simona: Selected aspects of company liquidation in Germany and in the Slovak 
republic. In: Law in business of selected member states of the European union. Prague : Troas, s. r. o., 2021, S. 40 

 
AED46 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : K ústavnoprávnym a politickým otázkam vývoja miestnej správy na Slovensku v 

rokoch 1945-1948 
Lit. 18 zázn. 
In: Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2015. - S. 
41-65. - ISBN 978-80-8105-643-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lysý, Miroslav: Slovenské právne dejiny 1. : vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias 
po súčasnosť. Šamorín : Heuréka, 2021, S. 190 

 
AED47 Schronk, Robert [UKOPAPR] (100%) : Pracovný pomer 

UKOVO2019 
Lit.: 1 zázn. 
In: Pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2018. - S. 229-242. - ISBN 978-80-89710-39-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kováč, Andrej: Právna ochrana zamestnanca pri posudzovaní medzinárodnej právomoci súdov na základe 
nariadenia Brusel IA. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 42 

 
AED48 Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Lis pendens - medzinárodná arbitráž a Civilný sporový poriadok 

Lit.: 7 zázn. 
In: Aktuálne otázky medzinárodného práva : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. narodenín doc. JUDr. Petra 
Vršanského, CSc. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 333-353. - ISBN 978-80-571-0030-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Majerová, Sára: Predstavuje rozhodcovské konanie efektívny nástroj riešenia sporov v medzinárodnom práve 
súkromnom?. In: Vybrané otázky medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 54 

 
AED49 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Pojem priestupku : § 2 

Lit. 5 zázn. 
In: Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 7-15. - ISBN 978-80-89603-30-5 
Edícia: Beckova edícia Komentované zákony 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jančát, Lukáš: Hmotnoprávne aspekty súdneho deliktu držiteľa vozidla. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 22. 23 

 
AED50 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie 

Lit.: 7 zázn. 
In: Správne právo procesné : Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2019. - S. 104-117. - ISBN 978-80-89603-76-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horvat , Matej Radosa, Matúš: Právo na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia v čase pandémie Covid-19. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre správne súdnictvo. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 40, 41 [online] 
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AED51 Szakács, Andrea [UKOPAFP] (100%) : Zneužívanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia 
Lit. 8 zázn. 
In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 155-165. - ISBN 978-80-
8152-431-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 79 

 
AED52 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Verejná správa v organizačnom ponímaní 

Lit.: 19 zázn. 
In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 7-18. - ISBN 978-80-89603-68-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Svák, Ján - Balog, Boris - Bujňák, Vincent - Domin, Marek - Krunková, Alena - Trellová, Lívia: Druhá hlava. 
Základné práva a slobody : čl. 11-54. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a 
ľudsképráva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 409 

 
AED53 Špaček, Metod [UKOPAMP] (40%) - Kičurová, Karina (30%) - Sýkorová, Michaela (30%): Recent Slovak practice in the 

field of international law 
Lit.: 1 zázn. 
In: Slovak yearbook of international law : Roč. 8. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2019. - S. 
113-132. - ISSN 1338-3752. - ISBN 978-80-89640-08-9 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Sidak, Mykola - Hajnišová, Edita - Fabus, Michal: Determination of objectives and responsibilities of public 
administration bodies in correlation with legal and managerial aspects: case study of the Slovak republic. In: 
Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument], roč. 8, č. 3, 2021, s. 602 [online] - ESCI 

 
AED54 Štefanica, Ján NUK [UKOPADS] (100%) : Vývoj právnej úpravy štátneho financovania príjmu katolíckych duchovných 

na Slovensku v 20. storočí = Legal development of state funding for salaries of Catholic priests in Slovakia in the 20th 
century 
Lit. 10 zázn. 
In: Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí 1. Cirkevné, kanonické a konfesné právo [elektronický zdroj]. - 
[Bratislava] : Atticum, 2013. - S. 123-134 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-971381-2-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Nemec, Matúš: Zmeny v právnej úprave financovania registrovaných cirkví a náboženských spoločností v 
Slovenskej republike s prihliadnutím na právnu úpravu kánonického práva. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 
Comenianae,roč. 40, č. 1, 2021, s. 171 

 
AED55 Tóthová, Katarína (100%) : Správa informácií 

Lit. 3 zázn. 
In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 499-509. - ISBN 978-80-8168-747-1 
Edícia: Učebnice 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Filip, Stanislav Srebalová, Mária: Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom a 
ochrana obyvateľstva v Českej republike. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : odpadové 
hospodárstvo azmena klímy v čase koronakrízy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, 
S. 19 26 [online] 

 
AED56 Trellová, Lívia [UKOPAST] (100%) : Holandsko : stabilný volebný systém pomerného zastúpenia a jeho efektivita  

Lit. 14 zázn. 
In: Optimálny model volebného systému do európskeho parlamentu. - Bratislava : Univerzita Komenského Právnická 
fakulta, 2010. - S. 81-93. - ISBN 978-80-7160-303-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 188 

 
AED57 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Sprístupňovanie informácií na žiadosť 

Lit.: 2 zázn. 
In: Správne právo procesné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2018. - S. 275-287. - ISBN 978-80-8173-049-8 
Ohlasy (1): 
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[o1] 2021 Sidak, Mykola - Hajnišová, Edita - Fabus, Michal: Determination of objectives and responsibilities of public 
administration bodies in correlation with legal and managerial aspects: case study of the Slovak republic. In: 
Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument], roč. 8, č. 3, 2021, s. 602 [online] - ESCI 

 
AED58 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Verejná správa vo funkčnom ponímaní 

Lit.: 9 zázn. 
In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 19-24. - ISBN 978-80-89603-68-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Nariadenie odstránenia nepovolenej stavby slúžiacej ako obydlie vo svetle práva a morálky. In: 
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 278 

 
AED59 Vozáryová, Miroslava (50%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (50%): Nariadenie Brusel 1a a rozhodcovské konanie 

Lit.: 10 zázn. 
In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 
2018. - S. 27-38. - ISBN 978-80-973158-0-1 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Sidak, Mykola - Hajnišová, Edita - Fabus, Michal: Determination of objectives and responsibilities of public 
administration bodies in correlation with legal and managerial aspects: case study of the Slovak republic. In: 
Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument], roč. 8, č. 3, 2021, s. 603 [online] - ESCI 

 
AED60 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Blokové konanie : § 84-86 

Lit. 4 zázn. 
In: Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 417-430. - ISBN 978-80-89603-30-5 
Edícia: Beckova edícia Komentované zákony 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jančát, Lukáš: Je obecná polícia oprávnená ukladať pokuty za prekročenie rýchlosti?. In: Obecné zriadenie 
interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 
216[online] 

 
AED61 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Charakteristické znaky rozhodovacích procesov vo verejnej správe 

Lit.: 6 zázn. 
In: Správne právo procesné : Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-80-89603-76-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Nariadenie odstránenia nepovolenej stavby slúžiacej ako obydlie vo svetle práva a morálky. In: 
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 279 

 
AED62 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Metódy činnosti verejnej správy 

Lit.: 3 zázn. 
In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 133-136. - ISBN 978-80-89603-68-8 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej 
komory uplatňovaná zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky? : 2. časť. In: Comenius [elektronický 
dokument] :odborný blog, č. máj, 2021, s. nestr. [8 s.] [online] 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Disciplinárna právomoc nad etickým výkonom povolania členov Slovenskej advokátskej 
komory uplatňovaná zo strany Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronickýdokument] : aktuálne výzvy pre správne súdnictvo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2021, S. 63 [online] 

 
AED63 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Základné zásady správneho konania (princípy pri aplikácii práva) 

Lit.: 5 zázn. 
In: Správne právo procesné : Všeobecná časť. - Bratislava : C.H. Beck, 2019. - S. 48-55. - ISBN 978-80-89603-76-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horvat , Matej Radosa, Matúš: Právo na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia v čase pandémie Covid-19. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre správne súdnictvo. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 44 [online] 

 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFA01 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike 

In: 14. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 2004. - S. 89-98. - ISBN 80-7201-485-4 
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[XIV. Karlovarské právnické dny. Medzinárodná konferencia. Karlove Vary, 10.-12.6.2004] 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj - Právní rozhledy. - Roč. 12, č. 20 (2004), s. 748-752 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Schutz der Minderheitsaktionäre bei ineerstaatlichen : Verschmelzungen nach 
slovakischem Recht. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 22 

 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFB01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Sloboda prejavu a trestné právo 

Lit. 11 zázn. 
In: Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 168-180. - ISBN 978-80-224-1470-8 
[Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : medzinárodná konferencia. Bratislava, 14.11.2014] 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Šramel, Bystrík - Horváth, Peter: Internet as the communication medium of the 21st century: do we need a 
special legal regulation of freedom of expression on the internet?. In: The lawyer quarterly, roč. 11, č. 1, 2021, s. 146 -
SCOPUS 

 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC01 Bisták, Roman [PhD-int] [UKOPAMP] (100%) : Sloboda prejavu versus politická korektnosť [elektronický dokument] 

Lit.: 7 zázn. 
In: Dny práva 2018 - Days of law 2018 [elektronický dokument] : sborník z konference. - Brno : Masarykova univerzita, 
2019. - S. 8-21 [online]. - ISBN 978-80-210-9511-3 
[Dny práva 2018. 12, Brno, 15.11.2018 - 16.11.2018] 
URL: http://www.dnyprava.cz/dokumenty/51581 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Turčan, Martin: Sloboda slova podľa intellectual dark web a príbuzných iniciatív. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : kríza autorít a hodnôt v súčasnej spoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 54-55 [online] 

 
AFC02 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Charakter pokút za kartely na Slovensku 

Lit. 5 zázn. 
In: Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. - Praha : TROAS, 2016. - S. 307-321. - ISBN 978-80-88055-
01-3 
[Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie : mezinárodní vědecká konference. 8., Praha, 4.11.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kováčiková, Hana: Verejné obstarávanie s obmedzenou súťažou. In: Justičná revue, roč. 73, č. 6-7, 2021, s. 756 

 
AFC03 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Ústavná úprava konfliktu záujmov v Slovenskej republike a jej kontaminácia 

politickými rozhodnutiami = The constitutional conflict of interests framework in the Slovak Republic and its 
contamination with politicaldecisions 
Lit. 17 zázn. 
In: Weyrovy dny právní teorie 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - S. 75-99 [online]. - ISBN 
978-80-210-8752-1 
Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Editio Scientia ; vol. 597 
[Weyrovy dny právní teorie 2017 : mezinárodní vědecká konference. Brno, 1.-2.6.2017] 
URL: https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2017.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor, roč. 104, č. 3, 2021, s. 194 

 
AFC04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Koncepcia pričítania trestného činu právnickej osobe v Slovenskej republike 

Lit.: 12 zázn. 
In: 26. Karlovarské právnické dny. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 324-336. - ISBN 978-80-7502-289-9 
[Karlovarské právnické dny. 26, Karlovy Vary, 14.06.2018 - 16.06.2018] 
Ohlasy (1): 
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[o3] 2021 Smalik, Matej - Ľorko, Jakub: Enactment of criminal liability of Slovak business companies and its evolution. In: 
CER Comparative European Research 2021 [elektronický dokument] : proceedings / research track of the 16th Biannual 
CERComparative European Research Conference. London : Sciemcee, 2021, S. 82 [online] 

 
AFC05 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (40%) - Katkovčin, Maroš [PhD-int] [UKOPAFP] (30%) - Rakovský, Peter [UKOPAFP] 

(30%): Právne a ekonomické aspekty digitálnych platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny [elektronický 
dokument] 
Lit.: 14 zázn. 
In: Cofola 2018 [elektronický dokument] : Část 2. - Peníze, měna a právo. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 19-38 
[online]. - ISBN 978-80-210-9006-4 
[Cofola 2018 : konference pro doktorandy a mladé právní vědce. 12, Telč, 19.04.2018 - 21.04.2018] 
Informácia: 
-- Rakovský, Peter UKOPAFP [PhD-int] 
URL: https://www.law.muni.cz/dokumenty/45654 
--PhD-PA 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Cakoci, Karin Červená, Karolína: Peniaze a mena v čase digitalizácie. In: 4. Slovensko - české dni daňového 
práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy 
predaňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 102 [online] 
[o4] 2021 Daudrikh, Yana: Virtuálna mena ako novodobý inštitút v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a 
financovania terorizmu. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné 
právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 68 [online] 
[o4] 2021 Daňko, Martin: Skončila doba cashu ?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne 
výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 82 [online] 
[o4] 2021 Daudrikh, Yana: Právna podstata virtuálnych mien ako alternatívnych prostriedkov výmeny z pohľadu 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 
[elektronickýdokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 144 [online]  

 
AFC06 Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (100%) : Economic sanctions: concept, types and process of imposition [elektronický 

dokument] 
Lit.: 8 zázn. 
In: MMK 2020 [elektronický dokument] : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké 
pracovníky 2020 : Roč. 11. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2020. - S. 158-164 [CD-ROM]. - ISBN 
978-80-87952-33-7 
[Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. 11, Hradec Králové, 14.12.2020 
- 16.12.2020] 
URL: https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2020.pdf 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Rakovský, Peter: Final regime of the value added tax in the European union and the Slovak republic. In: Financial 
Law Review, Roč. 23, č. 3, 2021, s. 36 

 
AFC07 Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (100%) : Kryptomena ako novodobý právny inštitút [elektronický dokument] = 

Cryptocurrency as a new legal institute 
Lit.: 8 zázn. 
In: Právní rozpravy 2018 [elektronický dokument] : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní 
rozpravy 2018 s podtitulem "Nové jevy a právo" : Roč. 8. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2018. - 
S. 107-111[CD-ROM]. - ISBN 978-80-87952-23-8 
[Právní rozpravy 2018. 8, Hradec Králové, 01.05.2018 - 04.05.2018] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Aktuálne výzvy pre daň z pridanej hodnoty v kontexte boja proti daňovým podvodom. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 32 [online] 

 
AFC08 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Ústavné limity výkonu prezidentských právomocí - kontrasignácia vs. obligatórny 

návrh = Constitutional limits of the exercise of presidential powers countersignature vs. obligatory proposal 
Recenzované 
Lit. 20 zázn. 
In: Limity práva. - Praha : Leges, 2012. - S. 53-61. - ISBN 978-80-87576-45-8 
[Olomoucké debaty mladých právníků 2012 : mezinárodní konference. 6., Hrubá Voda u Olomouce, 16.-18.9.2012] 
Registrované v: wos 
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--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Demisia vlády z dôvodu demisie jej predsedu. In: Právny obzor, roč. 104, č. 4, 2021, s. 307 

 
AFC09 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej 

starostlivosti z hľadiska právnej komparatistiky 
Recenzované 
Lit. 17 zázn. 
In: Dny práva 2012 - Days of law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 1791-1804 [online]. - ISBN 
978-80-210-6319-8 
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Ohlasy (4): 
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orgánu : 1 časť. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 10, 2021, s. 31, 32 
[o4] 2021 Strémy, Jana: Sanačné a deštrukčné metódy riešenia krízy v podniku. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : legislatíva a aplikačná invencia v obchodnom práve počas pandémie covid-19. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 78 [online] 
[o4] 2021 Strémy, Jana: Likvidátor. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 830 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
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AFC10 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť štatutárneho orgánu riadiť sa pokynmi iného orgánu a dopad na 

zodpovednosť štatutárneho orgánu 
Recenzované 
Lit. 12 zázn. 
In: Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. - 
S. 73-87. - ISBN 978-80-87146-78-1 
[Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností : mezinárodní vědecká konference studentů doktorského studia. 
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--PhD-PA 
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1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 614  
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 59, 60 

 
 
AFC11 Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (50%) - Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (50%): Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov 

slovenských spoločností v kontexte základných slobôd EÚ 
Lit. 2 zázn. 
In: Cofola 2016 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 1593-1607 [online]. - ISBN 978-80-210-8363-
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Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Editio Scientia ; vol. 564 
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Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 552 

 
AFC12 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Rímski magistráti a trestné činy proti verejnému majetku [elektronický dokument] 

Lit.: 60 zázn. 
In: Ius Honorarium - římské magistratury a jejich činnost [elektronický dokument]. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. 
- S. 21-43 [print]. - ISBN 978-80-210-9447-5 
[Ius Honorarium - římské magistratury a jejich činnost : setkání českých a slovenských právních romanistů. Brno, 
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23.05.2019 - 24.05.2019] 
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2021, s. 155 - SCOPUS 

 
AFC13 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Sekularizmus v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva [elektronický 

dokument] = Secularism in the case law of the European Court of Human Rights 
Lit.: 37 zázn. 
In: Weyrovy dny právní teorie 2018 [elektronický dokument] : (sborník z konference). - Brno : Masarykova univerzita, 
2018. - S. 139-155 [online]. - ISBN 978-80-210-9066-8 
[Weyrovy dny právní teorie 2018. Brno, 07.06.2018 - 08.06.2018] 
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AFC14 Hamřik, Martin [UKOPAOP] (100%) : The new normal ? 

Lit. 25 zázn. 
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Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 142 

 
AFC15 Heseková, Simona [UKOPAFP] (100%) : Financovanie riešenia krízových situácií na finančnom trhu [elektronický 

dokument] = The financing of resolution solutions on financial market 
UKOVO2020 
Lit.: 6 zázn. 
In: Výzvy demokracie [elektronický dokument] : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Olomouc : Iuridicum 
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[Olomoucké debaty mladých právníků 2019 : Výzvy demokracie. Olomouc, 11.10.2019 - 12.10.2019] 
URL: https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/konference/odmp/ODMP_19.pdf 
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[o4] 2021 Čunderlík, Ľubomír: Interakcia (inštitútov) daňového práva a (inštitútov) práva finančného trhu (štúdia 
vybraných ustanovení). In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych 
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AFC16 Heseková, Simona [UKOPAFP] (100%) : Finančno-právne aspekty legislatívnych zmien upravujúcich vzťah spotrebiteľ - 

banka = Financial and legal aspects of legislative changes concerning the relationship between bank and consumer 
Lit. 3 zázn. 
In: Právo v proměnách času : 10 let debatování mladých právníků. - Praha : Leges, 2016. - S. 190-197. - ISBN 978-80-7502-
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Edícia: Teoretik 
[Olomoucké debaty mladých právníků 2016 : Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků : mezinárodní 
vědecká konference. 10., Hrubá Voda, 23.-25.9.2016] 
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[o4] 2021 Rakovský, Peter: Aktuálne výzvy pre daň z pridanej hodnoty v kontexte boja proti daňovým podvodom. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 34 [online] 

 
AFC17 Ježová, Daniela [UKOPAEP] (100%) : Právo na prenos údajov ako nové právo v EÚ [elektronický dokument] = Right to 

data portability as a new right in EU 
Lit.: 5 zázn. 
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In: Právní rozpravy 2018 [elektronický dokument] : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní 
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AFC18 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Skúsenosti s elektronickou správou daní v SR 
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In: Economic and social development [elektronický dokument]. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship 
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[o4] 2021 Kováčiková, Hana: Verejné obstarávanie s obmedzenou súťažou. In: Justičná revue, roč. 73, č. 6-7, 2021, s. 756 
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AFC20 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Movies as a social source of information about human rights 
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AFC21 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Flexibilita - naj(ne)vhodnejšie riešenie nezamestnanosti? 

Recenzované 
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URL: http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010 
POZNÁMKA: 
vyšlo aj CD ROM - Brno : Masarykova univerzita, 2010 . - ISBN 978-80-210-5358-8 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Rak, Pavol: Flexibilita z donútenia. In: Cofola 2021 : část 1 [elektronický dokument]. Brno : Masarykova 
univerzita, 2021, S. 200 [online] 
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Slovenskej republike = Social dialogue, social partnership and reform of the pension system in the Slovak republic 
Recenzované 
Lit. 39 zázn. 
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ISBN 978-80-210-5438-7 
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AFC25 Müllerová, Janka (50%) - Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (50%): Legal possibilities of the rescue forces during the 

emergency event 
Lit. 5 zázn. 
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[elektronický dokument] 
Lit.: 4 zázn. 
In: Zemědělské právo v době klimatické krize [elektronický dokument]. - Brno : Masarykova univerzita, 2020. - S. 115-131 
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[o1] 2021 Peráček, Tomáš: Flexibility of creating and changing employment in the options of the Slovak Labor Code. In: 
Problems and Perspectives in Management, roč. 19, č. 3, 2021, s. 373-382 - SCOPUS 

 
AFC38 Srebalová, Mária [UKOPASP] (34%) - Pekár, Bernard [UKOPASP] (33%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (33%): Vybrané 

pojmy a postupy podľa Správneho súdneho poriadku = Selected terms and procedures under the Administrative judicial 
code 
Lit.: 9 zázn. 
In: Správní soudnictví 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho 
súdneho poriadku : sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. 
až 23. března 2018 naPrávnické fakultě UP v Olomouci. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 297-308. - ISBN 
978-80-88266-25-9 
[Správní soudnictví 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho 
poriadku. Olomouc, 22.03.2018 - 23.03.2018] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Ziółkowska, Agnieszka: Sądowoadministracyjna kontrola kar administracyjnych w Słowacji przyczynek do 
dyskusji o potrzebie zmian w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. In: Zeszyty Prawnicze 
BAS, Roč. 71, č.3, 2021, s. 23 

 
AFC39 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (50%) - Turay, Lukáš [PhD-int] [UKOPATP] (50%): Zmier ako aktuálna výzva prípravného 

konania [elektronický dokument] 
Lit.: 12 zázn. 
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[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Vybrané trestné činy páchané prostredníctvom počítačového systému. In: Bratislavské 
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Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : European Public Law: EU eJournal. - Vol. 8, No. 13 (2011), [s.1] 
Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : Antitrust & Regulated Industries eJournals. - Vol 3, No.14, (2011), 
[s. 1] 
Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : Political Economy: Comparative Political Economy eJournal. - Vol. 
5, No. 20 (2011), [s.1] 
Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : Political Institutions: International Institutions eJournal. - Vol 5, No. 
14 (2011), [s. 1] 
Vyšlo aj ako abstrakt - Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2010. - S. 51. - ISBN 978-80-7160-301-6 
Vyšlo aj v angličtine - Harmonization and unification of law in the European context. - Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 49-56. - ISBN 978-80-7160-301-8 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Smyrnova, Kseniia: Europeanization of competition law : principles and values of fair competition in free market 
economy in the EU and association agreements with Ukraine, Moldova, and Georgia. In: EU External relations 
law[elektronický dokument] : shared competences and shared values in agreements between the EU and its eastern 
neighbourhood. Cham : Springer, 2021, S. 163-176 [online] 

 
AFD10 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Kvantifikácia pokút uložených za porušenie predpisov vo verejnom obstarávaní 

[elektronický dokument] 
Lit.: 25 zázn. 
In: Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie [elektronický 
dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 58-69 [online]. - ISBN 978-80-7160-572-0 
[Administratívne trestanie a alternatívne prístupy k riešeniu porušení pravidiel verejného obstarávania : vedecká 
konferencia. Bratislava, 03.12.2020] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAVY_VEREJ
NEHO_OBSTARAVANIA.pdf 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Zigo, Daniel: Register partnerov verejného sektora a odhaľovanie vlastníckych štruktúr spoločností. In: Acta 
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 234 
[o4] 2021 Zigo, Daniel: Register partnerov verejného sektora : nástroj transparentnosti vo verejnom obstarávaní. In: 
Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie 2 [elektronický 
dokument].Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 21 [online] 

 
AFD11 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Public procurement directive and competition law - really united in diversity? 

Lit. 4 zázn. 
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In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 
- S. 1491-1496 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2015 : Proporcionalita a subsidiarita európskeho práva a otázky "nadregulácie" a 
"podregulácie" : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 9.-10.10.2015] 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Giosa, Penelope Alexia: Enhancing leniency programme in public markets. In: Journal of antitrust enforcement, 
Roč. 9, č. 2, 2021, s. 368 - ESCI 

 
AFD12 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Účel zákona o ochrane hospodárskej súťaže ako právno-ekonomické interpretačné 

pravidlo 
Lit. 7 zázn. 
In: Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže - návrhy de lege ferenda. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 5-11. - ISBN 978-80-7160-446-4 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže - návrhy de lege ferenda : vedecká konferencia. Bratislava, 
25.9.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Strémy, Jana - Vozár, Jozef: Časť 7. Hospodárska súťaž a nekalá súťaž. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, 
súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 186 

 
AFD13 Brtko, Róbert [UKOPARP] (100%) : Postavenie a právomoci štátnych úradov (magistratúr) v období Rímskej republiky 

(510 pred n. l. 27 pred n .l.) = The position and powers of public authorities (magistracies) in the period of the Roman 
Republic (510BC 27 BC) 
Recenzované 
Lit. 20 zázn. 
In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : rozvojové trendy - manažment a podnikanie [elektronický zdroj]. - Trenčín : 
Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - S. 38-52 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-970802-1-1 
[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : rozvojové trendy - manažment a podnikanie : medzinárodná konferencia. 
Bratislava, 10.11.2011] 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a 
manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 13. - ISBN 978-80-89458-18-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dančiaková, Valéria Terézia: Občianstvo dôvod a východisko z krízy : sociálna vojna v 91 88. p. n. l. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období 
krízyhodnotových princípov v práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 13 
[online] 

 
AFD14 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Mýtus racionálneho normotvorcu v slovenskom ústavnom systéme (?) 

Lit.: 8 zázn. 
In: Mýty o práve, mýty v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Sekcia právnych dejín, Sekcia rímskeho a kánonického práva a Sekcia teórie práva a sociálnych 
vied. - Bratislava :Wolters Kluwer, 2018. - S. 306-318. - ISBN 978-80-8168-994-9 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
Informácia: 
-- Bujňák, Vincent UKOPAST [PhD-int] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lysina, Roman: Komu musí a môže prezident skladať sľub?. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 188 

 
AFD15 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Strata verejnej funkcie a synergia sankcií podľa ústavnej úpravy konfliktu záujmov 

[elektronický dokument] = Loss of public office and synergy of sanctions under constitutional conflict of interest 
framework 
Lit.: 7 zázn. 
In: Banskobystrické zámocké dni práva na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej 
potreby ich synergie" [elektronický dokument] : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská 
Bystrica : VydavateľstvoUniverzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. - S. 249-261 [online]. - ISBN 978-80-
557-1404-2 
[Banskobystrické zámocké dni práva. 3, Vígľaš, 23.11.2017 - 24.11.2017] 
Informácia: 
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-- Bujňák, Vincent UKOPAST [PhD-int] 
URL: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/iii-banskobystricke-zamocke-dni-prava/ 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Tekeli, Jozef Tomaš, Lukáš Hoffmann, Marian: Zákon o samosprávnych krajoch : komentár. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2021, S. 394 397 

 
AFD16 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Ústavný zákon o konflikte záujmov: lex specialis alebo lex inferior? [elektronický 

dokument] 
Lit.: 11 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 45-55 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-465-5 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
Informácia: 
-- Bujňák, Vincent UKOPAST [PhD-int] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Orosz, Ladislav: Formovanie ústavných základov slovenskej republiky a ďaľší vývoj ústavného systému. In: 
Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základne princípy a ľudské práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 
2021, S.lxi 
[o3] 2021 Tekeli, Jozef Tomaš, Lukáš Hoffmann, Marian: Zákon o samosprávnych krajoch : komentár. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2021, S. 394 397 

 
AFD17 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Zatvorenie otočných dverí: spoločný problém, rovnaké riešenie? 

Lit. 11 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016: Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 31-41 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-431-0 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev : medzinárodná 
vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Králik, Ján: Úloha orgánu dohľadu prevencie korupcie verejných funkcionárov : keď kontrolu vykonávajú tí, ktorí 
majú byť kontrolovaní. In: Právne rozpravy on-screen 2 [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 
139[online] 

 
AFD18 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Kritériá uplatňovania princípu ultima ratio 

Lit. 7 zázn. 
In: Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty. - Bratislava : [Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta], 2016. - S. 22-30. - ISBN 978-80-7160-436-5 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Pobijak, Tomáš: Trestný postih ako ultima ratio. In: Justičná revue, Roč. 73, č. 11, 2021, s. 1271 

 
AFD19 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného 

Recenzované 
In: Teoretické a praktické problémy dokazovania. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - S. 23-32. - ISBN 
978-80-89363-17-9 
[Teoretické a praktické problémy dokazovania. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 15.12.2008] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Viktoryová, Jana - Blatnický, Jaroslav: Teória dokazovania - logika v dokazovaní. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru, 2021, S. 80 

 
AFD20 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Spôsoby spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa a zvýhodnenia veriteľa 

[elektronický dokument] = Methods of committing the criminal offences of damage to the creditor and criminal offence 
of favouring thecreditor 
Lit.: 2 zázn. 
In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 31-34 [online]. 
- ISBN 978-80-7160-488-4 
[Veriteľ v centre pozornosti práva : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 07.12.2018] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Veritel_v_centre_pozornos_i_prava.pdf 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: K trestnoprávnym presahom odporovateľného právneho úkonu. In: Justičná revue, roč. 
73, č. 5, 2021, s. 669 

 
AFD21 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Výhrada vrejného poriadku, najlepší záujem dieťaťa a uznávanie a výkon 

cudzích rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností? [elektronický dokument] 
Lit.: 12 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných 
zmlúv. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 16-26 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-479-2 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_6.p
df 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lysina, Peter: Protipandemické opatrenia optikou slovenského medzinárodného práva súkromného. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : medzinárodné právo a kríza dopady a výzvy. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 100 [online] 

 
AFD22 Capíková, Silvia [UKOLFUSOL] (50%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (50%): Zdravotná dokumentácia vo vzťahu k 

posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti zamestnanca - vybrané otázky [elektronický dokument] = Health records related 
to assessment of healthcompetence of an employee - selected issues 
Lit.: 19 zázn. 
In: Zdravotná spôsobilosť zamestnancov [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - S. 43-59 [print]. - ISBN 978-80-8152-891-0 
[Zdravotná spôsobilosť zamestnancov. Košice, 15.05.2020 - 25.05.2020] 
URL: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/zdravotna-sposobilost-zamestnancov.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Žuľová, Jana - Minčičová, Monika: O vzťahu dvoch právnych predpisov upravujúcich vydávanie lekárskych 
posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu. In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj], roč. 9, č. 1, 2021, s. 
115[online] 

 
AFD23 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Aktuálne problémy kontradiktórnosti v prípravnom konaní 

Lit. 13 zázn. 
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2015. - S. 174-182. - ISBN 
978-80-8054-636-6 
[Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 3., 
Bratislava, 19.3.2015] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129 
[o4] 2021 Laciak, Ondrej Prokeinová, Margita: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 162-169 

 
AFD24 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Vojtuš, František [PhD-ext] [UKOPATP] (50%): Efektívnosť práva a prístupy k jej 

skúmaniu [elektronický dokument] 
Lit.: 37 zázn. 
In: Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická 
fakulta UK, 2020. - S. 28-41 [online]. - ISBN 978-80-7160-577-5 
[Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 
30.10.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2021-1-12-Zborni__k-z-medzina__rodnej-vedeckej-
konferencie-APVV_01.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia: História ukladania trestov a uloženie trestu ako jeden z možných prostriedkov ovplyvňovania 
efektívnosti prípravného konania. In: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava : Akadémia Policajného zboru 
vBratislave, 2021, S. 154 
[o4] 2021 Vincent, Filip Mihálik, Stanislav: Efektívnosť a rýchlosť trestného konania ako aspekt zásady rýchlosti konania. 
In: Aktuálne otázky trestného práva. 9. roč. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 280 
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[o4] 2021 Mihálik, Stanislav Vincent, Filip: Úvahy k efektívnosti prípravného konania pro futuro. In: Efektívnosť 
prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. 
Bratislava :Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 150 [online] 

 
AFD25 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Šanta, Ján (50%): K niektorým aplikačným poznatkom prokurátorov k zákonnosti 

vykonávania dôkazov [elektronický dokument] 
Lit.: 7 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. - 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 30-40 [online]. - ISBN 978-80-7160-520-1 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_2__Trestne_pra
vo__.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fotopulosová, Laura: Nezákonný dôkaz v prospech obvineného a úvahy de lege ferenda. In: Študentská 
vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 29  

 
AFD26 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Niekoľko poznámok k znaleckej činnosti v trestnom konaní 

Recenzované 
In: Teoretické a praktické problémy dokazovania. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - S. 33-46. - ISBN 
978-80-89363-17-9 
[Teoretické a praktické problémy dokazovania. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 15.12.2008] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Michalko, Jozef: Možné východiská vplyvu elektronizácie trestného súdnictva na postavenie znalca v trestnom 
konaní. In: Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia verejného práva [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 
2021,S. 193 [online] 

 
AFD27 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Šanta, Ján (30%) - Beleš, Andrej [UKOPAEP] (30%): Porušovanie povinnosti pri správe 

cudzieho majetku - rozhodovacia činnosť súdov = Breach of trust by maladministration of estates of another - decision-
making of thecourts 
Lit. 6 zázn. 
In: Právna ochrana veriteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 104-114. - ISBN 978-80-
7160-456-3 
[Právna ochrana veriteľov : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 8.12.2017] 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj na CD-ROM - Právna ochrana veriteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 104-
114 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-457-0 
Vyšlo aj - Právna ochrana veriteľov. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - s. 148-163. - ISBN 978-80-8168-907-9 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Pobijak, Tomáš: Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany člena štatutárneho 
orgánu : 1 časť. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 10, 2021, s. 29 

 
AFD28 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (34%) - Javorský, Vladimír (33%) - Šanta, Ján (33%): Postup pred začatím trestného stíhania - 

aktuálne výzvy = Pre-prosecution procedure - current challenges 
Lit.: 3 zázn. 
In: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. - Košice 
: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 33-40. - ISBN 978-80-8152-800-2 
[Košické dni trestného práva. 3, Košice, 06.11.2019 - 07.11.2019] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Smejkal, Vladimír Porada, Viktor: Současný stav a další možný vývoj některích fází trestního procesu z pohledu 
jejich privatizace. In: 5. košické dni trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : UniverzitaPavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta, 2021, S. 27 

 
AFD29 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Poznatky z uplatňovania prípravného konania po 1.1.2006 

Recenzované 
Lit. 9 zázn. 
In: Predsúdne konanie. - Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2008. - S. 20-34. - ISBN 978-80-8054-454-
6 
[Predsúdne konanie. Bratislava, 25.9.2008] 



639 

 

Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia Krivosudská, Petra: Dohoda o vine a treste a jej vplyv na naplnenie účelu trestu svedkov. In: 
Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronickýdokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 91 [online] 
[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 204-248 

 
AFD30 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Šanta, Ján (50%): Princíp ultima ratio a vybrané aspekty ekonomickej kriminality 

Lit. 10 zázn. 
In: Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty. - Bratislava : [Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta], 2016. - S. 31-41. - ISBN 978-80-7160-436-5 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (4): 
[o1] 2021 Beleš, Andrej: Trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 1, 
2021, s. 162 - SCOPUS 
[o4] 2021 Pobijak, Tomáš: Trestný postih ako ultima ratio. In: Justičná revue, Roč. 73, č. 11, 2021, s. 1271, 1274 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava 
: C. H. Beck, 2021, S. 1-34 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
169-204 

 
AFD31 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Prípravné konanie po piatich rokoch aplikácie Trestného poriadku  

Recenzované 
Lit. 9 zázn. 
In: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. - Bratislava : Eurokódex, 2011. 
- S. 161-171. - ISBN 978-80-89447-57-2 
[Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe : medzinárodná konferencia. 
Bratislava, 9.2.2011] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
35-129 

 
AFD32 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Trest povinnej práce = The punishment of compulsory labor 

Lit. 5 zázn. 
In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - Praha : Leges, 2014. - S. 340-350. - ISBN 978-
80-7502-034-5 
Edícia: Teoretik 
[Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : medzinárodná konferencia. Trnava, 6.5.2014]  
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Michaľov, Lukáš: Komparácia trestu povinnej práce v Slovenskej republike a v Rakúsku. In: 5. košické dni 
trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 
Právnickáfakulta, 2021, S. 298 

 
AFD33 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Trestné činy daňové a zásada ne bis in idem 

Lit. 9 zázn. 
In: Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 
- S. 74-83 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-399-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Právna úprava správneho trestania : vedecká konferencia. Bratislava, 6.11.2015] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
169-204 

 
AFD34 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (50%): Uplatnenie zásady ne bis in idem pri trestnom 

stíhaní právnickej osoby 
Lit. 9 zázn. 
In: Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická 
fakulta, 2017. - S. 23-35 [online]. - ISBN 978-80-568-0075-1 
[Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním : vedecká konferencia. Trnava, 9.6.2017] 



640 

 

URL: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2017/03/Ne_bis_in_idem_JS2017_11_06-2EK13_11_2017.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
169-204 

 
AFD35 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natália (30%) - Šanta, Ján (20%): Výsluch svedka ako dôkazový prostriedok 

Recenzované 
Lit. 13 zázn. 
In: Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2012. - S. 237-251. - 
ISBN 978-80-970207-4-3 
[Československé právnické dni : medzinárodná konferencia. 2., Omšenie, 30.-31.5.2012] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Benčík, Tomáš: Zníženie časovej náročnosti prípravného konania odstránením nadbytočného opakovania 
výsluchov svedkov. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie[elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 7 [online]  

 
AFD36 Čunderlík Čerbová, Veronika [UKOPARP] (100%) : Koexistencia dvoch právnych poriadkov - kánonického a štátneho 

práva - reálna potreba poznať ich odlišný charakter 
Recenzované 
Lit. 10 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 
- S. 172-177. - ISBN 978-80-7160-368-9 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 21.-23.3.2013] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Čunderlík, Ľubomír: Interakcia (inštitútov) daňového práva a (inštitútov) práva finančného trhu (štúdia 
vybraných ustanovení). In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych 
platidiel adigitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2021, S. 119 [online] 

 
AFD37 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (100%) : Alternatívne riešenie (nielen) spotrebiteľských sporov súvisiacich s 

poskytovaním platobných služieb a bankových obchodov po novom [elektronický dokument] 
Lit.: 10 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : vyvažovanie záujmov v sporoch s finančnoprávnym 
prvkom. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 13-25 [online]. - ISBN 978-80-7160-521-8 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_3__Financne_pr
avo_.pdf 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Vačoková, Lenka: Decision-making process of the Slovak alternative dispute resolution (ADR) entities in years 
2017-2020. In: Law in business of selected member states of the European union. Prague : Troas, s. r. o., 2021, S. 55 

 
AFD38 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (100%) : Niektoré ústavnoprávne aspekty postavenia a pôsobnosti centrálnej banky 

[elektronický dokument] 
Lit.: 6 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavnoprávne východiská finančného práva. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 17-23 [online]. - ISBN 978-80-7160-475-4 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_2.p
df 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mazúr, Ján Hlinka, Tibor: Meniaca sa povaha finančnej a hospodárskej Ústavy Slovenskej republiky. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 108 [online] 

 



641 

 

AFD39 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (100%) : Participatívne financovanie na úrovni územnej samosprávy  
Lit. 6 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 
- S. 1029-1036 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2015 : Participatívna demokracia v 21. storočí : medzinárodná vedecká konferencia. 
Bratislava, 9.-10.10.2015] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Klimovský, Daniel: Participatívne rozpočtovanie : absencia zákonnej úpravy a doterajšie skúsenosti samospráv 
na Slovensku. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest 
a obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 38 

 
AFD40 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Elektronické komunikácie vo svetle informatizácie spoločnosti [elektronický 

dokument] 
Lit.: 7 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 
S. 420-426 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2019.pdf 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, 
s. 369 
[o4] 2021 Srebalová, Mária - Radosa, Matúš: Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 238 

 
AFD41 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : The internet in reflection of human rights and fundamental freedoms 

Lit. 3 zázn. 
In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 657-660. - ISBN 978-80-7160-345-0 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights : 
international conference on human rights. 12th, Bratislava, 1.-2.6.2012] 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, 
s. 360 
[o4] 2021 Žárská, Petra: New technologies and copyright. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 
[elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 411 [online]  

 
AFD42 Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%) - Mesarčík, Matúš [UKOPAPI] (50%): Zodpovednosť webového portálu za diskusné 

príspevky 
Lit. 4 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 
- S. 880-887 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2015 : Výzvy práva v kyberpriestore : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 9.-
10.10.2015] 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Klimek, Libor - Funta, Rastislav: Data and e-commerce: an economic relationship. In: Danube, roč. 12, č. 1, 2021, 
s. 43 - SCOPUS 

 
AFD43 Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (100%) : Finančno-právne aspekty regulácie virtuálnych mien z pohľadu legalizácie príjmov 

z trestnej činnosti a financovania terorizmu [elektronický dokument] = Financial law aspects of the regulation of virtual 
currenciesin terms of money laundering and terrorist financing 
In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych 
služieb. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - S. 133-148 [online]. - ISBN 978-80-574-0043-1 
[Slovensko-české dni daňového práva. Košice, 16.06.2021 - 18.06.2021] 
Ohlasy (1): 



642 

 

[o4] 2021 Heseková, Simona: Fintech v kontexte činnosti Národnej banky Slovenska. In: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
164[online] 

 
AFD44 Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (100%) : Oficiálna mena verzus kryptomena [elektronický dokument]  

Lit.: 2 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 54-57 [online]. 
- ISBN 978-80-7160-484-6 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milnik
y_2018.pdf 
Ohlasy (3): 
[o3] 2021 Szakács, Andrea: Výmena informácií v oblasti daní a digitálne platformy. In: Naděje právní vědy 2020 : Právní 
věda v praxi. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, S. 895 
[o4] 2021 Kačaljak, Matej Katkovčin, Maroš: Kryptoaktíva ako finančné účty. In: 4. Slovensko - české dni daňového práva 
[elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy 
predaňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 196 [online] 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Aktuálne výzvy pre daň z pridanej hodnoty v kontexte boja proti daňovým podvodom. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 32 [online] 

 
AFD45 Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (100%) : Správne delikty na finančnom trhu 

Lit. 12 zázn. 
In: Banskobystrické dni práva : sekcia verejného práva. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - S. 285-292. - ISBN 978-80-
557-1285-7 
[Banskobystrické dni práva : Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu : 
medzinárodná vedecká konferencia. 2., Vígľaš, 23.-24.11.2016] 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Čunderlík, Ľubomír: Fraudulent schemes in the financial market (financial pyramids) - detection and prevention. 
In: Financial law review [elektronický dokument], roč. 21, č. 1, 2021, s. 29 [online] 
[o4] 2021 Slezáková, Andrea: Zoznam klientov ako predmet obchodného tajomstva samostatného finančného agenta. 
In: Studia commercialia Bratislavensia, roč. 14, č. 48(2), 2021, s. 145 

 
AFD46 Daudrikh, Yana [UKOPAFP] (100%) : Trust ako právny inštitút - vybrané právne aspekty 

Lit.: 8 zázn. 
In: Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 27-32. - ISBN 
978-80-7160-473-0 
[Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov : vedecká konferencia. Bratislava, 28.09.2018]  
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Winkler, Martin: The role and function of a bond security agent problems and challenges. In: Challenges of law 
business and finance. Bucharest, Paris, Calgary : Adjuris, 2021, S. 73, 75 

 
AFD47 Dianiška, Gustáv (50%) - Strémy, Tomáš [UKOPATP] (50%): Stav de lege lata trestu povinnej práce v slovenskom 

trestnom zákone v kontexte výskumu verejnej mienky o alternatívnych trestoch 
Lit. 12 zázn. 
In: Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkone trestných sankcií. - Bratislava : [Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta], 2016. - S. 92-101. - ISBN 978-80-7160-437-2 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Trestné sankcie : progresívne trendy vo výkone trestných sankcií : medzinárodná 
vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Michaľov, Lukáš: Komparácia trestu povinnej práce v Slovenskej republike a v Rakúsku. In: 5. košické dni 
trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 
Právnickáfakulta, 2021, S. 305 

 
AFD48 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky 

: pokračujúca výzva pre ústavodarcu alebo slepá ulička? 
Recenzované 
Lit. 9 zázn. 



643 

 

In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 
- S. 724-732 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-365-8 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2013 : Inovačné výzvy pre ústavy a ústavné systémy v globalizovanej Európe : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Používanie amnestií v súdnej praxi a restoratívne možnosti: Ševčovič, Adam. In: 5. košické dni trestného práva 
: privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta,2021, S. 
376 

 
AFD49 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Neplatnosť referenda konštatovaná Ústavným súdom. A čo ďalej? [elektronický 

dokument] 
Lit.: 6 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 56-65 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-465-5 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
98 

 
AFD50 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Referendové "nie" a jeho právne dôsledky 

Lit. 10 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2015. - S. 133-141 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-394-8 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 19.-21.3.2015] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dafčíková, Vanesa: Je celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku?. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
8 

 
AFD51 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Ústavnoprávne východiská priamej demokracie na obecnej úrovni [elektronický 

dokument] 
Lit.: 16 zázn. 
In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve [elektronický 
dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 12-19 [online]. - ISBN 978-80-7160-578-2 
[Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava, 03.12.2020] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_MEDZINARODNE_A_VNUTROSTATNE_PRAVNE_A
SPEKTY_PRIAMEJ_UCASTI_OBYVATELOV_NA_MIESTNEJ_SAMOSPRAVE.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Slámková, Kristína: Budovanie bezpečnej samosprávy v digitálnej dobe. In: Ako zefektívniť priamu účasť 
obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S.76 

 
AFD52 Dražová, Petra [UKOPAPI] (34%) - Turay, Lukáš [PhD-int] [UKOPATP] (33%) - Vincent, Filip [PhD-int] [UKOPATP] (33%): 

Trestný čin nekalej likvidácie - (ne)potrebná formalita [elektronický dokument] = Criminal offense of non-destructive 
liquidation(not)necessary formality 
Lit.: 8 zázn. 
In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 112-117 
[online]. - ISBN 978-80-7160-488-4 
[Veriteľ v centre pozornosti práva : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 07.12.2018] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Veritel_v_centre_pozornos_i_prava.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 152 
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AFD53 Dufala, Martin [UKOPASP] (50%) - Šmelková, Jana [UKOPASP] (50%): Dobré nariadenie o odpade [elektronický 
dokument] 
Lit.: 2 zázn. 
In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 75-80 
[online]. - ISBN 978-80-7160-485-3 
[Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018. Bratislava, 25.10.2018 - 26.10.2018] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2019/2019-01-30_Zbornik_dobre_VZN_KSEP.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Máčaj, Ľudovít: Úlohy obce pri znižovaní vzniku odpadov. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : odpadové hospodárstvo a zmena klímy v čase koronakrízy. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 39 [online] 

 
AFD54 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Riadenie spoločnosti v kríze 

Lit. 16 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 5-14 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-
7160-427-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 86 [online]  

 
AFD55 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Uplatňovanie nárokov spoločnosťou a spoločníkmi voči členom štatutárnych 

orgánov vzniknutých z porušenia ich povinností z hľadiska právnej komparatistiky 
Lit. 14 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 
- S. 811-820 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-365-8 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2013 : Inštitúty obchodného práva aplikovateľné pri riešení prejavov hospodárskej krízy v 
korporátnom a zmluvnom práve : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 64 

 
AFD56 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (50%) - Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (50%): Trestnoprávna a kriminalistická 

charakteristika trestných činov poškodzovanie veriteľa a zvýhodňovanie veriteľa [elektronický dokument] = Criminal law 
and criminalisticscharacteristics of criminal offence of damage to the creditor and criminal offence of favouring the 
creditor 
Lit.: 6 zázn. 
In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 7-21 [online]. 
- ISBN 978-80-7160-488-4 
[Veriteľ v centre pozornosti práva : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 07.12.2018] 
Informácia: 
-- Mihálik, Stanislav UKOPATP [PhD-int] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Veritel_v_centre_pozornos_i_prava.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: K trestnoprávnym presahom odporovateľného právneho úkonu. In: Justičná revue, roč. 
73, č. 5, 2021, s. 667 

 
AFD57 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : K možnosti kolízie záujmov medzi zastúpeným a splnomocneným zástupcom 

[elektronický dokument] 
Lit.: 1 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv. 
- Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 34-41 [online]. - ISBN 978-80-7160-561-4 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_OBC__AN_2020_-_final.pdf 
Ohlasy (1): 
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[o3] 2021 Smyčková, Romana: Zastúpenie v civilnom procese. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 280 

 
AFD58 Freel, Lenka [UKOPAPR] (100%) : Zdravotné poisťovne a ich ďalšie smerovanie v podmienkach Slovenskej republiky  

Recenzované 
Lit. 5 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 
- S. 554-561. - ISBN 978-80-7160-368-9 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 21.-23.3.2013] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Capíková, Silvia Nováková, Mária: Telemedicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z perspektívy 
pracovného práva. In: Zamestnanec v digitálnom prostredí [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika vKošiciach, 2021, S. 81 [online] 

 
AFD59 Gábriš, Tomáš NUK [UKOPATS] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Zmluvné vzťahy športovcov a športových 

organizácií - koncept nových vzťahov v športe? = Contactual relations between sportspeople and sports organizations - 
towards the newconcept of relations in sports? 
Lit. 4 zázn. 
In: Magister Officiorum. - Roč. 5, č. 3 (2015), s. 54-65. - ISSN 1338-5569 
[Šport a právo 2015 : medzinárodná konferencia. 4., Senec, 1.-2.10.2015] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Csicsay, Peter: Športoví agenti a zmluvy so športovými agentmi. In: Comenius [elektronický dokument], roč. 6, 
č. 1, 2021, s. 11 [online] 

 
AFD60 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Európsky parlament a demokratický deficit Únie = European parliament and the 

democratic deficit of the Union 
Recenzované 
Lit. 14 zázn. 
In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 31-36. - ISBN 978-80-7160-313-9 
[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-23.10.2010] 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj v angličtine - Perspectives for the development of constitutional law in the conditions of integrating. - Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 189-193. - ISBN 978-80-7160-313-9 
Vyšlo aj ako abstrakt - Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2010. - S. 111. - ISBN 978-80-7160-301-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 279  

 
AFD61 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Potrebuje slovenská ústava zmenu? = Does the Constitution need a modification? 

Recenzované 
Lit. 30 zázn. 
In: Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade. - Lutila : Lonfinger, 2012. - S. 193-209. - ISBN 
978-80-971046-1-0 
[Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade : medzinárodná konferencia. Bratislava, 
12.9.2012] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Chovanec, Jaroslav: Ústava SR pojem, vznik, štruktúra a novelizácia. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 136 

 
AFD62 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Referendum o predčasných voľbách = Referendum about untimely elections: a few 

reflections : niekoľko úvah 
Recenzované 
Lit. 8 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 572-579. - ISBN 978-80-7160-271-2 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : medzinárodná konferencia. Častá-Papiernička, 3.-5.4.2008] 
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Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Breichová Lapčáková, Marta: Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavaniaústavnosti ústavných 
zákonov Slovenskej republiky : (habilitačná prednáška). In: Právny obzor, roč. 104, č. 4, 2021, s. 287  
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
98, 101, 107 

 
AFD63 Gornaľová, Dominika [PhD-int] [UKOPAMP] (100%) : Akým smerom by sa mala uberať slovenská regulácia manželských 

majetkových vzťahov s cudzím prvkom? [elektronický dokument] 
Lit.: 3 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 
S. 105-110 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2019.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Lysina, Peter: Výhrada verejného poriadku v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom. In: Comenius 
[elektronický dokument], roč. 6, č. 1, 2021, s. 56 [online] 
[o4] 2021 Lysina, Peter: Protipandemické opatrenia optikou slovenského medzinárodného práva súkromného. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : medzinárodné právo a kríza dopady a výzvy. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 100 [online] 

 
AFD64 Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (100%) : Atypické (SOE-špecifické) dojednania v akcionárskych zmluvách 

(empirický pohľad na základe zverejnených akcionárskych zmlúv) 
Lit.: 6 zázn. 
In: Corporate governance společností s účastí státu. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - S. 113-119. - ISBN 978-80-7598-
896-6 
[Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu. 4, Smolenice, 10.10.2018 - 11.10.2018] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Patakyová, Mária: Zánik výkonu funkcie korporačné a zmluvné aspekty, systematika a kazuistika. In: Smluvní 
režim výkonu funkce. Praha : Wolters Kluwer, 2021, S. 78 

 
AFD65 Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (100%) : Spoločnosť v kríze - dopad na delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov 

spoločnosti 
Lit. 11 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2016. - S. 253-260 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-414-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 10.-12.3.2016] 
--PhD-PA 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 86 [online]  
[o4] 2021 Duračinská, Jana - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip - Pintérová, Dominika - Smalik, Matej - Strémy, Jana: Časť 
8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právoobchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 369 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 456 
[o4] 2021 Kisely, Ivan: Spoločnosť v kríze. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 552 

 
AFD66 Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (100%) : Úprava financovania kapitálových spoločností prostredníctvom 

kapitálových fondov po novele Obchodného zákonníka zákonom č. 264/2017 Z. z. [elektronický dokument]  
Lit.: 5 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 150-156 
[online]. - ISBN978-80-7160-484-6 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
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URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milnik
y_2018.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip - Pintérová, Dominika - Smalik, Matej - Strémy, Jana: Časť 
8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právoobchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 249 

 
AFD67 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Inštitút odvolania vo formulovom a v kogničnom procese [elektronický dokument] 

Lit.: 33 zázn. 
In: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - rímskoprávne základy a problémy aplikačnej praxe [elektronický 
dokument] : recenzovaný zborník vedeckých prác z Konferencie slovenských a českých právnych romanistov. - Košice : 
Univerzita Pavla JozefaŠafárika v Košiciach, 2018. - S. 41-50 [online]. - ISBN 978-80-8152-636-7 
[Konferencia právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky. 20, Košice, 10.05.2018 - 11.05.2018] 
Informácia: 
-- Gregor, Martin UKOPARP [PhD-int] 
URL: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/pravf/pozicka-ci-uzera-web.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej: Súbeh disciplinárneho konania a trestného konania proti sudcovi. In: Právny 
obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 52 

 
AFD68 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Pojem a druhy trestných činov v antickom Ríme 

Lit.: 32 zázn. 
In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva : zborník z konferencie Katedry rímskeho a 
cirkevného práva. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - S. 77-88. - ISBN 978-80-7502-481-7 
[Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva : Trnavské právnické dni. Trnava, 25.09.2020] 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Odkaz rímskeho práva a kánonického práva pre kreovanie základných zásad trestného práva 
hmotného. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 332 [online] 
[o3] 2021 Mihálik, Stanislav: Formovanie inštitútov trestného hmotného práva pod vplyvom rímskeho a kánonického 
práva. In: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo. Praha : Leges, 2021, S. 107 
[o3] 2021 Mihálik, Stanislav: Basic principles of substantive criminal law and identification of their ideological basis in 
roman law and canon law. In: Teka komisji prawnicznej [elektronický dokument], Roč. 14, č. 2, 2021, S. 327-337 [online] 

 
AFD69 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Právne reštrikcie filmového umenia do roku 1918: historicko-komparatívna sonda 

Lit.: 63 zázn. 
In: Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 109-132. - ISBN 978-80-7160-
524-9 
[Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad : interdisciplinárna vedecká konferencia. Bratislava, 11.09.2019 - 12.09.2019] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 29, 30, 33, 37 

 
AFD70 Gregor, Martin [UKOPARP] (100%) : Právny postih korupcie v období Rímskej republiky [elektronický dokument] = Legal 

penalties for bribery during the period of Republican Rome 
Lit.: 48 zázn. 
In: 6. slovensko - české stretnutie doktorandov a postdoktorandov [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej 
konferencie. - Trnava : Právnická fakulta, 2018. - S. 47-63 [online]. - ISBN 978-80-568-0164-2 
[Slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov. 6, Trnava, 31.05.2018 - 01.06.2018] 
Informácia: 
-- Gregor, Martin UKOPARP [PhD-int] 
URL: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej: Súbeh disciplinárneho konania a trestného konania proti sudcovi. In: Právny 
obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 40 

 
AFD71 Gyurász, Zoltán [PhD-int] [UKOPATS] (100%) : From principles to practice: regulating artificial intelligence [elektronický 

dokument] 
Lit.: 18 zázn. 
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In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 683-688 
[online]. - ISBN978-80-7160-576-8 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Bratislava, 23.06.2020 - 24.06.2020] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2020_final.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mesarčík, Matúš: Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe vo svetle novej právnej úpravy. In: Aktuálne 
otázky digitálneho trhu Európskej únie vo verejnom sektore. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 51 

 
AFD72 Hajnišová, Edita NUK [UKOPAHP] (100%) : Niektoré aspekty právnej úpravy akcií v Obchodnom zákonníku  

Recenzované 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 263-267. - ISBN 978-80-7160-250-7 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 : medzinárodná konferencia. Čast-Papiernička, 16.-18.4.2007] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dulaková Jakúbeková, Denisa: Úskalia inštitútu vydržania v platnom právnom poriadku slovenskej republiky a 
jeho budúca právna úprava. In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti [elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska 
vysokáškola, Fakulta práva, 2021, S. 99 [online] 

 
AFD73 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (50%) - Minčič, Vladimír [UKOPAPR] (50%): Nové poznatky a prístupy v oblasti 

monitorovania zamestnancov 
Lit.: 3 zázn. 
In: Pracovné právo v digitálnej dobe. - Praha : Nakladatelství Leges, 2017. - S. 65-77. - ISBN 978-80-7502-259-2 
[Pracovné právo v digitálnej dobe. Trnava, 06.11.2017] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Beňová, Silvia: Súkromie zamestnanca pri realizácii práva na prácu počas pandémie covid-19. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 9 [online] 
[o4] 2021 Adamička, Martin Greguš, Jozef: Výkon práce v digitálnom prostredí v čase pandémie koronavírusu. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 43 [online] 

 
AFD74 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Zákonná realizácia práva na prácu [elektronický dokument] 

Lit.: 9 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavné princípy a realizácia práva na prácu. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 12-23 [online]. - ISBN 978-80-7160-477-8 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_4.p
df 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ladiverová, Eva Nevická Denisa: Práca z domu a domácka práca. In: Bratislavské právnické fórum 2021 
[elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 84 [online] 

 
AFD75 Hangáčová, Natália [UKOPATP] (100%) : Trestný čin poškodzovania veriteľa a trestný čin zvýhodňovania veriteľa - 

aplikačné problémy [elektronický dokument] = Criminal offence of damage to the creditor and criminal offence of 
favoring the creditor -application problems 
Lit.: 12 zázn. 
In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 73-80 [online]. 
- ISBN 978-80-7160-488-4 
[Veriteľ v centre pozornosti práva : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 07.12.2018] 
Informácia: 
-- Hangáčová, Natália UKOPATP [PhD-int] 
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URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Veritel_v_centre_pozornos_i_prava.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: K trestnoprávnym presahom odporovateľného právneho úkonu. In: Justičná revue, roč. 
73, č. 5, 2021, s. 662 

 
AFD76 Havelková, Mária [UKOPAKT] (100%) : Princíp ne bis in idem v oblasti správneho trestania s akcentom na disciplinárne 

delikty 
Lit. 6 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 73-84 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-
7160-430-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Informácia: 
-- Havelková, Mária UKOPASP [PhD-int] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horvat, Matej Bleho, Šimon Radosa, Matúš: Správne disciplinárne delikty. In: Nová právna úprava správneho 
trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 42 
[online] 

 
AFD77 Heseková, Simona [UKOPAFP] (100%) : Recentné zmeny v bankovej oblasti v snahe o jej optimálne fungovanie  

Lit. 10 zázn. 
In: Aktuálne otázky finančného práva a trendy v jeho výučbe [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta, 2016. - S. 10-17 [online]. - ISBN 978-80-7160-415-0 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Spoločné stretnutie katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzít Slovenskej republiky a Českej republiky. 
Bratislava, 21.-22.4.2016] 
URL: http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KFP/Prednasky/zbornik_KFP_final.pdf 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Rakovský, Peter: Final regime of the value added tax in the European union and the Slovak republic. In: Financial 
Law Review, Roč. 23, č. 3, 2021, s. 36 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Aktuálne výzvy pre daň z pridanej hodnoty v kontexte boja proti daňovým podvodom. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 34 [online] 

 
AFD78 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : K problémom elektronického doručovania s osobitným zreteľom na správne konanie 

[elektronický dokument] 
Lit.: 12 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : inovácie v administratívnom konaní: zrýchľovanie - 
elektronizácia - participácia. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 64-76 [online]. - ISBN 978-80-7160-564-5 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_SPRA__VKO_2020_-_final.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Vrabko, Marián Radosa, Matúš: Zjednodušenie prístupu k elektronickej komunikácii v oblasti miestnej územnej 
samosprávy. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a 
obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 91 

 
AFD79 Ivančo, Marek [UKOPAOP] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Joint ventures as an economic consequence of 

globalisation from the perspective of competition law 
Lit. 16 zázn. 
In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. - 
S. 779-786 [online]. - ISBN 978-80-8154-212-1 
[Globalization and its socio-economic consequences : international scientific conference. 17th, Rajecké Teplice, 4.-
5.10.2017] 
URL: http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/part_ii_final_4.pdf 
Registrované v: wos 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Smalik, Matej: Úvod. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, 2021, S. 571 

 
AFD80 Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (100%) : Komparácia akcie v akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie = 

The comparison of shares in joint stock company with private company limited by shares 
Lit.: 11 zázn. 
In: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia. - Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - S. 143-151. - ISSN 2453-921X. - ISBN 978-80-8152-775-3 
[Právo, obchod, ekonomika. 9, Vysoké Tatry, 23.10.2019 - 25.10.2019] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 710 

 
AFD81 Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (100%) : Odborná starostlivosť z pohľadu povinnosti štatutára pri výkone funkcie 

Lit. 11 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 15-19 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-
7160-427-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 468 
[o4] 2021 Lukáčka, Peter Smalík, Matej: Valné zhromaždenie počas pandémie covid-19. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : legislatíva a aplikačná invencia v obchodnom práve počas pandémie covid-19. Bratislava 
:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 50 56 [online] 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 45, 47, 55, 62 

 
AFD82 Jenčík, Jozef [PhD-int] [UKOPATS] (100%) : Európska renesancia 

Lit.: 7 zázn. 
In: 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 339-352. - ISBN 978-80-8152-796-8 
[15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy. Košice, 16.05.2019 - 17.05.2019] 
URL: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/15-rokov-v-eu-web.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 18 

 
AFD83 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Aktuálne zmeny v daňovej legislatíve SR v kontexte súčasných medzinárodných 

trendov 
Lit. 12 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2016. - S. 113-119 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-414-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 10.-12.3.2016] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Popovič, Adrián Štrkolec, Miroslav: Virtual currencies (crypto assets) in the field of direct taxation and indirect 
taxation in the slovak republik. In: Finansovoe pravo v cifrovuju epochu. Moskva : Ruskyj gosudarstvennyjuniverzitet 
pravosudja, 2021, S. 151 

 
AFD84 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Retroaktivita daňovoprávnych noriem [elektronický dokument] 

Lit.: 18 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavnoprávne východiská finančného práva. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 30-39 [online]. - ISBN 978-80-7160-475-4 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_2.p
df 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Červená, Karolína - Vartašová, Anna: Základy zdaňovania (v interakcii ekonómie a práva). Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 18 

 
AFD85 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (33.334%) - Hlinka, Tibor [UKOPAFP] (33.333%) - Cibuľa, Tomáš [PhD-ext] [UKOPAFP] 

(33.333%): Zneužitie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia [elektronický dokument] 
Lit.: 15 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : vyvažovanie záujmov v sporoch s finančnoprávnym 
prvkom. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 6-12 [online]. - ISBN 978-80-7160-521-8 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_3__Financne_pr
avo_.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 79 

 
AFD86 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Právny pluralizmus a pramene práva v súčasnosti = Legal pluralism and sources of 

law today 
Recenzované 
Lit. 14 zázn. 
In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 215-219. - 
ISBN 978-80-7160-314-6 
[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-23.10.2010] 
POZNÁMKA: 
Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 S. 166. - ISBN 978-80-7160-
301-6 
v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2011. - S. 537-541. - ISBN 978-80-7160-314-6 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gregor, Martin: Baer, Susanne: Reschtossoziologie. Eine Einfuhrung in die interdisziplinäre Rechtsforschung. 
In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 1, 2021, s. 91 [online] 

 
AFD87 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Problémy migrácie očami filmu 

Lit. 3 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016: Stret právnych kultúr v európskom priestore [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 40-45 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-434-1 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Stret právnych kultúr v európskom priestore : medzinárodná vedecká konferencia. 
Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 93 

 
AFD88 Katkovčin, Maroš [PhD-int] [UKOPAFP] (100%) : Inovatívne technológie v dohľade nad finančným trhom (SupTech) 

[elektronický dokument] 
Lit.: 3 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 297-302 
[online]. - ISBN978-80-7160-576-8 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Bratislava, 23.06.2020 - 24.06.2020] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2020_final.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Daňko, Martin: Skončila doba cashu ?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne 
výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 82, 85 [online]  
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AFD89 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Vývoj ne bis in idem v judikatúre ESD a ESĽP 
Lit. 2 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2017. - S. 719-724 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-445-7 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 30.3.-1.4.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan: Justičná spolupráca v rámci dokazovania v prípravnom konaní. In: Teória a prax dokazovania 
vo vyšetrovaní. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 28 

 
AFD90 Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (100%) : Verejné obstarávanie ako problematický aspekt čerpania štrukturálnych fondov 

Lit.: 5 zázn. 
In: Právo fondov EÚ v teórii a praxi. - Bratislava : Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej 
republiky, 2018. - S. 76-85. - ISBN 978-80-972677-7-3 
[Právo fondov EÚ v teórii a praxi : medzinárodná vedecká konferencia. 1, Bratislava, 29.05.2018] 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Mucha, Boris: Evaluation of the state of implementation of the European structural and investment funds: case 
study of the Slovak Republic. In: Online Journal Modelling the New Europe [elektronický dokument], roč. 12, č. 35, 2021, 
s.23 [online] - SCOPUS 

 
AFD91 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Šišulák, Stanislav (50%): Dohoda o vine a treste - čiastočná privatizácia trestného 

konania = Plea bargaining - an example of partial privatisation of criminal procedure 
Lit.: 16 zázn. 
In: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. - Košice 
: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 97-111. - ISBN 978-80-8152-800-2 
[Košické dni trestného práva. 3, Košice, 06.11.2019 - 07.11.2019] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Krásná, Patrícia: Reoffeinding its criminal, criminological and penological aspects. In: Bezpečnostní teorie a 
praxe, č. 3, 2021, s. 3 

 
AFD92 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Hodnotenie Českej republiky pracovnou skupinou OECD o úplatkárstve v 

medzinárodných obchodných transakciách 
Recenzované 
Lit. 1 zázn. 
In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2013. - S. 93-101. - ISBN 978-80-7160-359-7 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013] 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj na CD-ROM - Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta, 2013. - S. 993-1001 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-365-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kapišovská, Alexandra Králik, Ján: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike z pohľadu 
OECD. In: Justičná revue, roč. 73, č. 4, 2021, s. 531 

 
AFD93 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (34%) - Vincent, Filip [PhD-int] [UKOPATP] (33%) - Vojtuš, František [PhD-ext] 

[UKOPATP] (33%): K otázke postavenia subjektov poskytujúcich pomoc obetiam a ich fungovaniu v aplikačnej praxi = On 
the position oforganizations supporting victims of crime and their functioning in application practice 
Lit.: 6 zázn. 
In: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. - Košice 
: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 112-125. - ISBN 978-80-8152-800-2 
[Košické dni trestného práva. 3, Košice, 06.11.2019 - 07.11.2019] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kurejová, Martina: Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam. In: Budúcnosť 
práva - právo budúcnosti [elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 379 
[online] 
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AFD94 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Šišulák, Stanislav (50%): Limity sexuálneho správania v prostredí internetu 
Lit. 7 zázn. 
In: Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 
2015. - S. 136-144. - ISBN 978-80-8054-646-5 
[Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly : virtuálna medzinárodná vedecká konferencia. 
Bratislava, 20.3.2015] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ľorko, Jakub Tarabová, Nina: Kybergrooming a jeho trestnoprávne a kriminologické aspekty. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kibernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 111 [online] 

 
AFD95 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Mediácia v trestnom práve = Mediation in penal law  

Lit. 4 zázn. 
In: Obec - škola - mediácia. - Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2015. - S. 99-108. - ISBN 978-80-971616-2-0 
[Obec, škola, mediácia : medzinárodná vedecká konferencia. 2., Modra, 16.-17.4.2015] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 82 

 
AFD96 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Možnosti riešenia postavenia obetí v intenciách riešenia postavenia obetí v 

intenciách restoratívnej spravodlivosti ako inštitútu posilnenia dôvery obetí v justičný systém Slovenskej republiky 
Lit. 5 zázn. 
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický zdroj]. - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - S. 5-17 
[CD-ROM]. - ISBN 978-80-971911-0-8 
[Obete kriminality a ich práva : seminár s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 6.11.2014] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 65 

 
AFD97 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Šišulák, Stanislav (50%): Použitie inštitútu agenta pri odhaľovaní a objasňovaní 

kriminality v kybernetickom prostredí = The use of agent's institute in crime detection and investigation in cyber 
environment 
Lit. 8 zázn. 
In: Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. - Praha : Leges, 
2017. - S. 134-144. - ISBN 978-80-7502-206-6 
Edícia: Teoretik 
[Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní : vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 23.3.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beleš, Andrej: Zabezpečovanie informácií. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 674-708 

 
AFD98 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Šišulák, Stanislav (50%): Problémy súvisiace s dokazovaním domáceho násilia 

orgánmi činnými v trestnom konaní = Problems of the domestic violence evidence gathering 
Lit. 7 zázn. 
In: Prípravné konanie - možnosti a perspektívy. - Praha : Leges, 2016. - S. 242-253. - ISBN 978-80-7502-153-3 
Edícia: Teoretik 
[Prípravné konanie - možnosti a perspektívy : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 21.4.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Pastuchová Neumannová, Andrea: Výsluch obzvlášť zraniteľnej osoby v prípravnom konaní. In: Efektívnosť 
prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický dokument]. 
Bratislava :Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 170, 171 [online] 

 
AFD99 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Rekognoskácia probácie a mediácie v slovenských podmienkach = Recognition 

of probation and mediation in the Slovak Republic 
Lit. 1 zázn. 
In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. - Praha : Leges, 2015. - S. 51-71. - ISBN 978-80-7502-104-
5 
Edícia: Teoretik 
[Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi : medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 29.9.2015]  
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Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Krásná, Patrícia: Reoffeinding its criminal, criminological and penological aspects. In: Bezpečnostní teorie a 
praxe, č. 3, 2021, s. 8 

 
AFD100 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Šišulák, Stanislav (50%): Sociálne siete ako kybernetická hrozba = Social 

networks as cyberthreats 
Lit. 9 zázn. 
In: Bezpečnostné fórum 2015 = Security forum 2015, 1. zväzok. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - S. 86-94. - ISBN 978-
80-557-0849-2 
[Bezpečnostné fórum 2015 : medzinárodná vedecká konferencia. 8., Banská Bystrica, 11.-12.2.2015] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, 
s. 365 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 91 

 
AFD101 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Šišulák, Stanislav (50%): Trestný čin "nebezpečné prenasledovanie" v 

kybernetickom prostredí 
Lit. 7 zázn. 
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 95-104. - ISBN 
978-80-8054-729-5 
[Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 5., 
Bratislava, 21.3.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 125 

 
AFD102 Kury, Helmut (50%) - Strémy, Tomáš [UKOPATP] (50%): Restoratívna justícia a alternatívne tresty - nové výsledky = 

Restorative justice and alternative punishments - new results 
Lit. 77 zázn. 
In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - Praha : Leges, 2014. - S. 15-40. - ISBN 978-80-
7502-034-5 
Edícia: Teoretik 
[Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : medzinárodná konferencia. Trnava, 6.5.2014]  
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kurilovská, Lucia Krásná, Patrícia: Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu. In: Právny obzor, 
Roč. 104, č. 6, 2021, s. 463 

 
AFD103 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Nezávislý advokát ako nevyhnutnosť fungovania právneho štátu [elektronický 

dokument] 
Lit.: 3 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : advokát ako ochranca právneho štátu. - Bratislava : 
Právnická fakulta UK, 2020. - S. 81-86 [online]. - ISBN 978-80-7160-556-0 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_PLENA__RKO_2020_-
_final_final_ocislovane.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lešková, Katarína: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a jeho disciplinárna právomoc vo vzťahu k 
advokátom. In: Ústavné dni : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť 
Ústavného súduSlovenskej republiky 9. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 270  

 
AFD104 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Vplyv realizácie práva na obhajobu na dokazovanie v trestnom konaní 

[elektronický dokument] 
Lit.: 2 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. - 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 132-135 [online]. - ISBN 978-80-7160-520-1 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_2__Trestne_pra
vo__.pdf 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Janko, Sebastián: Počítačová kriminalita a obstarávanie dôkazov súkromnými osobami. In: 5. košické dni 
trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 
Právnickáfakulta, 2021, S. 257 

 
AFD105 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Zásada ne bis in idem vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva  

Lit. 7 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2017. - S. 725-730 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-445-7 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 30.3.-1.4.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan: Justičná spolupráca v rámci dokazovania v prípravnom konaní. In: Teória a prax dokazovania 
vo vyšetrovaní. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 28 

 
AFD106 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (50%) - Turay, Lukáš [PhD-int] [UKOPATP] (50%): Zásady trestného práva hmotného - 

teoretický základ pre aplikačnú prax 
Lit.: 7 zázn. 
In: Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - S. 39-51. - ISBN 978-
80-7502-489-3 
[Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 30.10.2020] 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Trestnoprávna charakteristika navrhovaného trestného činu týkajúceho sa postihovania 
kyberšikany. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kibernetická kriminalita v čase krízy. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 87 [online] 
[o4] 2021 Pobijak, Tomáš: Trestný postih ako ultima ratio. In: Justičná revue, Roč. 73, č. 11, 2021, s. 1274 

 
AFD107 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Derogácia právnych predpisov Ústavným súdom SR [elektronický dokument]  

Lit.: 19 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 92-103 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-465-5 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov ... In: Justičná revue, roč. 73, č. 
4, 2021, s. 459 

 
AFD108 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Preambula k Ústave SR a jej význam = Preamble to the Constitution and its meaning 

Recenzované 
Lit.18 zázn. 
In: Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade. - Lutila : Lonfinger, 2012. - S. 210-226. - ISBN 
978-80-971046-1-0 
[Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade : medzinárodná konferencia. Bratislava, 
12.9.2012] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Preambula. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské 
práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 5 
[o4] 2021 Batka, Ľubomír Mrva, Michal Turčan, Martin: O práve a náboženstve v Európskom a domácom kontexte : 
sloboda vyznania v histórii a dnes; štát, cirkev a kánonické právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 55 

 
AFD109 Ľorko, Jakub [UKOPATP] (50%) - Tallová, Barbora (50%): Recidíva a jej význam pre trestnú politiku [elektronický 

dokument] 
Lit.: 10 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : ukladanie trestov a ich výkon. - Bratislava : Právnická 
fakulta UK, 2020. - S. 82-91 [online]. - ISBN 978-80-7160-557-7 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_TREST_2020_-_final.pdf 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Lulei, Martin: Rizikové faktory trestnej činnosti. Bratislava : IRIS, 2021, S. 26 
 
AFD110 Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Spoločné konanie v spoločnosti s ručením obmedzeným  

Recenzované 
Lit. 10 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 
- S. 367-373. - ISBN 978-80-7160-368-9 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 21.-23.3.2013] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Vassová, Patrícia: Zákonné zastúpenie podnikateľa v právnych vzťahoch. In: Študentská vedecká odborná 
činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 153, 154, 157 

 
AFD111 Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Spoločnosť v kríze - vybrané aplikačné problémy 

Lit. 6 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2016. - S. 268-272 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-414-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 10.-12.3.2016] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 706 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 456 

 
AFD112 Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Vplyv ostatných zmien Obchodného zákonníka na zodpovedné riadenie 

spoločnosti [elektronický dokument] 
Lit.: 11 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 162-168 
[online]. - ISBN978-80-7160-484-6 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milnik
y_2018.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 63, 72 

 
AFD113 Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Vybrané aplikačné problémy uplatňovania zodpovednosti voči konateľom s.r.o.  

Recenzované 
Lit. 14 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. 
- S. 844-851 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-365-8 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2013 : Inštitúty obchodného práva aplikovateľné pri riešení prejavov hospodárskej krízy v 
korporátnom a zmluvnom práve : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lukáčková, Zdenka Dutková, Patrícia: Časť 6. Účtovníctvo podnikateľov. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, 
súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 177 

 
AFD114 Lukáčková, Zdenka [UKOPAEV] (50%) - Rakovský, Peter [UKOPAFP] (50%): Blockchain technológie - regulačné výzvy 

a príležitosti [elektronický dokument] 
Lit.: 3 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavnoprávne východiská finančného práva. - Bratislava 
: Právnická fakulta UK, 2018. - S. 82-89 [online]. - ISBN 978-80-7160-475-4 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
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Informácia: 
-- Rakovský, Peter UKOPAFP [PhD-int] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_2.p
df 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Hrabčák, Ladislav - Kušníriková, Miroslava - Popovič, Adrián - Sábo, Jozef - Stojáková, Monika - Štefánová, 
Radka: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice : ŠafárikPress, 2021, S. 16  
[o4] 2021 Daudrikh, Yana: Virtuálna mena ako novodobý inštitút v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a 
financovania terorizmu. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné 
právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 67 [online] 
[o4] 2021 Daňko, Martin: Skončila doba cashu ?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne 
výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 82 [online]  

 
AFD115 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Forum shopping v medzinárodnom práve súkromnom EÚ 

Lit. 1 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2017. - S. 174-181 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-445-7 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 30.3.-1.4.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Sakolciová, Sandra: Defamation on Social Media : challenges of private international law. In: Bratislava law 
review [elektronický dokument], roč. 5, č. 1, 2021, s. 132 [online]  

 
AFD116 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Právny štát ako spoločná hodnota členských štátov Európskej únie? [elektronický 

dokument] 
Lit.: 4 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom 
práve. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 38-47 [online]. - ISBN 978-80-7160-563-8 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_MEDZKO_2020_-_final.pdf 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Slašťan, Miroslav: Dopad pandémie koronavírusu na vybrané inštitúty medzinárodného práva súkromného. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : medzinárodné právo a kríza dopady a výzvy. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 108 [online] 
[o4] 2021 Gyurász, Zoltán: Rule of law in the light of new technology in time of crisis. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : technologies in times of crisis : threat or opportunity to law?. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 15 [online] 
[o3] 2021 Gyurász, Zoltán Gornaľová, Dominika: Use of artificial intelligence in arbitration. In: Cofola international 2021 
[elektronický dokument] : international and national arbitration challenges and trends of the present and future. Brno : 
Masaryk University, 2021, S. 91 [online] 

 
AFD117 Máčaj, Adam [PhD-int] [UKOPAMP] (100%) : Jurisdiction under the recent developments of jurisprudence on rule of 

law and judicial independence [elektronický dokument] 
Lit.: 1 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : právne výzvy pre novú Európsku komisiu. - Bratislava : 
Právnická fakulta UK, 2020. - S. 132-139 [online]. - ISBN 978-80-7160-573-7 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2020-12-30_Bratislava_Legal_Forum2020.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Patakyová, Mária T. - Kiššová, Sára: Vplyv rozsudku Súdneho dvora vo veci C-575/18 P Česká republika v. 
Komisia na priame žaloby pred SDEÚ (Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia). In: Acta Facultatis Iuridicae 
UniversitatisComenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 188 

 
AFD118 Máčaj, Ľudovít [UKOPASP] (100%) : Priama účasť obyvateľov obce v územnom plánovaní a krajinnom plánovaní vo 

svetle ochrany prírody a krajiny [elektronický dokument] 
Lit.: 5 zázn. 
In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve [elektronický 
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dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 42-47 [online]. - ISBN 978-80-7160-578-2 
[Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava, 03.12.2020] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_MEDZINARODNE_A_VNUTROSTATNE_PRAVNE_A
SPEKTY_PRIAMEJ_UCASTI_OBYVATELOV_NA_MIESTNEJ_SAMOSPRAVE.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Martvoň, Anton: Priama účasť obyvateľov obce pri jej vzniku, zániku a pri zmene hraníc územia obce a mesta. 
In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. 
Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 64 

 
AFD119 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (100%) : Jednoduchá spoločnosť na akcie - teoreticko-právna analýza vybraných 

prvkov zákonného textu v/s anticipácia praktických limitov = Private company limited by shares - an analysis of selected 
elements oflegislation from the viewpoint of legal theory vs. considerations of practical limitations 
Lit. 4 zázn. 
In: Aktuálne otázky súkromného práva. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016. - S. 9-20. - ISBN 978-80-8054-
695-3 
[Aktuálne otázky súkromného práva : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 5.-6.9.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 738 

 
AFD120 Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (50%) - Müllerová, Jana (50%): New methodology for crisis management RM/RA 

CRAMM and its legal frame 
Lit. 2 zázn. 
In: Production management and engineering sciences. - London : Taylor & Francis group, 2016. - S. 185-189. - ISBN 978-
1-138-02856-2 
[ESPM 2015 : international conference on engineering science and production management. Tatranská Štrba, 16.-
17.4.2015] 
Registrované v: wos 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Kopencova, Dagmar - Felcan, Miroslav - Rak, Roman: Equilibrium and limit states in technical and social 
disciplines as part of risk analysis and management. In: Proceedings of 1st international conference on structural 
damagemodelling and assessment. Singapore : Springer Nature, 2021, S. 293 - SCOPUS 

 
AFD121 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti 

uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky[elektronický dokument] 
Lit.: 3 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem 
súkromného práva. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 139-147 [online]. - ISBN 978-80-7160-478-5 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_5.p
df 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 467 

 
AFD122 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri 

zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva 
Lit. 4 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 20-24 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-
7160-427-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Smalik, Matej: Cezhraničné aspekty zlúčenia, splynutia, rozdelenia. In: Aplikované právo obchodných 
spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 600 
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AFD123 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Obchodný register a právne postavenie štatutárov de lege ferenda 
[elektronický dokument] 
Lit.: 2 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 
S. 471-477 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Lacko, Pavel: Sankcie v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a ich primeranosť. In: Acta 
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 107 

 
AFD124 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov 

kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a 
reštrukturalizácii[elektronický dokument] 
Lit.: 19 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 169-181 
[online]. - ISBN978-80-7160-484-6 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milnik
y_2018.pdf 
Ohlasy (7): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana - Mamojka, Mojmír - Petrek, Filip - Pintérová, Dominika - Smalik, Matej - Strémy, Jana: Časť 
8. Všeobecná právna úprava obchodných spoločností a družstva. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právoobchodných spoločností a družstva. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 389 
[o4] 2021 Patakyová, Mária Duračinská, Jana: Tvorba vôle v spoločnosti. In: Aplikované právo obchodných spoločností a 
družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 230 
[o3] 2021 Patakyová, Mária: Zánik výkonu funkcie korporačné a zmluvné aspekty, systematika a kazuistika. In: Smluvní 
režim výkonu funkce. Praha : Wolters Kluwer, 2021, S. 76 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 468 
[o4] 2021 Duračinská, Jana: Zodpovednosť za výkon funkcie. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - 
ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 322 
[o4] 2021 Duračinská, Jana: Práva a povinnosti spoločníkov, akcionárov a členov. In: Aplikované právo obchodných 
spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 438 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 70, 72, 73 

 
AFD125 Mészáros, Tomáš [UKOPATS] (50%) - Švrčková, Nikola (50%): Meno, mesto, zviera, vec: spoločenská hra s právnou 

subjektivitou? = Name, town, animal, thing: guessing game with the legal personality? 
Lit. 22 zázn. 
In: Paneurópske právnické fórum [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. - S. 510-523 [online]. 
- ISBN 978-80-89453-33-7 
[Paneurópske právnické fórum : vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2., Bratislava, 
9.5.2017] 
URL: https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/paneuropske_pravnicke_forum_2017.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňkynyč, Olexij M.: Priznanie práv a právnej subjektivity jazeru? : prípad Erijského jazera. In: Projustice 
[elektronický dokument], Roč. 10, č. 12, 2021, s. 1-26 [online] 

 
AFD126 Meteňkanyč, Olexij [UKOPATS] (100%) : Priznanie právnej subjektivity neživým veciam či inak povedané vybrané leges 

singulares Nového Zélandu 
Lit.: 14 zázn. 
In: Leges singulares. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - S. 120-137. - ISBN 978-80-571-0285-4 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 90 
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AFD127 Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (100%) : Aplikačný a interpretačný rámec základných zásad trestného práva hmotného 
s dôrazom na zásadu ne bis in idem 
Lit.: 7 zázn. 
In: Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - S. 81-94. - ISBN 978-
80-7502-489-3 
[Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 30.10.2020] 
Informácia: 
-- Mihálik, Stanislav UKOPATP [PhD-int] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňkanyč, Olexij M.: Materiálny verzus formálny právny štát : mýty a kontroverzie. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 48 

 
AFD128 Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (100%) : Dopady tzv. superrýchleho konania ako osobitnej formy vedenia trestného 

konania [elektronický dokument] 
Lit.: 6 zázn. 
In: Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická 
fakulta UK, 2020. - S. 96-105 [online]. - ISBN 978-80-7160-577-5 
[Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 
30.10.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2021-1-12-Zborni__k-z-medzina__rodnej-vedeckej-
konferencie-APVV_01.pdf 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia: História ukladania trestov a uloženie trestu ako jeden z možných prostriedkov ovplyvňovania 
efektívnosti prípravného konania. In: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava : Akadémia Policajného zboru 
vBratislave, 2021, S. 155 
[o3] 2021 Krásna, Patrícia: Markantné znaky páchateľa trestného činu z pohľadu trestného práva, kriminológie, 
psychológie a ich eventuálny vplyv na efektívnosť prípravného konania. In: Quaere 2021 : roč. 11. Hradec Králové : 
Magnanimitas, 2021, S. 916 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia Krivosudská, Petra: Dohoda o vine a treste a jej vplyv na naplnenie účelu trestu svedkov. In: 
Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronickýdokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 88 [online] 

 
AFD129 Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (34%) - Vincent, Filip [PhD-int] [UKOPATP] (33%) - Zigo, Daniel [PhD-int] [UKOPAHP] 

(33%): Otázka korupcie z pohľadu trestného práva a kriminológie s dôrazom na proces verejného obstarávania v 
Slovenskej republike =The issue of corruption in the point of view of criminal law and criminology with emphasis on the 
process of public procurement in the Slovak Republic 
Lit.: 8 zázn. 
In: PRO LEGAL : deň študentov práva a doktorandov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici - Belianum, 2019. - S. 106-122. - ISBN 978-80-557-1560-5 
[PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2019. Banská Bystrica, 25.03.2019] 
Informácia: 
-- Mihálik, Stanislav UKOPATP [PhD-int] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Právo podnikať. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 36 

 
AFD130 Mlkvá Illýová, Zuzana [UKOPAKT] (100%) : Falšovanie Martinskej deklarácie a jej tajná klauzula 

Lit.: 6 zázn. 
In: Mýty o práve, mýty v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Sekcia právnych dejín, Sekcia rímskeho a kánonického práva a Sekcia teórie práva a sociálnych 
vied. - Bratislava :Wolters Kluwer, 2018. - S. 167-176. - ISBN 978-80-8168-994-9 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Švedová, Terézia Lysý, Miroslav: 28. október ako deň vzniku štátu a právneho poriadku. In: Rok 1918 a potom... 
: slovenská spoločnosť na prahu novej éry. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Historickú ústav SAV, 2021, S. 44  

 
AFD131 Mlkvá Illýová, Zuzana [UKOPAKT] (100%) : Kedy vznikol Československý štát? = When was the Czechoslovak State 

created? : (Recognition of states in international law in the context of interwar Czechoslovakia formation) : (K inštitútu 
uznania vmedzinárodnom práve vo vzťahu k formovaniu medzivojnového Československa) 
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Lit. 15 zázn. 
In: Právno-historické trendy a výhľady 2. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017. - S. 215-227. - ISSN 2544-4441 
[Trnavské právnické dni 2016 : Nová Európa - výzvy a očakávania : medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 22.-
23.9.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Švedová, Terézia Lysý, Miroslav: 28. október ako deň vzniku štátu a právneho poriadku. In: Rok 1918 a potom... 
: slovenská spoločnosť na prahu novej éry. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Historickú ústav SAV, 2021, S. 44 

 
AFD132 Mlkvá Illýová, Zuzana [UKOPAKT] (100%) : Transformácia občianskeho práva po roku 1989  

Lit.: 8 zázn. 
In: Rok 1989 ako medzník vo vývoji štátu a práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 11-20. - ISBN 978-80-571-
0172-7 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/Rok_1989_ako_medznik_vo_vyvoj
i_statu_a_prava_zbornik_BPF.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ivančík, Ján: Superficies solo cedit ako jedno z východísk pre krízu pozemkového vlastníctva alebo dôvod jej 
prehĺbenia?. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického práva 
vobdobí krízy hodnotových princípov v práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, 
S. 47, 56 [online] 

 
AFD133 Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : K metóde vytvárania právnych pravidiel z fragmentov Digest v raných recepčných 

školách rímskeho práva 
Lit.: 15 zázn. 
In: Digesta Iustiniani - thesaurus iurisprudentiae : zborník z medzinárodnej romanistickej konferencie. - Trnava : Právnická 
fakulta, 2018. - S. 97-108. - ISBN 978-80-568-0124-6 
[Digesta Iustiniani - thesaurus iurisprudentiae. Trnava, 10.11.2017] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Bělovský, Petr: Obligace z kontraktu : smlouva a její vymahatelnost v římském právu. Praha : Auditorium, 2021, 
S. 92 

 
AFD134 Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : K pojmovej hranici medzi kontraktom a deliktom v rímskom práve 

Lit. 17 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2015. - S. 470-479 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-394-8 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 19.-21.3.2015] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Mlkvá Illýová, Zuzana: Láme kúpa nájom? : proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, S. 13 

 
AFD135 Mrva, Michal [UKOPATS] (100%) : Sudca a právna istota 

Lit.: 9 zázn. 
In: Sudcovské rozhodovanie : záruky a prekážky spravodlivého procesu. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 110-119. 
- ISBN 978-80-8168-916-1 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Chovancová, Jarmila: K vzťahu práva a právnej filozofie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : kríza autorít a hodnôt v súčasnej spoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnickáfakulta, 2021, S. 33 [online] 
[o3] 2021 Chovancová, J.: K pojmu práva. In: Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2021, S. 188 

 
AFD136 Mrva, Michal [UKOPATS] (100%) : Zákaz cenzúry - imperfektná norma? 

Lit.: 3 zázn. 
In: Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 37-46. - ISBN 978-80-7160-
524-9 
[Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad : interdisciplinárna vedecká konferencia. Bratislava, 11.09.2019 - 12.09.2019] 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 18, 21 

 
AFD137 Nemec, Matúš [UKOPARP] (100%) : Kánonickoprávne východiská a sekulárne prístupy k problému ekonomického 

zabezpečenia cirkví v Slovenskej republike 
UKOVO2020 
Lit.: 25 zázn. 
In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti : zborník z medzinárodnej 
vedeckej interdisciplinárnej konferencie. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - S. 131-149. - ISBN 978-80-7502-424-4 
[Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti. Trnava, 27.09.2019] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Vladár, Vojtech: The legal regulation of religious symbols in the public sphere in Slovakia. In: Religious symbols 
in the public sphere : analysis on certain central european countries. Budapest : Ferenc Mádl institute of comparativelaw, 
Miskolc : Central european academic publishing, 2021, S. 171-210 

 
AFD138 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Humanizácia jednotlivca a spoločnosti prácou 

Lit.: 5 zázn. 
In: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 396-405. - ISBN978-
80-568-0192-5 
[Práca je základným právom a pre človeka dobrom. Trnava, 20.04.2019] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Capíková, Silvia: Odborové organizácie a ochrana zdravia zdravotníckych pracovníkov (nie len) v čase pandémie 
covid-19. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita 
Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 226 [online] 

 
AFD139 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Cartesio a jeho vplyv na postupy registrových súdov v SR : (zopár otvorených 

otázok a pokus o zodpovedanie niektorých) 
Recenzované 
Lit. 7 zázn. 
In: Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2011. - S. 177-182. - ISBN 978-80-557-01394-4 
[Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky : medzinárodná vedecká konferencia. 
Banská Štiavnica, 25.-27.5.2010] 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Zigo, Daniel: Časť 4. Podnikanie zahraničných osôb. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, 
právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 129 
[o4] 2021 Grambličková, Barbora: Premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti podľa práva Európskej únie a Slovenskej 
republiky. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 
2021,S. 629 

 
AFD140 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : K aktívnej legitimácii verejného ochrancu práv v konaní o súlade právnych 

predpisov pred Ústavným súdom podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy = The active legitimacy of the public defender in proceeding 
before theConstitutional Court of Slovak Republic on the conformity of legal regulations pursuant to Article 125 (1) of the 
Constitution of the Slovak Republic 
Lit.: 8 zázn. 
In: Ústavné dni : Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 - 8. Ústavné 
dni. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - S. 39-57. - ISSN 2454-003X. - ISBN 978-80-8152-863-7 
[Ústavné dni : Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v krajinách V4. 8, Košice, 
01.10.2019] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Orosz, Ladislav: Justičná novela Ústavy Slovenskej republiky : (solídne zámery - rozpačité závery). In: Ústavné 
dni : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu 
Slovenskejrepubliky 9. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 83 

 
AFD141 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (50%): Posudzovanie dohôd medzi 

zakladateľmi obchodnej spoločnosti v kontexte výkonu súdnej moci [elektronický dokument] 
Lit.: 28 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v 
obchodnom práve. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 6-18 [online]. - ISBN 978-80-7160-526-3 
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[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_8__Obchodne_p
ravo_.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hajnišová, Edita - Smalik, Matej: Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. In: Obchodné právo 1 : všeobecná 
časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 740 

 
AFD142 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (50%): Spoločenská zodpovednosť 

obchodných spoločností a trvalo udržateľný rozvoj 
Lit.: 11 zázn. 
In: Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 32-45. - ISBN 978-80-8168-
926-0 
[Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Smolenice, 25.09.2017 - 26.09.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Duračinská, Jana: Malý konkurz nový hybrid v insolvenčných konaniach. In: Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 131 

 
AFD143 Patakyová, Mária T. [UKOPAEP] (100%) : How does EU law influence the enforcement of competition law on  the 

national level? [elektronický dokument] 
Lit.: 12 zázn. 
In: European law as a tool for approximation of Slovak law and Ukrainian law [elektronický dokument]. - Bratislava : 
Právnická fakulta UK, 2020. - S. 57-64 [online]. - ISBN 978-80-7160-518-8 
[European law as a tool for approximation of Slovak law and Ukrainian law : international conference. Bratislava, 
14.11.2019 - 16.11.2019] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2021-01-25-COLLECTION_of_Papers_final.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažo, Ondrej Kováčiková, Hana Máčaj, Adam: Sekundárne ciele verejného obstarávania [elektronický 
dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 6 [online] 

 
AFD144 Patakyová, Mária T. [UKOPAEP] (100%) : Prišiel čas na rozšírenie aplikácie súťažného práva? [elektronický dokument] 

Lit.: 9 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 
S. 598-604 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažo, Ondrej Kováčiková, Hana Máčaj, Adam: Sekundárne ciele verejného obstarávania [elektronický 
dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 54 [online] 

 
AFD145 Pavlovič, Maroš [PhD-int] [UKOPASP] (100%) : Štátna správa na úseku pozemkových úprav [elektronický dokument] 

Lit.: 4 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 180-189 
[online]. - ISBN978-80-7160-576-8 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Bratislava, 23.06.2020 - 24.06.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Milniky/2020/Milniky_Zbornik_2020_final.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Filagová, Lucia: Pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností. In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. 
Bratislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 2021, S. 65 

 
AFD146 Petrek, Filip [PhD-int] [UKOPAHP] (100%) : K premlčaniu v spotrebiteľských zmluvách vo svetle derogačného nálezu 

Ústavného súdu SR [elektronický dokument] 
Lit.: 6 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 182-187 
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[online]. - ISBN978-80-7160-484-6 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 12, Častá-Papiernička, 12.04.2018 - 14.04.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milnik
y_2018.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Právo podnikať. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 36 

 
AFD147 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : K niektorým prvkom prvej slovenskej ústavy a ich reálnej aplikácii v politickom 

živote štátu 
Lit. 49 zázn. 
In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 1. - Trnava : Katedra histórie Filozofickej fakulty, Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda, 2002. - S. 11-31. - ISBN 80-89034-38-1 
[Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov : sympózium. 1., Modrová, 19.-20.4.2002] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gajarský, Adrián: Základný právny rámec postavenia vlády v slovenskom ústavnom a politickom systéme v 
rokoch 1938-1945. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 3, 2021, s. 45 [online] 

 
AFD148 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Príprava retribučného procesu s Jánom Vojtaššákom a členmi Štátnej rady v 

rokoch 1945-1948 
Lit.: 13 zázn. 
In: Ján Vojtaššák : biskup v dejinách 20. storočia : zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia. - Bratislava : 
Post Scriptum, 2018. - S. 350-363. - ISBN 978-80-89567-86-7 
[Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitula, 14.11.2017 - 15.11.2017] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Hrabovec, Emília: Ján Vojtaššák, the most persecuted catholic bishop in Czechoslovakia. In: The trial of cardinal 
József Mindszenty from the perspective of seventy years. Vatikán : Liberia Editrice Vaticana, 2021, S. 312 

 
AFD149 Prnová, Jana [UKOPARP] (100%) : Digesta a fenomén interpolácií justiniánskych kompilátorov 

Lit. 14 zázn. 
In: Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. - Praha : Leges, 2016. - S. 123-134. - ISBN 978-80-7502-183-0 
Edícia: (Teoretik) 
[Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum : medzinárodná vedecká konferencia. 18., Trnava, 27.-28.5.2016] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov. Praha : Leges, 2021, S. 
110 

 
AFD150 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : K vypočutiu podozrivej osoby 

Recenzované 
Lit. 4 zázn. 
In: Aktuálne otázky trestného zákonodarstva. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012. - S. 239-241. - ISBN 978-80-
89447-63-3 
[Aktuálne otázky trestného zákonodarstva : medzinárodná konferencia. Bratislava, 19.1.2012] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan - Tarabová, Nina: Podozrivý a poškodený v postupe pred začatím trestného stíhania. In: 
Justičná revue, roč. 73, č. 1, 2021, s. 53 

 
AFD151 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Vzťah trestnoprávnej a administratívnoprávnej zodpovednosti právnických 

osôb 
Lit. 2 zázn. 
In: Princípy trestania a správne delikty. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2016. - S. 155-161. - ISBN 978-
80-8082-988-9 
[Trnavské právnické dni 2016 : Princípy trestania a správne delikty : česko-slovenská vedecká konferencia. Trnava, 
23.9.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hamuľáková, Zuzana Jakušová, Viera: Reforma právnej úpravy správnych deliktov z pohľadu novej právnej 
úpravy správnych deliktov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb úvahy de lege ferenda. In: Nová právna 
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úpravasprávneho trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2021, S. 32, 33 [online] 

 
AFD152 Rak, Pavol [UKOPAPR] (100%) : Poučenie z vývoja, úloha štátu pri vyhodnotení vplyvu pandémie na pracovné právo 

[elektronický dokument] 
Nevykazované UKO 
Lit.: 3 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 489-493 
[online]. - ISBN978-80-7160-576-8 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : medzinárodná online vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Bratislava, 23.06.2020 - 24.06.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Milniky/2020/Milniky_Zbornik_2020_final.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Beňová, Silvia: Súkromie zamestnanca pri realizácii práva na prácu počas pandémie covid-19. In: Bratislavské 
právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : realizácia sociálnych práv v období pandémie. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 8 [online] 

 
AFD153 Raková, Karin [UKOPAOP] (100%) : Spôsob a rozsah zastúpenia dediča - hmotnoprávne východiská [elektronický 

dokument] 
Lit.: 8 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv. 
- Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 113-121 [online]. - ISBN 978-80-7160-561-4 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_OBC__AN_2020_-_final.pdf 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Smyčková, Romana: Zastúpenie v civilnom procese. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck, 2021, 
S. 281 

 
AFD154 Smalik, Matej [UKOPAHP] (100%) : Doktrína pravidla podnikateľského úsudku v teórii a praxi 

Lit. 13 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2014. - S. 385-392 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-371-9 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 27. 29.3.2014] 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Práva minoritov. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 468 
[o4] 2021 Mamojka, Mojmír: Právo podnikať. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové 
inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 36 

 
AFD155 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (50%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (50%): Základné aspekty výkonu rozhodnutia 

vo veciach maloletých 
Lit.: 7 zázn. 
In: Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifikácii civilného procesu : zborník. 
- Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 9-23. - ISBN 978-80-571-0138-3 
[Aktuálne otázky rozhodovania a postupov súdov v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých s osobitným 
dôrazom na výkon rozhodnutí. Omšenie, 17.12.2018 - 18.12.2018] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/uploads/media/Efektivita-vykonu-rozhodnutia.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Neszméry, Štefan: Obstruction of the execution of an official decision in family matters. In: EU law journal, Roč. 
6, č. 2, 2021, s. 7, 8 

 
AFD156 Sopúchová, Soňa [UKOPAPI] (50%) - Andraško, Jozef [UKOPAPI] (50%): Administratívnoprávna ochrana autorského 

práva v Slovenskej republike 
Lit. 9 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2016. - S. 311-319 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-414-3 
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Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 10.-12.3.2016] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Žárská, Petra: New technologies and copyright. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 
[elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 411 [online] 

 
AFD157 Srebalová, Mária [UKOPASP] (70%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (30%): Dobrá správa v komunikácii miestnych 

samospráv [elektronický dokument] 
Lit.: 6 zázn. 
In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve [elektronický 
dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 52-56 [online]. - ISBN 978-80-7160-578-2 
[Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava, 03.12.2020] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_MEDZINARODNE_A_VNUTROSTATNE_PRAVNE_A
SPEKTY_PRIAMEJ_UCASTI_OBYVATELOV_NA_MIESTNEJ_SAMOSPRAVE.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Slámková, Kristína: Budovanie bezpečnej samosprávy v digitálnej dobe. In: Ako zefektívniť priamu účasť 
obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S.77 

 
AFD158 Srebalová, Mária [UKOPASP] (34%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (33%) - Papáčová, Ingrida [UKOPASP] (33%): Priama 

účasť obyvateľov na samospráve obce na rázcestí 
Lit.: 10 zázn. 
In: Verejná správa na rázcestí. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 331-343. - ISBN 978-80-8168-928-4 
[Verejná správa na rázcestí. Bratislava, 27.02.2018] 
Informácia: 
-- Papáčová, Ingrida UKOPASP [PhD-int] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Organizácia miestneho referenda (alebo o úlohe analógie zákona, ... In: Teória a prax verejnej 
správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2021, S.61-
70 [online] 

 
AFD159 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Zákaz reformatio in peius, dôvody jeho uplatnenia pri správnom trestaní a 

možnosti jeho právnej úpravy 
Lit. 9 zázn. 
In: Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. 
- S. 62-73 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-399-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Právna úprava správneho trestania : vedecká konferencia. Bratislava, 6.11.2015] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Vačok, Juraj: Slovak Republic. In: Administrative proceedings in the Habsburg succession countries. Lódź : Lódź 
University Press, 2021, S. 207 

 
AFD160 Strémy, Jana [UKOPAHP] (100%) : Inštitút dodatočnej likvidácie v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej 

republiky [elektronický dokument] 
Lit.: 9 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem 
súkromného práva. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 155-164 [online]. - ISBN 978-80-7160-478-5 
[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_5.p
df 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 89 [online] 

 
AFD161 Strémy, Jana [UKOPAHP] (100%) : Likvidátor [elektronický dokument] 

Lit.: 11 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v 
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obchodnom práve. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 61-72 [online]. - ISBN 978-80-7160-526-3 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_8__Obchodne_p
ravo_.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 80 [online]  

 
AFD162 Strémy, Jana [UKOPAHP] (100%) : Niekoľko poznámok k inštitútu likvidácie v pripravovanej novele Obchodného 

zákonníka [elektronický dokument] 
Lit.: 10 zázn. 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 
S. 567-576 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1 
[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zborni
k_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 80 [online]  

 
AFD163 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Nové trendy v ekonomickej kriminalite 

Lit. 10 zázn. 
In: Páchateľ hospodárskej kriminality v Slovenskej republike [elektronický zdroj]. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity, 2009. - S. 24-37 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8082-287-3 
[Páchateľ hospodárskej kriminality v Slovenskej republike : odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Trnava, 
13.11.2008] 
Ohlasy (1): 
[o1] 2021 Beleš, Andrej: Trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 1, 
2021, s. 154 - SCOPUS 

 
AFD164 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (50%) - Turay, Lukáš [PhD-int] [UKOPATP] (50%): Procesná (ne)použiteľnosť výpovede v 

procesnom postavení zadržaného podozrivého [elektronický dokument] 
Lit.: 4 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. - 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 100-104 [online]. - ISBN 978-80-7160-520-1 
[Bratislavské právnické fórum 2019. Bratislava, 14.02.2019 - 15.02.2019] 
URL: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_2__Trestne_pra
vo__.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Blažek, Radovan - Tarabová, Nina: Podozrivý a poškodený v postupe pred začatím trestného stíhania. In: 
Justičná revue, roč. 73, č. 1, 2021, s. 53 

 
AFD165 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (50%) - Janko, Sebastián (50%): Teoreticko-metodologické východiská zásad trestného 

práva hmotného 
Lit.: 16 zázn. 
In: Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - S. 9-27. - ISBN 978-80-
7502-489-3 
[Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 30.10.2020] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mihálik, Stanislav: Reflections on the criminal law consequences of media behavior during the Corona crisis. In: 
Megatrends and media: Home Officetainment. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, S. 310 

 
AFD166 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Účelové zlučovanie spoločností v trestnoprávnom kontexte = Die gezielte 

Verschmelzung von Unternehmen im kriminellen Kontext = The purposeful merger of companies in the criminal context 
Lit. 10 zázn. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, mim. číslo (2017), s. 178-189. - ISSN 1336-6912 
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[Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických 
súvislostiach : konferencia. Bratislava, 29.9.2017] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 153 

 
AFD167 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Vybrané inštitúty ochrany veriteľa v kontexte likvidácie právnickej osoby 

[elektronický dokument] = Selected institutions of protection of creditor in context of legal person 
Lit.: 11 zázn. 
In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 100-105 
[online]. - ISBN 978-80-7160-488-4 
[Veriteľ v centre pozornosti práva : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 07.12.2018] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Veritel_v_centre_pozornos_i_prava.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kapišovská, Alexandra Králik, Ján: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike z pohľadu 
OECD. In: Justičná revue, roč. 73, č. 4, 2021, s. 532 

 
AFD168 Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Zmier ako jedna z foriem uplatňovania restoratívnej justície 

Lit. 7 zázn. 
In: Aktuálne problémy prípravného konania trestného. - Praha : Leges, 2014. - S. 207-214. - ISBN 978-80-7502-030-7 
Edícia: Teoretik 
[Aktuálne problémy prípravného konania trestného : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 
3.4.2014] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 88 

 
AFD169 Svák, Ján [UKOPAMP] (100%) : Právo v cirkvi a štáte = Church law and state law 

Lit.: 1 zázn. 
In: Cirkev a štát. - Liptovský Mikulaš : Tranoscius, 2018. - S. 11-48. - ISBN 978-80-7140-559-7 
[Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2018 : Cirkev a štát. Nimnica, 19.09.2018 - 21.09.2018] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 132 

 
AFD170 Szakács, Andrea [UKOPAFP] (100%) : DAC 8 a zdaňovanie kryptoaktív a elektronických peňazí [elektronický 

dokument] = DAC 8 and taxation of crypto assets and e-money 
In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych 
služieb. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - S. 344-354 [online]. - ISBN 978-80-574-0043-1 
[Slovensko-české dni daňového práva. Košice, 16.06.2021 - 18.06.2021] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Heseková, Simona: Fintech v kontexte činnosti Národnej banky Slovenska. In: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
164[online] 

 
AFD171 Szakács, Andrea [UKOPAFP] (100%) : Legal professional privilege and DAC 6 [elektronický dokument]  

Lit.: 1 zázn. 
In: Bratislava legal forum 2020 [elektronický dokument] : contemporary challenges to legal profesional privilege. - 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 7-13 [online]. - ISBN 978-80-7160-559-1 
[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_FINANC__KO_AJ_2020_-final_final.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Daudrikh, Yana: Virtuálna mena ako novodobý inštitút v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a 
financovania terorizmu. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné 
právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 70 [online] 

 
AFD172 Szakács, Andrea [UKOPAFP] (100%) : Problematika finančného vzdelávania v spojitosti s finančno-právnym 

vzdelávaním 
Lit. 13 zázn. 
In: Aktuálne otázky finančného práva a trendy v jeho výučbe [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta, 2016. - S. 62-67 [online]. - ISBN 978-80-7160-415-0 
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Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Spoločné stretnutie katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzít Slovenskej republiky a Českej republiky. 
Bratislava, 21.-22.4.2016] 
URL: http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KFP/Prednasky/zbornik_KFP_final.pdf 
Ohlasy (2): 
[o3] 2021 Heseková, Simona: Crowdfunding credit services (peer to peer lending) in the light of the Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on consumer credits [elektronický dokument]. In: Challenges of 
law inbusiness and finance. Bucharest, Paris, Calgary : Adjuris, 2021, S. 42 [online] 
[o3] 2021 Zigo, Daniel: Benefiical ownership regulation : Slovakia and selected countries. In: Challenges of law business 
and finance. Bucharest, Paris, Calgary : Adjuris, 2021, S. 45 58 

 
AFD173 Szakács, Andrea [UKOPAFP] (100%) : Vplyv OECD na legislatívne procesy Európskej únie a Slovenskej republiky 

[elektronický dokument] = The influence of the OECD to legislative procedures of European Union and the Slovak 
Republic 
Lit.: 1 zázn. 
In: Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický dokument] : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej 
konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018. - Banská 
Bystrica : VydavateľstvoUniverzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 98-110 [online]. - ISBN 978-80-
557-1556-8 
[Banskobystrické zámocké dni práva. 4, Vígľaš, 22.11.2018 - 23.11.2018] 
URL: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/iv-banskobystricke-zamocke-dni-prava/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Čunderlík, Ľubomír: Interakcia (inštitútov) daňového práva a (inštitútov) práva finančného trhu (štúdia 
vybraných ustanovení). In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych 
platidiel adigitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2021, S. 121 [online] 

 
AFD174 Szakács, Andrea [UKOPAFP] (33.334%) - Cibuľa, Tomáš [PhD-ext] [UKOPAFP] (33.333%) - Hlinka, Tibor [PhD-int] 

[UKOPAFP] (33.333%): Výmena informácií v oblasti daní v kontexte právneho poriadku SR [elektronický dokument] = 
Exchange of informationin the field of tax in the context of Slovak law 
Lit.: 25 zázn. 
In: 3. slovensko-české dni daňového práva [elektronický dokument] : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti 
zdaňovania. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 207-221 [online]. - ISBN 978-80-8152-819-4 
[Slovensko-české dni daňového práva. 3, Košice, 15.10.2019 - 17.10.2019] 
URL: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/3-slovensko-ceske-dni-danoveho-prava-web.pdf 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Kačaljak, Matej Katkovčin, Maroš: Kryptoaktíva ako finančné účty. In: 4. Slovensko - české dni daňového práva 
[elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy 
predaňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 199 [online] 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Aktuálne výzvy pre daň z pridanej hodnoty v kontexte boja proti daňovým podvodom. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 32 [online] 

 
AFD175 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl a trestný oddiel článku 6 

Lit. 11 zázn. 
In: Bratislavské právnické fórum 2016: Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 250-256 [CD-ROM]. - ISBN 978-
80-7160-430-3 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania : 
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horvat, Matej Bleho, Šimon Radosa, Matúš: Správne disciplinárne delikty. In: Nová právna úprava správneho 
trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 37 [online] 

 
AFD176 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Odborná a skutková správnosť rozhodnutia v procese jeho prieskumu [elektronický 

dokument] 
Lit.: 7 zázn. 
In: Determinanty právnej úpravy prieskumu individuálnych správnych aktov [elektronický dokument]. - Bratislava : 
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Právnická fakulta UK, 2019. - S. 60-65 [online]. - ISBN 978-80-7160-533-1 
[Determinanty právnej úpravy prieskumu individuálnych správnych aktov : vedecká konferencia. Bratislava, 26.09.2019 - 
27.09.2019] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2020-21-
1_VEGA_zbornik_Determinanty_pravnej_upravy_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
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k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia. - 1. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2018. - 88 s. 
[print] 
Lit.: 3 zázn. 
ISBN 978-80-8140-305-7 
Informácia: 
-- Mesarčík, Matúš UKOPASP [PhD-int] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, 
s. 360 

 
BAB12 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (14,2%) - Brániková, Mária (14,2%) - Ďurica, Milan [UKOEXAP] (14,2%) - Jakubčínová, 

Otília (14,2%) - Kováčik, Martin (14,2%) - Kováčiková, Alžbeta (14,2%) - Horniaková, Ľubica (14,2%): Právne zmeny vo 
firme : zmena,zrušenie, zánik firmy bez rizika a strát. - Žilina : Systém ekonomických a právnických informácií, 2000. - 
[292] s. 1 zväzok (na voľných listoch) + 1 cd. - (Praktik) 
ISBN 80-88961-23-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ďurana, Marian Takáč, Juraj: Právny status právnickej osoby v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia 
súkromného práva [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 26 [online] 

 
BAB13 Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Právo Európskej únie : (inštitucionálny systém a právny 

poriadok Únie s judikatúrou). - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris - Európske právne centrum, 2012. - 1232 s. 
Lit. 59 zázn. 
ISBN 978-80-89406-12-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Funta, Rastislav: Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, 
s. 372 

 
BAB14 Vrabko, Marián [UKOPASP] (47%) - Grigeľ, Daniel NUK [UKOPASP] (18%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (11%) - 

Martvoň, Anton [UKOPASP] (24%): Katastrálne konanie v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku (vybrané zákony, 
vyhlášky a nariadenia). - 1. vyd.- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské 
oddelenie, 2007. - 187 s. 
ISBN 978-80-7160-254-5 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 3 

 
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 
 
BBB01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (68%) - Žilinka, Maroš (16%) - Sepeši, Peter (16%): Predsúdne konanie : § 196-236 

Lit.: 3 zázn. 
In: Trestný poriadok : veľký komentár. - Žilina : Eurokódex, 2019. - S. 469-554. - ISBN 978-80-8155-087-4 
Ohlasy (3): 
[o4] 2021 Tarabová, Nina: Osobitne skrátené vyšetrovanie ako trestnoprocesný inštitút predsúdneho konania s 
aplikačnými nedostatkami. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 210  
[o3] 2021 Mokrá, Ivana: Dôvodnosť vznesenia obvinenia v trestnom konaní v kontexte uplatnenia inštitútu väzby. In: 
Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva. Praha : Leges, 2021, S. 38, 384 
[o4] 2021 Fotopulosová, Laura: (Ne)dôveryhodnosť výpovede tzv. kajúcnikov v trestnom konaní a úskalia inštitútu 
spolupracujúceho obvineného. In: Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 45, 46, 47, 50 

 
BBB02 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (62%) - Žilinka, Maroš (38%): Prípravné konanie : 2. hlava : § 199-229 

In: Trestný poriadok : veľký komentár. - Žilina : Eurokódex, 2014. - S. 423-482. - ISBN 978-80-8155-021-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Prípravné konanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 
2021, S. 204-248 
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BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI01 Gešková, Katarína (38%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (26%) - Zámožík, Jozef (36%): Repetitórium civilného 

procesného práva. - 1. vyd. - Bratislava : Iuris Libri, 2017. - 231 s. 
ISBN 978-80-89635-31-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Střelcová, Kristína Ševcová, Katarína: Konanie o spôsobilosti na právne úkony. In: Právne rozpravy on screen 3 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 263, 266 [online]  

 
BCI02 Kordík, Marek [UKOPATP] (78%) - Gorylová, Monika (13%) - Turáková, Veronika (9%): European criminal law 

[elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, [2016]. - nestr. [187 s.] [CD-ROM] 
ISBN 978-80-8054-688-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 52 

 
BCI03 Nemec, Matúš [UKOPARP] (100%) : Vybrané kapitoly z cirkevného práva. - 1. vyd. - Bratislava : Manz a Vydavateľské 

oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997. - 139 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 
ISBN 80-85719-10-X. - ISBN 80-7160-005-9 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Gyuri, Róbert: Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností : komentár. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 60 
[o3] 2021 Vladár, Vojtech: The legal regulation of religious symbols in the public sphere in Slovakia. In: Religious symbols 
in the public sphere : analysis on certain central european countries. Budapest : Ferenc Mádl institute of comparativelaw, 
Miskolc : Central european academic publishing, 2021, S. 171-210 

 
BCI04 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100% [6,45 AH]) : Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese 

(s praktickými príkladmi). - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské 
oddelenie, 2009. - 107 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty) 
Lit. 48 zázn. 
ISBN 978-80-7160-279-8 
Ohlasy (4): 
[o4] 2021 Poliaková, Veronika: Oznamovateľ ako rovnoprávny subjekt prípravného konania. In: Policajná teória a prax, 
roč. 29, č. 1, 2021, s. 128 
[o4] 2021 Viktoryová, Jana - Blatnický, Jaroslav: Teória dokazovania - logika v dokazovaní. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru, 2021, S. 84 
[o4] 2021 Burda, Eduard: Dokazovanie. In: Trestný poriadok 1 : komentár : § 1 195. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 716-
921 
[o4] 2021 Burda, Eduard: Hlavné pojednávanie. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 429-477 

 
BCI05 Turayová, Yvetta [UKOPATP] (16%) - Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (8%) - Mencerová, Ingrid NUK [UKOPATP] (16%) 

- Čečot, Vladimír (8%) - Prokeinová, Margita [UKOPATP] (8% [1,03 AH]) - Havrlentová, Darina [UKOEXSF] (16%) - Hanzel, 
Milan - Polák,Peter [právo] : Vybrané kapitoly z kriminológie. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej 
fakulty UK, 1999. - 143 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 
ISBN 80-7160-128-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krásná, Patrícia - Šišulák, Stanislav: Obeť trestného činu, poškodený a restoratívna justícia v kontinuite. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2021, S. 9 

 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 
 
BCK01 Števček, Marek [UKOPAOP] (13%) - Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (13%) - Sedlačko, František (12%) - Löwy, 

Alexandra [UKOPAOP] (18%) - Filová, Anita (12%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (32%): Dokazovanie 
Lit.: 2 zázn. 
In: Prednášky a texty z civilného procesu. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 69-85 [1,10 AH]. - ISBN 978-80-89603-65-7 
Informácia: 
-- Ivančo, Marek UKOPAOP [PhD-int] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Gandžalová, Daniela: Procesné dokazovanie. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 215 

 
BCK02 Števček, Marek [UKOPAOP] (12%) - Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (12%) - Sedlačko, František (23%) - Löwy, 

Alexandra [UKOPAOP] (12%) - Filová, Anita (41%): Konanie na súde prvej inštancie 
Lit.: 2 zázn. 
In: Prednášky a texty z civilného procesu. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 52-68 [1,07 AH]. - ISBN 978-80-89603-65-7 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gandžalová, Daniela: Procesné dokazovanie. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 219 

 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
 
BDF01 - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (25%) - Moravčíková, Andrea (6%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (7%) - Škultéty, Peter 

(2%) - Jablonka, Branislav [UKOPAHP] (8%) - Jakubovič, Daniel NUK [UKOPAHP] (5 %): Obchodný zákonník 
In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 5-6 (2002), s. 3-406. - ISSN 1335-0714 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Cukerová, Dominika: Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 
73 

 
BDF02 Baginová, Viera (10%) - Antala, Branislav [UKOTVKEH] (50%) - Sedláček, Jaromír NUK [UKOTVKLA] (40%): Súčasné 

postavenie učiteľov a predmetu telesná výchova na školách 
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 5-6. - ISSN (print) 1335-2245 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Balga, T.: Spokojnosť učiteľov telesnej a športovej výchovy s platovým ohodnotením z hľadiska veku a dĺžky 
praxe učiteľov. In: Telesná a športová výchova z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov : vedecký zborník z grantovej úlohy 
VEGAč. 1/0523/19 Telesná a športová výchova a jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a 
rodičov. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2021, S. 57 

 
BDF03 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Povinná miera opatrnosti - kedy áno, kedy nie 

Lit. 2 zázn. 
In: Zo súdnej praxe. - Roč. 22, č. 5 (2017), s. 200-203. - ISSN 1335-177X 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Srholec, Miroslav: Vyhodnocovanie trestného činu podvod v intenciách ultima ratio a obvyklej miery opatrnosti. 
In: Aktuálne otázky trestného práva. 9. roč. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 107   

 
BDF04 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Formálno-právna povaha výsledku referenda 

Lit. 11 zázn. 
In: Justičná revue. - Roč. 62 č. 11 (2010), s. 1247-1255. - ISSN 1335-6461 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dafčíková, Vanesa: Je celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku?. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
10 

 
BDF05 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Prečo mal Ústavný súd svoje rakety (zatiaľ) nechať v sile. Stručný postreh k 

prelomovému rozhodnutiu [elektronický dokument] 
Uverejnené: 19. február 2019 
Lit.: 4 zázn. 
In: ComenIUS [elektronický dokument]. - Roč. 4 (2019), s. 1-4, nestr. [online]. - ISSN (online) 2454-0846 
URL: https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/52-preco-mal-ustavny-sud-svoje-rakety-
zatial-nechat-v-sile-strucny-postreh-k-prelomovemu-rozhodnutiu 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Konečný, Stanislav: Teória verejnej politiky [elektronický dokument], S. 82 [online] 
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
102, 104 
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BDF06 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax 
Lit. 7 zázn. 
In: ComenIUS [elektronický dokument]. - Roč. 2, 20. august (2017), nestr. [4 s.] [online]. - ISSN (online) 2454-0846 
URL: http://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/politika-a-pravo 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Giba, Marián: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor, roč. 104, č. 3, 2021, s. 195 
[o4] 2021 Kubala, Vladimír: Predčasné voľby ako predmet referenda a praktická vymožiteľnosť jeho výsledkov. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
98, 100, 104 

 
BDF07 Fábry, Branislav [UKOPATS] (100%) : Človek, ľudské telo a jeho právny status 

Lit. 14 zázn. 
In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 20. jún (2014), nestr. [10 s.] [online]. - ISSN 1339-1038 
URL: http://www.projustice.sk/teoria-prava/clovek-ludske-telo-a-jeho-pravny-status 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Turošík, Michal Ďurana Marian: Človek ako objekt právneho vzťahu. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice 
: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 149 

 
BDF08 Havelková, Mária [UKOPAKT] (100%) : Použitie ustanovení trestného práva v oblasti správneho trestania - 1. časť 

Lit. 16 zázn. 
In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 4, 28. apríl (2015), nestr. [10 s.] [online]. - ISSN 1339-1038 
Informácia: 
-- Havelková, Mária UKOPASP [PhD-int] 
URL: http://projustice.sk/spravne-pravo/pouzitie-stanoveni-trestneho-prava-v-oblasti-spravneho-trestania 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Čentéš, Jozef Beleš, Andrej: Správne poriadkové delikty. In: Nová právna úprava správneho trestania 
[elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 53 [online]  

 
BDF09 Jurčová, Monika - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (50%): Rozhodovanie o neplatnosti uznesení valného zhromaždenia 

kapitálových spoločností v slovenskej a českej judikatúre s osobitným zreteľom na možnosť dopĺňania dôvodov 
neplatnosti 
In: Obchodné právo. - Roč. 9, č. 6 (2008), s. 12-16. - ISSN 1335-6674 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Žaloba na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia kapitálovej spoločnosti 
členskej schôdze družstva. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : 
WoltersKluwer SR, 2021, S. 707 

 
BDF10 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Nové CFC pravidlá pre fyzické osoby : ad. Diskusia k CFC pravidlám pohľad 

akademika 
Lit.: 37 zázn. 
In: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov. - č. 2 (2021), s. 4-7. - ISSN (print) 2644-688X 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kováč, Branislav: Quo vadis európske daňové právo?. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 
[elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 173 [online]  

 
BDF11 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Režim DPH pri neuskutočnenej dodávke 

In: DPH v praxi. - Roč. 6, č. 11 (2017), s. 2-4. - ISSN 1338-7006 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, 
S. 32, 34, 35, 36, 40, 104 

 
BDF12 Ľorko, Jakub [UKOPATP] (50%) - Mikuš, Štefan (50%): Kazuistika - trest prepadnutia majetku v kontexte vlastníckeho 

práva = Casuistry - pecuniary penalty in the property right context 
Lit.: 7 zázn. 
In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava. - Roč. 6, č. 1 (2020), s. 87-100. - ISSN (print) 2453-6954 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Záhora, J.: Dotváranie kritérií pre konfiškáciu majetku judikatúrou ESĽP. In: Tvorba a výklad práva v 
podmienkach právneho pluralizmu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, S. 280 
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BDF13 Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (50%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (50%): Súčasnosť a retrospektíva bagateľného cenzu 
v právnej úprave dovolania 
Lit.: 10 zázn. 
In: Súkromné právo. - Roč. 5, č. 5 (2019), s. 212-217. - ISSN (print) 1339-8652 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ivančo, Marek: Neprístupnosť odvolania v bagateľných veciach prípady infra dignitatem curiae? : (úvaha z 
pohľadu slovenskej právnej úpravy de lege ferenda). In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : 
hodnotovédeterminanty občianskeho práva v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2021, S. 35 [online] 

 
BDF14 Smalik, Matej [UKOPAHP] (100%) : Niekoľko úvah k povinnosti lojality konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným 

Lit. 11 zázn. 
In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 5. jún (2014), nestr. [8 s.] [online]. - ISSN 1339-1038 
URL: http://www.projustice.sk/obchodne-pravo/niekolko-uvah-k-povinnosti-lojality-konatela-spolocnosti-s-rucenim-
obmedzenym 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Patakyová, Mária Duračinská, Jana: Tvorba vôle v spoločnosti. In: Aplikované právo obchodných spoločností a 
družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 228 

 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
BED01 Brtko, Róbert [UKOPARP] (100%) : Právne aktivity rímskych prétorov v období rímskej republiky (510 pred n.l. - 27 pred 

n.l.) 
Lit. 8 zázn. 
In: Právne aspekty verejnej správy. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011. - S. 19-28. 
- ISBN 978-80-8137-006-9 
[Právne aspekty verejnej správy. Odborný seminár. Bratislava, 6.12.2010] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Dančiaková, Valéria Terézia: Občianstvo dôvod a východisko z krízy : sociálna vojna v 91 88. p. n. l. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období 
krízyhodnotových princípov v práve. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 13 
[online] 

 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
BEE01 Brtko, Róbert [UKOPARP] (100%) : The impact of Christianity on the development of the concept of the just purchase 

price in Roman private law 
Lit.: 14 zázn. 
In: Savremennoto mjasto i rolja na alternativnite sposobi za razrešavane na sporove - meždu tradicijata i aktualnata 
pravna uredba v Balgarija i daržavite-členki na Evropejskija sajuz. - Veliko Tarnovo : Faber, 2019. - S. 20-29. - ISBN 978-
619-00-0946-7 
[Savremennoto mjasto i rolja na alternativnite sposobi za razrešavane na sporove - meždu tradicijata i aktualnata pravna 
uredba v Balgarija i daržavite-členki na Evropejskija sajuz : meždunarodna naučna konferencija. Veliko Tarnovo, 
09.11.2018 -10.11.2018] 
Ohlasy (3): 
[o3] 2021 Šrobárová, Soňa - Bursová, Janka: COVID-19 versus crisis as a mass disaster. In: Revue Internationale des 
Sciences humaines et naturelles, č. 2, 2021, s. 126 
[o3] 2021 Janus, Anna - Bursová, Janka: Axiological aspects of creative management in the social work. In: Trends in 
today's society : proceedings of an international conference. Dublin : ISBCRTI, 2021, S. 74 
[o3] 2021 Szelagowska-Rudzka, Katarzyna: Employee direct participation as a factor of success in an innovative 
organization. In: Trends in today's society : proceedings of an international conference. Dublin : ISBCRTI, 2021, S. 154 

 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
BEF01 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Europeizácia verejného obstarávania - výzvy a limity 

Lit.: 3 zázn. 
In: Zborník z konferencie "Obstarávanie po novom". - Bratislava : Úrad pre verejné obstarávanie, 2018. - S. 19-29 
[Obstarávanie po novom. Bratislava, 25.06.2018] 
Ohlasy (1): 
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[o4] 2021 Kováčiková, Hana: Verejné obstarávanie s obmedzenou súťažou. In: Justičná revue, roč. 73, č. 6-7, 2021, s. 768 
 
BEF02 Čečot, Vladimír (34%) - Mencerová, Ingrid NUK [UKOPATP] (33%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (33%): Trest 

domáceho väzenia - legislatívna súčasnosť a perspektíva 
Lit. 1 zázn. 
In: Ochrana práv osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená. - Bratislava : Kancelária verejného ochrancu práv, 2006. 
- S. 50-53 
[Ochrana práv osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená : medzinárodná konferencia. Omšenie, 29.6.2006] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hlaváčová, Marta: Aktuálnosť trestu domáceho väzenia. In: Aktuálne otázky trestného práva. 9. roč. Bratislava 
: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 87 

 
BEF03 Gábriš, Tomáš NUK [UKOPATS] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Právne úkony incapacitatis causa 

Lit. 43 zázn. 
In: Medicína a právo [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 89-111 
[online]. - ISBN 978-80-7160-392-4 
Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie 
[Medicína a právo : medicínsko-právna konferencia. Bratislava, 18.11.2014] 
URL: http://uniba.sk/fileadmin/ruk/po/ZBORNIK_MEDICINA_A_PRAVO.pdf 
POZNÁMKA: 
Vyšlo aj - Právo a manažment v zdravotníctve. - Roč. 6, č. 7-8 (2015), s. 10-23 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Jurčová, Monika: Zastúpenie v občianskom práve hmotnom. In: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. 
Beck, 2021, S. 34 

 
BEF04 Ivančo, Marek [UKOPAOP] (100%) : Právoplatnosť a vykonateľnosť 

Lit.: 1 zázn. 
In: Prednášky a texty z civilného procesu. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 92-96. - ISBN 978-80-89603-65-7 
Informácia: 
-- Ivančo, Marek UKOPAOP [PhD-int] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jančárová, Viktória: Prejudiciálna otázka vs. Záväznosť ako materiálna stránka právoplatnosti rozhodnutia. In: 
Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 
62,63 

 
BEF05 Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (100%) : Procesné úkony strán sporu 

In: Prednášky a texty z civilného procesu. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 47-51. - ISBN 978-80-89603-65-7 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gandžalová, Daniela: Procesné dokazovanie. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 217 

 
BEF06 Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (30%) - Sedlačko, František (25%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (20%) - Filová, 

Anita (25%): Trovy konania a ich náhrada 
Lit.: 1 zázn. 
In: Prednášky a texty z civilného procesu. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 124-133. - ISBN 978-80-89603-65-7 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kovaľová, Anna: Právna úprava trov v civilnom sporovom konaní. In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti 
[elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 340 [online] 

 
BEF07 Števček, Marek [UKOPAOP] (38%) - Sedlačko, František (17%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (25%) - Filová, Anita 

(20%): Dokazovanie 
In: Prednášky a texty z (nového) civilného procesu. - Bratislava : C. H. Beck, 2017. - S. 60-71. - ISBN 978-80-89603-51-0 
Edícia: Beckove skriptá 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Smolková, Simona Dzimko, Jakub: Dôkaz získaný nezákonným spôsobom v civilnom konaní. In: Právne 
rozpravy on screen 3 [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 212, 217 
[online] 
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BEF08 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : K problematike občianskoprávnych princípov a zásad 
Lit. 2 zázn. 
In: Liber amicorum Ján Lazar : pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. narodeninám. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2014. - S. 635-644. - ISBN 978-80-8082-791-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Maslák, Marek: Členovia pozemkového spoločenstva ako účastníci pozemkových úprav. In: Analýzy a trendy v 
pozemkových úpravách. Bratislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 2021, S. 109 

 
BEF09 Števček, Marek [UKOPAOP] (20%) - Straka, Richard [PhD-int] [UKOPAOP] (47%) - Sedlačko, František (22%) - Ivančo, 

Marek [UKOPAOP] (11%): Spory s ochranou slabšej strany 
Lit.: 1 zázn. 
In: Prednášky a texty z civilného procesu. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 105-113. - ISBN 978-80-89603-65-7 
Informácia: 
-- Ivančo, Marek UKOPAOP [PhD-int] 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Gandžalová, Daniela: Procesné dokazovanie. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 222, 223 

 
BEF10 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Žaloba na obnovu konania 

In: Prednášky a texty z (nového) civilného procesu. - Bratislava : C. H. Beck, 2017. - S. 130-133. - ISBN 978-80-89603-51-0 
Edícia: Beckove skriptá 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kušníriková, Miroslava: Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva novôt. In: Košické dni 
súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 248 

 
BEF11 Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (100%) : Predstavitelia Mukačevského gr. kat. biskupstva v 17. a 18. storočí a Trnavská univerzita 

In: Trnavská univerzita 1635-1777. - Trnava : Trnavská univerzita, 1996. - S. 91-111. - ISBN 8088774152 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Zubko, Peter: Prídu mnohí od východu i západu : podkarpatský Východ v archívoch západnej cirkvi. Bratislava 
: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o., 2021, S. 28 

 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 
atlasy ...) 
 
FAI01 - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%) - Siman, Michael (50%): Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva 

súkromného. - 1. vyd. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018. - 200 s. [print] 
ISBN 978-80-973158-0-1 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Hrebíčková, Lívia: Úprava právomoci a rozhodného práva v rámci nariadenia o dedičstve. In: Vybrané otázky 
medzinárodného práva : číslo 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 28  

 
FAI02 - Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (44%) - Gábriš, Tomáš [UKOPATS] (12%) - Kluknavská, Andrea [UKOPATS] (44%): 

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - 431 s. [print] 
ISBN 978-80-8168-941-3. - ISBN 978-80-7160-471-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Meteňkanyč, Olexij M.: Materiálny verzus formálny právny štát : mýty a kontroverzie. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 61 

 
FAI03 - Démuth, Andrej [UKOPATS] (100%): Cognitive rethinking of beauty: uniting the philosophy and cognitive studies of 

aesthetic perception. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - 168 s. [print] 
ISBN 978-3-631-79492-0. - ISBN 978-3-631-79493-7. - ISBN 978-80-224-1761-7 ISSN 2195-1845 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Tomašovičová, Jana: Filozofia, roč. 76, č. 3, 2021, s. 226 

 
FAI04 - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%): Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti [elektronický 

dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - 62 s. [online] 
ISBN 978-80-7160-495-2 
[Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti. Bratislava, 07.12.2018] 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2019-03-29-Zbornik_digitalizacia.pdf 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 292 

 
FAI05 - Andraško, Jozef [UKOPAPI] (100%): Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia [elektronický dokument]. - 1. 

vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - 98 s. [online] 
ISBN 978-80-7160-514-0 je online. 
ISBN 978-80-7160-514-0 
URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Publikacne_vystupy/2019/Monografia_DVSEI_2019.pdf 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Fečík, Marián - Jakubáč, Róbert: Katastrálny zákon : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 292 

 
FAI06 - Gajdošová, Martina [UKOPATS] (100%): Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať. - [1. vyd.]. - Bratislava : 

Wolters Kluwer, 2016. - 235 s. 
ISBN 978-80-8168-519-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Svák, Ján - Balog, Boris - Bujňák, Vincent - Domin, Marek - Krunková, Alena - Trellová, Lívia: Druhá hlava. 
Základné práva a slobody : čl. 11-54. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a 
ľudsképráva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 383 

 
FAI07 - Vozár, Jozef (50%) - Zlocha, Ľubomír NUK [UKOPAHP] (50%): Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany 

osobnosti. - [1. vyd.]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 276 s. 
ISBN 978-80-8168-043-4 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Ivančík, Ján: Ochrana osobných údajov verzus právo na informácie v kontexte prevažujúceho verejného záujmu. 
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 145 

 
FAI08 - Strémy, Tomáš [UKOPATP] (100%): Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : zborník 

príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2014. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2014. - 544 s. - (Teoretik) 
ISBN 978-80-7502-034-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horeháj, Tomáš: Restoratívna justícia v podmienkach Slovenskej republiky. In: Aktuálne otázky trestného 
práva. 9. roč. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 320 

 
FAI09 - Gajdošová, Martina [UKOPATS] (50%) - Košičiarová, Soňa (50%): Sloboda združovania - verejnoprávne a 

súkromnoprávne aspekty. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. - 282 s. 
ISBN 978-80-568-0355-4 
[Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 
12.4.2019] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Vallová, Jana: Ochrana osobných údajov pri vybraných inštitútoch priestupkového konania. In: Budúcnosť práva 
- právo budúcnosti [elektronický dokument]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021, S. 503 [online]  

 
FAI10 - Jašek, Peter (25%) - Neupauer, František (25%) - Podolec, Ondrej [UKOPADS] (25%) - Jakubčin, Pavol (25%): Sviečková 

manifestácia 1. : štúdie ; spomienky a svedectvá. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015. - 274 s. 
ISBN 978-80-89335-75-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jančura, Mikuláš Sniezko, Alžbeta: Rámcový náčrt kontextov v Československu. In: Prvý dotyk so slobodou : 
sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ´89 [elektronický dokument]. Košice : Univerzita 
PavlaJozefa Šafárika v Košiciach, S. 65 [online] 

 
FAI11 Siman, Michael - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP]: Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 

v znení Zmluvy z Nice a Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky a ostatných štátov k Európskej únii. - 1. vyd. - Banská 
Bystrica :Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela ; Slovenská asociácia európskych štúdií, 2004. - 392 s. 
ISBN 80-969093-5-5 
POZNÁMKA: 
2. vyd. [dotlač] - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004 . - 80-969093-5-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Balga, Jozef: Vývoj úniovej justičnej spolupráce v trestných veciach. In: Aktuálne otázky trestného práva. 9. roč. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 142 
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GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 
 
GHG01 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať počas Vianoc v kontexte 

doterajšieho vývoja [elektronický dokument] 
Lit.: 2 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. november (2020), s. [1-4] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/11/12/zakaz-uplatnovania-prava-pokojne-sa-zhromazdovat-pocas-
vianoc-v-kontexte-doterajsieho-vyvoja/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Domin, Marek: Obmedzenia a zákaz uplatnenia práva pokojne sa zhromažďovať v čase krízovej situácie a ich 
vykonateľnosť. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana 
základných právkrízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 40 
[online] 

 
GHG02 Bujňák, Vincent [UKOPAST] (100%) : Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať: koľko výnimiek existuje? 

[elektronický dokument] 
Lit.: 1 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. jún (2020), s. [1-3] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/06/08/zakaz-uplatnovania-prava-pokojne-sa-zhromazdovat-kolko-
vynimiek-existuje/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Krunková, Alena: Základné práva a slobody : čl. 11-54. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 
(základné princípy a ľudské práva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 381 

 
GHG03 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Beleš, Andrej [UKOPAEP] (50%): K možnosti súbehu disciplinárneho konania a 

trestného konania proti prokurátorovi [elektronický dokument] 
Lit.: 13 zázn. 
In: Právne listy [elektronický dokument]. - č. jún (2020), s. [1-12], nestr. [online] 
URL: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a854-k-moznosti-subehu-disciplinarneho-konania-a-trestneho-konania-proti-
prokuratorovi 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Horvat, Matej Bleho, Šimon Radosa, Matúš: Správne disciplinárne delikty. In: Nová právna úprava správneho 
trestania [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 37 [online] 

 
GHG04 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : A part of the constitution is unconstitutional, the Slovak Constitutional Court has 

ruled [elektronický dokument] 
In: IACL [elektronický dokument]. - č. 7. február (2019), s. [1-5], nestr. [online] 
URL: https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/2/5/a-part-of-the-constitution-is-unconstitutional-the-slovak-
constitutional-court-has-ruled 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and 
initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 186 

 
GHG05 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Čo robiť so zhromaždením konaným v rozpore s podmienkami núdzového stavu? 

[elektronický dokument] 
Lit.: 2 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. október (2020), s. [1-13] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/10/22/co-robit-so-zhromazdenim-konanym-v-rozpore-s-podmienkami-
nudzoveho-stavu/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Repiščáková, Diana: Kompetencie obce v oblasti boja proti extrémizmu so zameraním na zhromažďovacie 
právo. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
vKošiciach, 2021, S. 235 [online] 

 
GHG06 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Možno posunúť termín doplňovacích komunálnych volieb (napríklad z dôvodu 

pandémie) ? [elektronický dokument] 
Lit.: 3 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. marec (2020), s. [1-11] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/30/mozno-posunut-termin-doplnovacich-komunalnych-volieb-
napriklad-z-dovodu-pandemie/ 
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Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Takács, Daniel: Výkon volebného práva v núdzovom stave. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv krízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 83 [online] 

 
GHG07 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Voľby v čase pandémie (ústavnoprávny pohľad) [elektronický dokument]  

Lit.: 1 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. marec (2020), s. [1-13] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/18/volby-v-case-pandemie-ustavnopravny-pohlad/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Takács, Daniel: Výkon volebného práva v núdzovom stave. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický 
dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv krízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského 
vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 86 [online] 

 
GHG08 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Nepísané ústavné pravidlá a vznik vlády. Čo poradiť prezidentke? [elektronický 

dokument] 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. marec (2020), s. [1-16] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/04/nepisane-ustavne-pravidla-a-vznik-vlady-co-poradit-prezidentke/ 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Gunič, Marek: (Ne)ústavné ústavné zvyklosti. In: Právník, roč. 160, č. 6, 2021, s. 452 

 
GHG09 Havelková, Mária [UKOPAKT] (100%) : Opatrení nie je nikdy dosť (3. časť série blogov k metódam a formám činnosti 

verejnej správy) [elektronický dokument] 
Lit.: 5 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. máj (2020), s. [1-12] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/05/29/opatreni-nie-je-nikdy-dost-3-cast-serie-blogov-k-metodam-a-
formam-cinnosti-verejnej-spravy/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kukliš, Peter: Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In: Právny obzor, roč. 104, č. 2, 
2021, s. 147 

 
GHG10 Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Pri zdaňovaní robotov a gigantov sa neradno ponáhľať [elektronický dokument]  

In: Comenius [elektronický dokument]. - č. február (2020), s. [1-7] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/02/10/pri-zdanovani-robotov-a-gigantov-sa-neradno-ponahlat/ 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Hrabčák, Ladislav - Kušníriková, Miroslava - Popovič, Adrián - Sábo, Jozef - Stojáková, Monika - Štefánová, 
Radka: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice : ŠafárikPress, 2021, S. 7  
[o4] 2021 Rakovský, Peter: Aktuálne výzvy pre daň z pridanej hodnoty v kontexte boja proti daňovým podvodom. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita 
Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 32 [online] 

 
GHG11 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Falošná dilema medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom ( z pohľadu 

európskeho práva ) [elektronický dokument] 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. január (2021), s. 2-8 [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 175 

 
GHG12 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Slovakia on its way to illiberal democracy: nullifying the power of the Constitutional 

Court to review constitutional amendments [elektronický dokument] 
In: I-CONnect [elektronický dokument]. - č. december (2020), s. [1-3], nestr. [online] 
URL: http://www.iconnectblog.com/2020/12/slovakia-on-its-way-to-illiberal-democracy-nullifying-the-power-of-the-
constitutional-court-to-review-constitutional-amendments/ 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Da, Lu: Development of the constituions in China and in the Visegrad states. Singapore : Springer, 2021, S. 177 

 
GHG13 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Je pre ochranu princípu právneho štátu v EÚ potrebný súlad s právom? [elektronický 

dokument] 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. júl (2020), s. [1-13] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/07/17/je-pre-ochranu-principu-pravneho-statu-v-eu-potrebny-sulad-s-
pravom/ 



688 

 

Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Slašťan, Miroslav: Dopad pandémie koronavírusu na vybrané inštitúty medzinárodného práva súkromného. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : medzinárodné právo a kríza dopady a výzvy. Bratislava : 
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 108 [online] 

 
GHG14 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Likvidáciou akademickej samosprávy k svetlejším zajtrajškom? [elektronický 

dokument] 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. február (2021), s. [1-7] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2021/02/02/likvidaciou-akademickej-samospravy-k-svetlejsim-zajtrajskom/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 138 

 
GHG15 Pintérová, Dominika [PhD-int] [UKOPAHP] (100%) : Identifikácia kogentných a dispozitívnych ustanovení v 

Obchodnom zákonníku [elektronický dokument] 
Lit.: 4 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. máj (2021), s. [1-15] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2021/05/10/identifikacia-kogentnych-a-dispozitivnych-ustanoveni-v-
obchodnom-zakonniku/ 
--PhD-PA 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Heseková, Simona: Finančno-právne otázky zániku spoločností poskytujúcich úvery. In: Bratislavské právnické 
fórum 2021 [elektronický dokument] : aktuálne výzvy pre finančné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S. 90 [online] 

 
GHG16 Pintérová, Dominika [PhD-int] [UKOPAHP] (100%) : Valné zhromaždenie v čase COVID-19 a úvahy de lege ferenda 

[elektronický dokument] 
Lit.: 1 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. december (2020), s. [1-5] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/12/22/valne-zhromazdenie-v-case-covid-19-a-uvahy-de-lege-ferenda/ 
--PhD-PA 
Ohlasy (2): 
[o4] 2021 Lukáčka, Peter Smalík, Matej: Valné zhromaždenie počas pandémie covid-19. In: Bratislavské právnické fórum 
2021 [elektronický dokument] : legislatíva a aplikačná invencia v obchodnom práve počas pandémie covid-19. Bratislava 
:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 52 [online] 
[o4] 2021 Turanovičová, Noemi: Rozhodovanie kolektívnych orgánov v podmienkach obmedzenia mobility osôb. In: 
Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : legislatíva a aplikačná invencia v obchodnom práve počas 
pandémie covid-19. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 81 [online] 

 
GHG17 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Aké nároky na náhradu škody vlastne zákonodarca vylúčil novelou zákona o ochrane 

verejného zdravia? 1. časť [elektronický dokument] 
Lit.: 15 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. december (2020), s. [1-35] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/12/07/ake-naroky-na-nahradu-skody-vlastne-zakonodarca-vylucil-
novelou-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravia-1-cast/ 
Ohlasy (1): 
[o3] 2021 Ivančík, Ján: Nikto nie je povinný byť jasnovidcom : protipandemické opatrenia a ich dopad na záväzkové 
vzťahy. In: Cofola 2021 : část 1 [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2021, S. 64 [online]  

 
GHG18 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Prečo treba ísť 4. novembra 2017 voliť predsedov a poslancov zastupiteľstiev VÚC? 

Lit. 1 zázn. 
In: ComenIUS [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 10 (2017), nestr. [3 s.] [online]. - ISSN (online) 2454-0846 
URL: http://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/politika-a-pravo 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Srebalová, Mária - Radosa, Matúš: Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?. In: Acta Facultatis 
Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 230 

 
GHG19 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Správne právo v časoch pandémie koronavírusu. Časť prvá: núdzový stav(?) 

[elektronický dokument] 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. marec (2020), s. [1-8] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 



689 

 

URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/15/spravne-pravo-v-casoch-pandemie-koronavirusu-cast-prva-
nudzovy-stav/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Jakušová, Viera: Výnimočný a núdzový stav vs mimoriadna situácia. In: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 69 
[online] 

 
GHG20 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Stručný štátovedný argument v prospech ochrany akademickej samosprávy 

[elektronický dokument] 
Lit.: 7 zázn. 
In: Comenius [elektronický dokument]. - č. marec (2021), s. [1-7] [online]. - ISSN (online) 2644-5581 
URL: https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2021/03/08/strucny-statovedny-argument-v-prospech-ochrany-akademickej-
samospravy/ 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 138 

 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
 
GII01 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Das Handelsregister in der Slowakischen Republik und seine Elektronisierung. - 

Wien : FOWI, 2004. - 50 s. - (Reihe: Arbeitspapiere ; Bd. 107) 
Ohlasy (1): 
[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Schutz der Minderheitsaktionäre bei ineerstaatlichen : Verschmelzungen nach 
slovakischem Recht. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 78, 101 
 
 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 889): 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (15) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (72) 
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách (38) 
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (32) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (17) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (43) 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (51) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (7) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (20) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (139) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (30) 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)  
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (27) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (63) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (42) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (191) 
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (7) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (14) 
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
BCI Skriptá a učebné texty (5) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (2) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (14) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (11) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 
atlasy ...) (11) 



690 

 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (20) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 
 
Štatistika ohlasov (1498): 
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (53) 
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (11) 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (224) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (1195) 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (7) 
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (8) 

  



691 

 

PRÍLOHA Č. 3 – ZOZNAM TABULIEK 

 
Tabuľka č. 1: Vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu (denná forma 

štúdia) 

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu (externá forma 

štúdia) 

Tabuľka č. 3: úspechy študentov v medzinárodných súťažiach  v simulovaných súdnych sporoch 

Tabuľka č. 4: Počet zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku 

Tabuľka č. 5: Vývoj počtu študentov podľa študijných programov, akademických rokov a podiel počtu študentov 

PraF UK k celkovému počtu študentov na právnických fakultách v SR 

Tabuľka č. 6: Počty študentov zapísaných na klinických predmetoch 

Tabuľka č. 7: Počet absolventov podľa študijných programov, akademických rokov a podiel absolventov PraF UK z 

celkového počtu absolventov na právnických fakultách v SR 

Tabuľka č. 8: Prehľad počtu študentov Diplomatickej akadémie za akademický rok 2020/2021 a 2021/2022. 

Tabuľka č. 9: Počet štipendií a ocenení študentom za vynikajúce študijne výsledky a reprezentáciu univerzity v 

mimoškolskej činnosti 

Tabuľka č. 10: Počet prednášajúcich zo zahraničia v miere obvyklej pre odbor právo 

Tabuľka č. 11: Učiteľská mobilita Erasmus+ v akademickom roku 2020/2021 (prijatí zahraniční učitelia na PraF UK) 

Tabuľka č. 12: Mobilita študenta – štúdium (vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity) 

Tabuľka č. 13: Mobilita študenta – stáž (vyslaní študenti za PraF UK) 

Tabuľka č. 14: Učiteľská mobilita Erasmus+ v zimnom semestri 2021/2022 (vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné 

univerzity) 

Tabuľka č. 15: Mobilita administratívnych pracovníkov podľa akademických rokov – Erasmus+ (vyslaní pracovníci) 

Tabuľka č. 16: Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov (prijatí zahraniční študenti na PraF UK) 

Tabuľka č. 17: Mobilita administratívnych pracovníkov Erasmus+ v roku 2021 (prijatí zahraniční pracovníci na PraF 

UK) 

Tabuľka č. 18: Prijatí zahraniční výskumníci, pedagógovia mimo program Erasmus+ v roku 2021 

Tabuľka č. 19: Počet spoločných APVV projektov PraF UK s inými inštitúciami 

Tabuľka č. 20: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov a zamestnancov k 31.12.2021  

Tabuľka č. 21: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KTPKK 

Tabuľka č. 22: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KRPKCP 

Tabuľka č. 23: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KTPaFP 

Tabuľka č. 24: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KÚP 

Tabuľka č. 25: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KSEP 

Tabuľka č. 26: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KOHP 

Tabuľka č. 27: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KFP 

Tabuľka č. 28: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KPPaPSZ 

Tabuľka č. 29: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

(KTPKK) 

Tabuľka č. 30: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KMPMV 

Tabuľka č. 31: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov KOP 

Tabuľka č. 32: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚEV 

Tabuľka č. 33: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚCPK 

Tabuľka č. 34: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚPITPDV 

Tabuľka č. 35: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚEP  

Tabuľka č. 36: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚKPV 

Tabuľka č. 37: Prehľad najvýznamnejších aktivít a výstupov ÚTK 



692 

 

Tabuľka č. 38: Využívanie vybraných elektronických informačných zdrojov 

Tabuľka č. 39 – študijné stupne, programy, odbory a formy štúdia na fakulte 2021 

Tabuľka č. 40: Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na bakalársky študijný program  v dennej a v externej 

forme štúdia za roky 2007/2008 – 2021/2022 

Tabuľka č. 41: Počet prijatých  uchádzačov o štúdium na bakalárske študijné program v rokoch 2007 až  2021 

Tabuľka č. 42: Počet novoprijatých zapísaných študentov (do 1. ročníka Bc.) v rokoch 2007 až 2021 

Tabuľka č. 43: Údaje o prijímacom konaní podľa jednotlivých krajov 

Tabuľka č. 44: Počet študentov bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10) 

Tabuľka č. 45: Počet študentov bakalárskeho štúdia v externej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10) 

Tabuľka č. 46: Počet študentov magisterského štúdia v dennej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10) 

Tabuľka č. 47: Počet študentov magisterského štúdia v externej forme štúdia podľa ročníkov (stav k 31.10) 

Tabuľka č. 48: Absolventi bakalárskych programov (študijný program právo) 

Tabuľka č. 49: Absolventi magisterských  programov (študijný program právo v slovenskom jazyku a program právo 

a ekonómia) 

Tabuľka č. 50: Prehľad počtu prijatých doktorandov na akademický rok 2020/2021 a počet absolventov 

doktorandského štúdia za kalendárny rok 2021 

Tabuľka č. 51: Prehľad počtu doktorandov za rok 2021 v dennej a externej forme 

Tabuľka č. 52: Vývoj počtu doktorandov v rokoch 2010 – 2021 

Tabuľka č. 53: Vývoj počtu prijatých doktorandov v rokoch 2010 – 2021 

Tabuľka č. 54: Vývoj počtu absolventov doktorandského štúdia v rokoch 2010 – 2021 

Tabuľka č. 55: Vývoj počtu prijatých študentov a absolventov doktorandského štúdia 2010 – 2021 

Tabuľka č. 56: ŠTUDIJNÉ PREDMETY, PREDSEDOVIA RIGORÓZNYCH KOMISIÍ A NÁPLŇ RIGORÓZNYCH 

SKÚŠOK – v roku 2021 

Tabuľka č. 57: Chronologický zoznam počtu rigoróznych skúšok - štatistika za rok 2021 

Tabuľka č. 58: Veková štruktúra absolventov – rigorózne skúšky kalendárny rok 2021 

Tabuľka č. 59: Prehľad počtu študentov Diplomatickej akadémie za akademický rok 2020/2021 a 2021/2022. 

Tabuľka 60: Zoznam prednášok a prednášajúcich   ako online Univerzita tretieho veku  v odbore Právo UTV 2021/22 

Tabuľka č. 61: Prednášky vo štvrtok 2 x 45 min. 

Tabuľka č. 62: Prehľad počtu študentov Diplomatickej akadémie za akademický rok 2020/2021 a 2021/2022. 

Tabuľka č.: 63 Štatistika ohlasov (k 31. 01. 2022)  

Tabuľka č. 64: Štatistika publikačnej činnosti (k 31.01.2022) 

Tabuľka č. 65: Vydané tituly za rok 2021 v spolupráci s Wolters Kluwer 

Tabuľka č. 66: Tituly vydané online za rok 2021 zverejnené na stránkach fakulty, katedier a ústavov 

Tabuľka č. 67: 15 najlepších hodnotení publikačných výstupov zamestnancov 

Tabuľka č. 68: Prvých 15 najlepších hodnotení publikačných výstupov zamestnancov (výstupy a ohlasy) 

Tabuľka č. 69: Prvých 15 miest v hodnotení publikačných výstupov doktorandov (výstupy a ohlasy) 

Tabuľka č. 70: Návrhy najlepších publikácií zo strany katedier a inštitútov PraF UK 

Tabuľka č. 71: Zoznam podaných žiadostí o Grant UK v roku 2021 

Tabuľka č. 72: Zoznam schválených žiadostí o grant UK v roku 2021 

Tabuľka č. 73: Prehľad počtu Grantov UK riešených v rokoch 2012-2021 

Tabuľka č. 74: Riešené projekty APVV v roku 2021 

Tabuľka č. 75: Podané žiadosti so začiatkom riešenia v roku 2022 

Tabuľka č. 76: Prehľad počtu grantov APVV riešených v rokoch 2012-2021 

Tabuľka č. 77: Prehľad financií v rámci projektov APVV za všetky projekty APVV spolu 

Tabuľka č. 78: Riešené projekty KEGA v roku 2021 

Tabuľka č. 79: Podané žiadosti o granty KEGA zo začiatkom riešenia v roku 2021 

Tabuľka č. 80: Prehľad počtu grantov KEGA riešených v rokoch 2012-2021 

Tabuľka č. 81: Prehľad financií v rámci projektov KEGA za všetky projekty KEGA spolu 
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Tabuľka č. 82: Riešené projekty VEGA v roku 2021 

Tabuľka č. 83: Podané žiadosti o granty VEGA zo začiatkom riešenia v roku 2021 

Tabuľka č. 84: Prehľad počtu grantov VEGA riešených v rokoch 2012–2021 

Tabuľka č. 85: Prehľad financií v rámci projektov VEGA za všetky projekty VEGA spolu 

Tabuľka č. 86: Podané žiadosti v roku 2021 v rámci iných grantových schém 

Tabuľka č. 87: Prehľad zahraničných grantov riešených v roku 2021 

Tabuľka č. 88: Podané žiadosti v roku 2021 o zahraničný grant 

Tabuľka č. 89: Pridelené financie na riešenie zahraničných projektov za všetky zahraničné projekty spolu 

Tabuľka č. 90: Prehľad domácich a zahraničných grantov riešených v roku 2021 

Tabuľka č. 91: Financie (€ ) - slovenské projekty celkovo podľa typu projektu 

Tabuľka č. 92: ZOZNAM VYBRANÝCH VEDECKÝCH PODUJATÍ S AKTÍVNOU ÚČASŤOU ČLENOV 

KATEDRY/ÚSTAVU 

Tabuľka č. 93 : Zoznam organizovaných vedeckých podujatí PraF UK – rok 2021 

Tabuľka č. 94 : Prehľad habilitačných konaní o udelení titulu docent na  PraF UK 

Tabuľka č. 95: Prehľad konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konania) 

Tabuľka č. 96: Zoznam bilaterálnych zmlúv uzatvorených v rámci programu Erasmus+ 

Tabuľka č. 97: Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov (vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné 

univerzity) 

Tabuľka č. 98: Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov (vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné 

univerzity) 

Tabuľka č. 99: Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov (prijatí zahraniční študenti na PraF UK) 

Tabuľka č. 100: Mobilita študenta – stáž podľa akademických rokov (vyslaní študenti za PraF UK) 

Tabuľka č. 101: Učiteľská mobilita podľa akademických rokov – Erasmus+ (vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné 

univerzity) 

Tabuľka č. 102: Učiteľská mobilita Erasmus+ v zimnom semestri 2021/2022 (vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné 

univerzity) 

Tabuľka č. 103: Pobyty pedagógov na PraF UK mimo program Erasmus+ v roku 2021 

Tabuľka č. 104: Učiteľská mobilita podľa akademických rokov – Erasmus+ (prijatí zahraniční učitelia na PraF UK) 

Tabuľka č. 105: Učiteľská mobilita Erasmus+ v akademickom roku 2020/2021 (prijatí zahraniční učitelia na PraF UK) 

Tabuľka č. 106: Mobilita administratívnych pracovníkov podľa akademických rokov – Erasmus+ (vyslaní pracovníci) 

Tabuľka č. 107: Mobilita administratívnych pracovníkov podľa akademických rokov – Erasmus+ (prijatí zahraniční 

pracovníci na PraF UK) 

Tabuľka č. 108: Mobilita administratívnych pracovníkov Erasmus+ v roku 2021 (prijatí zahraniční pracovníci na PraF 

UK) 

Tabuľka č. 109: Prijatí zahraniční výskumníci, pedagógovia mimo program Erasmus+ 

Tabuľka č. 110: Prijatí zahraniční výskumníci, pedagógovia mimo program Erasmus+ v roku 2021 

Tabuľka č. 111: Krátkodobé pobyty – vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

Tabuľka č. 112: Krátkodobé pobyty - prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít 

Tabuľka č. 113: Zoznam významných  podujatí zorganizovaných v roku 2021 

Tabuľka č. 114: Podpísané memorandá  - chronologická evidencia 

 


